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ค ำน ำ 

 

โครงการวิจยัส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพฒันาคุณภาพโรงเรียนน้ี ไดรั้บ

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นโครงการวิจยัท่ีเป็นระยะการต่อยอดท่ีเรียกว่า
ระยะการพฒันาทั้งน้ีระบบ Q-Info เป็นระบบท่ีถูกใชง้านมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้และเพื่อให้เกิดการขยาย
ตวัอย่างย ัง่ยืนและมีการต่อยอดในฟีเจอร์ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของระดบัคุณภาพดา้นการเรียนการ
สอนซ่ึงในการวางกลยทุธค์ร้ังน้ีจะเป็นการมุ่งไปท่ีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะเอ้ืออ  านวยต่อการ
ประกนัคุณภาพทางการศึกษาและการเหน่ียวน าใหค้รูจดัการเรียนการสอนแบบ active learningโครงการวิจยัน้ีมี

ภารกิจหลกั 3 ภารกิจดว้ยกนักล่าวคือ การพฒันาระบบ Q-Classroom: Active Learning in Classroom 2 โมดูล
แรกท่ีจ  าเป็น การพฒันาตวับ่งช้ีและระบบติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน (e-SAR) และการใชร้ะบบขอ้มูล
สารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน โดยเป็นความร่วมมือการท างานในโครงการน้ีจาก 3 มหาวิทยาลยัดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวรมหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีโดยการด าเนินงาน
ดงักล่าวไดรั้บความช่วยเหลือจากผูท้รงคุณวุฒิจากโครงการ sQip (School Quality Improvement Program) 

ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลู ผลกัดนั ใหค้  าปรึกษาแก่โรงเรียนท่ีจะตอ้งใชร้ะบบ นอกจากน้ียงัช่วยอนุเคราะห์
ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนท่ีใหก้บัโครงการดว้ยในการน้ี  
 

โครงการวิจยั ขอกราบขอบคุณ ท่านอาจารยน์คร ตงัคะพิภพ หวัหนา้ทีม Q-Coach ของโครงการ sQip ท่ี
กรุณาอนุเคราะห์ทีมงานเกือบ 20 คน ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูล ผลกัดนั ให้ค  าปรึกษาแก่โรงเรียน กราบขอบคุณ  
ดร.วรลกัษณ์ คงเด่นฟ้า และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ท่ีร่วมแรงร่วมใจปฏิบติังานจนส าเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และกราบขอบคุณ  ดร.ไกรยส ภทัราวาท ผูอ้  านวยการสถาบนัการวิจยัเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา และรองผูจ้ดัการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ท่ีกรุณาไวว้างใจมอบหมายภารกิจอนั
ยิง่ใหญ่ในคร้ังน้ี ใหแ้ก่คณะนกัวิจยัทั้ง 3 สถาบนั 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล  

ตามท่ีพระราชบญัญติักองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.2561 มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2561 มีผลใหจ้ดัตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมาตรา 47 ใหโ้อนบรรดา
กิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หนา้ท่ี หน้ี ภาระผกูพนั เจา้หนา้ท่ี และลกูจา้ง และเงินงบประมาณของสาํนกังาน
ส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนไปเป็นของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา                

 โครงการวิจยัปฏิบติัการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง เป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)  เพื่อการจดัระบบพฒันาคุณภาพสถานศึกษาท่ี
เกิดจากความสมคัรใจของสถานศึกษา โดยอาศยัหลกัการพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement-CQI) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งโรงเรียนระยะเวลาสองปี (พฤษภาคม 2560 ถึง 
เมษายน 2562) โดยโครงการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจของ กสศ. ในการส่งเสริม สนบัสนุน และ
ใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อใหม้ีการเรียนการสอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนสามารถรู้และพฒันาไดต้ามความถนดั
และศกัยภาพของตน           

มาตรการสาํคญัเพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา จากการทบทวนประสบการณ์จากต่างประเทศของ
องคก์ารเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี พบว่า การพฒันาและใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการลดช่องว่างทางคุณภาพระหว่างโรงเรียน กรณีศกึษา
ของบราซิลมีประชากรประมาณ 199 ลา้นคน ภูมิประเทศกวา้งใหญ่และหลากหลาย ช่องว่างฐานะของ
ประชากรค่อนขา้งมาก แต่การปฏิรูปการศึกษากา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว มาตรการสาํคญัของบราซิลไดแ้ก่พฒันา
และใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Basic Education Development Index: IDEB) เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการลดช่องว่างทางคุณภาพระหว่างโรงเรียน ระบบขอ้มลูน้ีเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนิน
มาตรการปฏิรูปการดาํเนินงานของโรงเรียนต่างๆ เช่น การจดัการแรงจูงใจบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูบ้ริหาร การส่งเสริมความรับผดิชอบของโรงเรียน การจดังบประมาณเพ่ือลดความเหล่ือมลํ่าและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ IDEB ทาํหนา้ท่ีดงัเคร่ืองจบัสญัญาณ (Sensor) และระบบแจง้เตือน (Warning System) 
ใหรั้ฐบาลและคนทั้งประเทศไดรู้้ถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การไม่มาเรียน การหลุดออกนอกระบบ ของ
นกัเรียนรายคน สถานะและผลการดาํเนินงานของโรงเรียนต่างๆทัว่ประเทศ ผูบ้ริหารทุกระดบัรวมถึงพ่อแม่
ผูป้กครองสามารถใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจส่งผลใหทุ้กโรงเรียนกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาคุณภาพ 

 เพื่อสนบัสนุนมาตรการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา กสศ. ร่วมกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ภายใตโ้ครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างหลกัประกนัโอกาสทางการเรียนรู้ ได้
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มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (Quality learning Information System 
หรือ Q-Info)  และทดลองนาํร่องในโรงเรียนในโครงการพฒันาคุณภาพต่อเน่ืองจาํนวน 198 แห่งซ่ึง เป็น
โรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  ในภาพใหญ่ของประเทศโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายน้ีจดัเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (นอกเหนือจากโรงเรียนขนาดเลก็)  
ใน 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย ลาํปางสุโขทยั เพชรบุรีชลบุรี กาญจนบุรีและ
อยธุยา สุรินทร์ อาํนาจเจริญ สุราษฎร์ธานีและภูเกต็ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหเ้กิดการใชข้อ้มลูเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการกาํหนดนโยบายดา้นการศกึษา การติดตามเปรียบเทียบคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรียน
และพ้ืนท่ีต่างๆ รวมถึงการวางแผนเพ่ือพฒันาคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัในการจดัการศึกษา
เชิงพ้ืนท่ี ผา่นกระบวนการส่งเสริมความรับผดิชอบ (Accountability) หรือ กระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Key Stakeholders) ต่อโอกาสทางการเรียนรู้ของเดก็และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี   
           จากการวิเคราะห์การทาํงาน Q-Info ของโรงเรียนในระยะท่ีผา่นมา (พฤษภาคม 2560 – กนัยายน 2561) 
พบว่า โรงเรียนมีพฒันาการแตกต่างกนั1 โดยเป็นกลุ่มระดบัดีมากร้อยละ 19.1 ระดบัดีร้อยละ 29.6 ระดบัทา้
ทายร้อยละ 51.1 เพื่อส่งเสริมและยกระดบัใหก้ารดาํเนินงาน Q-info ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองในการส่งเสริม 
สนบัสนุน และใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อใหม้ีการเรียนการสอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนสามารถรู้และพฒันา
ได ้กสศ. จึงจดัทาํโครงการส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพโรงเรียน จึง
เป็นท่ีมาของโครงการ  

1.2 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อพฒันาระบบ Innovative Classroom Management System (ICMS) ตามแนวคิดหอ้งเรียน
ประสิทธิภาพสูง  

2) ศึกษาวิจยัตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3) สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนคุณภาพต่อเน่ืองในการใชข้อ้มลูระบบสารสนเทศในการ
จดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.3 กรอบแนวคดิ  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 ภาพกรอบแนวคิดการสร้างระบบ 
การสร้างระบบ Classroom Management System (CMS) ตามแนวทางของหลกัการ “หอ้งเรียนประสิทธิภาพ
สูง High Functioning Classroom” ท่ี สถาบนั Creativity Culture & Education แห่งสหราชอาณาจกัรและ 
องคก์าร OECD ร่วมกนัพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหอ้งเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  
 

1.4 กลุ่มเป้ำหมำย 

ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีใชร้ะบบขอ้มลู Q-Info ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ครูประจาํชั้น งานวิชาการ และ

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนในโรงเรียนนาํร่องจาํนวน 198 โรงเรียน ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนใน

พ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  ในภาพใหญ่ของประเทศโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายน้ีจดัเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

1.5 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1) ศึกษาวิจยั Modules  ใหม ่ท่ีเสริมใหห้้องเรียนกลายเป็น หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูงและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและกระบวนการทาํงานในโรงเรียน เช่น การจดัการเรียนการสอน การ
ช่วยเหลือนกัเรียน การจดัเก็บขอ้มลู ตวับ่งช้ีเพื่อติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน  โดยม ี           

 การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ เช่น การจดั workshop สมัภาษณ์บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เชิงลึก (In-depth Interview)  การศกึษาและทาํงานร่วมกบัจากทีมพฒันา 
(Development) และทีมวิจยั (Research) ของโครงการ  

 กาํหนดรายละเอียดขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาระบบงาน 

 วิเคราะห์ระบบปัจจุบนั เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหา 

 สรุปความตอ้งการของผูใ้ช ้(Requirement)  
 ออกแบบระบบ (System Design)  

Innovative 

Classroom 

Management System 

(ICMS)

High Functioning 

Classroom 

Classroom 

Management 

System (CMS) 
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2) ศึกษาวิจยัตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  

3) พฒันาระบบ Q-info เพ่ิมเติมในส่วนของ Modules/Features ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

โรงเรียนในขอ้ 1) และช่วยสนบัสนุนการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนผา่นตวับ่งช้ีและ
เคร่ืองมือในขอ้ 2) เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพต่อเน่ืองของโรงเรียน 

4) ยกระดบัศกัยภาพการทาํงานของโรงเรียนในระดบัต่างๆ ใหม้ีสามารถใชร้ะบบสารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันาใหเ้กิดแกนนาํท่ีสามารถเป็นวิทยากรขยายผลใหแ้ก่โรงเรียนใน
เครือข่ายได ้ 

5) ติดตาม ประเมิน และสงัเคราะห์บทเรียนการทาํงานของโรงเรียน 198 แห่งในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 

  
1.6 ผลผลติ 

1.6.1 รายงานผลการศกึษาวิจยั 

1.6.2 Modules/Features ของระบบ Q-info เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพต่อเน่ืองใหแ้ก่
โรงเรียนเพ่ิมเติม  2 Module/Features ท่ีเนน้เร่ืองการจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างให้
หอ้งเรียนกลายเป็น “หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูง (High Functioning Classroom)”  

1.6.3 ตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน  
1.6.4 Modules/Features ของระบบ Q-info ดา้นการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน 
1.6.5 รายงานผลการสนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพของโรงเรียนจาํนวน 198 แห่งในพ้ืนท่ี 

14 จงัหวดัในการยกระดบั และศกัยภาพในการใชร้ะบบสารสนเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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      บทที่ 2  

กำรทบทวนวรรณกรรม 

 

     2.1 สถำนกำรณ์กำรใช้ ICT เพือ่กำรจดักำรเนือ้หำหลกัสูตรและช้ันเรียน (ในกลุ่มประเทศที่มรีะบบกำรศึกษำที่ดี) 

 
 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิรูปการศึกษาของแต่ละประเทศก็มีรูปแบบและวิธีการ
นาํไปใชท่ี้แตกต่างกนัออกไป แลว้แต่จุดประสงคห์รือจุดเนน้ของแต่ละประเทศ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารใน 8 ประเทศ ไดแ้ก่ ฟินแลนด์ แอฟริกาใต ้เกาหลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ จอร์แดน อินเดีย และฮ่องกง โดยแต่ละ
ประเทศมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี  
 

1) Finland 

ประเทศฟินแลนด ์ครูจะมีคุณภาพและมีสถานภาพทางสงัคมท่ีสูงมาก ทาํใหค้นท่ีเรียนเก่งจะนิยมมาเป็นครู แต่
ดว้ยการรับนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จาํกดั ทาํใหก้ารแข่งขนัสูง คนท่ีสอบเขา้มหาวิทยาลยัดว้ย
อนัดบัคะแนนสูงสุด 10% แรกจะเลือกเรียนครู แต่คนท่ีมาเป็นครูไม่ใช่เหตุผลเร่ืองเงินเดือน เป็นเร่ืองของสถานภาพ
ทางสังคมของครูท่ีได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงมากกว่า ในฟินแลนด์ ครูจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากในการพฒันา
การศึกษา โดยจะมีโปรแกรมคดัเลือกคนเพ่ือมาเป็นครู อาชีพครูจะมีความมัน่คงและเป็นอาชีพท่ีมีเงินเดือนช่วงแรกเขา้
มาเป็นครูสูง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนอยากมาเป็นครูดว้ยทางหน่ึง ซ่ึงการท่ีไดค้นเก่งมาเป็นครู ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิท่ี
ออกมาคือ นักเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนนั่นเองการใช ้ICT เพื่อการพฒันาครูของฟินแลนดจ์ะเน้นใชเ้พื่อ
อบรมคนท่ีจะมาเป็นครู เพราะเช่ือในหลกัคิดท่ีว่า คุณภาพของการเรียนรู้จะมีไดก้็ข้ึนอยู่กบัใช ้ICT ในการเรียนรู้ได้
อย่างไรนั่นเอง เพราะว่าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารน้ีสามารถมาใชใ้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ให้กบันักเรียนได ้หากครูรู้วิธีการใช ้ICT เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนได้แลว้นั้น ก็จะทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ไดม้ากข้ึนดว้ย  โดย ICT ท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาแบ่งตามดา้นการใชเ้ป็น 3 ดา้นคือ การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ
ช่วยสอน การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิจยั และการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน 
หรือระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ให้มีปฏิสมัพนัธใ์นชั้นเรียนมากยิ่งข้ึนนั่นเอง ซ่ึงฟินแลนดม์ีแผนแม่บทเก่ียวกบัการใช ้
ICT ในการศึกษา การวิจยั และการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี 2004-2006 ท่ีมุ่งเน้นการใช ้ICT ในระบบการศึกษาให้มากข้ึน 
เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายข้ึน ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานนวตักรรม งานวิจยั และการ
ฝึกอบรมท่ีใช ้ICT ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้น้ีคือ สามารถเพ่ิมศกัยภาพการเรียนการสอนทั้งครูและ
ผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางดา้น ICT ท่ีมากข้ึนได ้การผลิตส่ือการเรียนการสอนก็จะเป็นในรูปแบบของส่ือ
ดิจิตอลมากข้ึน สนบัสนุนใหเ้กิดงานวิจยัท่ีใช ้ICT อยา่งต่อเน่ือง และจากแผนท่ีตอ้งการมุ่งขยายผลการใช ้ICT ในกลุ่ม
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คนท่ีกวา้งข้ึนเป็นประชากรทั้งประเทศ ไม่ไดจ้าํกดัการใชเ้พียงแค่ผูท่ี้อยูใ่นระบบการศึกษานั้นก็จะส่งผลใหมี้การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง ICT เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ในวงท่ีกวา้งข้ึน นาํไปสู่การเป็นสังคมหรือชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 

 
2) Singapore 
แผนแม่บทสาํหรับใชพ้ฒันาการศึกษาโดยใช ้ICT ของประเทศสิงคโปร์ไดเ้ร่ิมวางเป็นแผนพฒันาการศึกษา

แห่งชาติตั้งแต่ปี 1997 และดาํเนินการต่อเน่ืองมาตลอดจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัเป็นแผนฉบบัท่ี 3 แลว้ แสดงใหเ้ห็นถึง
การมองเห็นว่า ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีความสาํคญัต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศเป็นอยา่ง
มาก โดยประเทศสิงคโปร์ไดม้ีรูปแบบการเน้นเร่ืองระบบ ICT ของแผนแต่ละฉบบัในจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัคือ แผน
ฉบับท่ี 1 (1997-2002) จะเน้นการวางรากฐานท่ีแข็งแรงของ ICT สําหรับใชใ้นโรงเรียน โดยจะใช้ ICT ในระบบ
การศึกษาเพ่ือเช่ือมโยงโรงเรียนและโลกเขา้ไวด้ว้ยกนั ให้เกิดนวตักรรมกระบวนการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ิมความคิด
สร้างสรรค ์ให้นกัเรียนเป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และ ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหาร
และการจดัการในระบบการศึกษา ต่อมาในแผนฉบบัท่ี 2 (2003-2008) จะเนน้การสร้างพ้ืนฐานของระบบ ICT เพื่อการ
ใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน โดยจะใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน และพฒันาการเป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยการ
ทาํงานเป็นทีม ภายใตว้ิสัยทศัน์ท่ีว่า “Thinking School, Learning Nation” และส่งเสริมการวิจยัทางการศึกษาโดยใช้ 
ICT ส่วนในปัจจุบนักาํลงัใชแ้ผนฉบบัท่ี 3 (2009-2014) จะเนน้การเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มี
สมรรถภาพทางการคิดวิเคราะห์และแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จในความรอบรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้
ดว้ยตวัเองและการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน สะทอ้นความแข็งแกร่งและศกัยภาพของ ICT ท่ีมีอยู่ดว้ยการเรียนรู้ดว้ย
ตวัเองของผูเ้รียนในเชิงลึกและให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้รียน อีกทั้งต้องให้ผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย และเน้นท่ีจะใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ท่ีไม่ได้จาํกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้อง
สามารถเกิดไดทุ้กท่ีตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการโดยส่ิงท่ีแผนฉบบัท่ี 3 เนน้ย ํ้าเป็นพิเศษก็คือ การใช ้ICT ในหลกัสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผล การนาํ ICT มาพฒันาอาชีพ พฒันางานวิจยั และยงัพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของ ICT อย่าง
ต่อเน่ืองใหเ้ป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ท่ีดีท่ีสุดต่อไป 

 

3) Korea 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีประเทศเกาหลีนาํมาใชเ้พื่อพฒันาการศึกษาท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ ระบบ EDUNET 

ซ่ึงเป็นระบบการใหบ้ริการขอ้มลูทางดา้นการศึกษาท่ีใหญ่และครอบคลุมท่ีสุดของเกาหลี มีสมาชิกทั้งหมด 5,740,000 
คน มีผูเ้ขา้มาในระบบโดยเฉล่ียประมาณ 230,000 คนต่อวนั ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการศึกษา โดยมี
ขอ้มลูสาํหรับครูประมาณ 460,000 เร่ือง และมีขอ้มลูสาํหรับนกัเรียนประมาณ 710,000 เร่ือง และจากผลการสาํรวจการ
ใชร้ะบบน้ีของครูพบว่า EDUNET สามารถเพ่ิมประสิทธิผลของการใช ้ICT ในชั้นเรียนได ้70.2% เลยทีเดียว ซ่ึงระบบ 
EDUNET เป็นทั้งแหล่งรวมความรู้ แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลทางดา้นการศึกษา และแหล่งรวมส่ือการเรียนการ
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สอน ทั้งส่ือมลัติมิเดียและ Online Textbook นอกจากน้ียงัมีบริการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการเรียน โดยปรึกษากบัครูท่ี
ออนไลน์อยูต่ามท่ีกาํหนดในแต่ช่วงเวลา เรียกไดว้่าเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกเร่ืองเก่ียวกบั
การศึกษาเลยทีเดียว 

 
4) Hong Kong 
การท่ีประเทศฮ่องกงมีแผนในการใช ้ICT เพื่อพฒันาการศึกษาท่ีเน้นการส่งเสริมให้ใช ้e-learning         ใน

โรงเรียนให้มากข้ึน โดยเม่ือปี 2010-2011 ไดจ้ดัโครงการ “Promoting e-learning” ในโรงเรียนของรัฐจาํนวน 20-30 
โรงเรียน เพ่ือพฒันาฐานขอ้มูลการเรียนรู้และพฒันาส่ือการสอน มีการจดัซ้ือ e-Learning สาํหรับนักเรียน อีกทั้งมีการ
ทาํเป็น e-commerce สาํหรับซ้ือขาย e-Learning สาํหรับครูใน HKEdCity อีกดว้ย (HKEdCity เปรียบเสมือนคลงัแห่ง
การศึกษาท่ีใหญ่และครอบคลุมท่ีสุดของฮ่องกง โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือการสอน ขอ้มูลดา้น IT ขอ้มูลการศึกษาอ่ืนๆ 
การสนทนาและบริการออนไลน์ดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู) โดยภารกิจหลกัของ
โรงเรียนนาํร่องเหล่าน้ีไดแ้ก่ ดาํเนินการเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันา เพื่อดาํเนินการพฒันา e-Learning ในโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผูน้าํในการช้ีใหเ้ห็นประโยชน์และความจาํเป็นของการเปล่ียนแปลงและการทาํงานร่วมกนัของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้อง พฒันาส่ือการสอนท่ีใช ้IT ด้วยการบูรณาการเข้าไปในหลกัสูตรอย่างเหมาะสม สร้างกระบวนการการ
ประเมินผลและประเมินตามวตัถุประสงคป์ลายทางนั้นๆ และภารกิจสุดทา้ยก็คือ การเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้กบั
โรงเรียนอ่ืนถึงผลสําเร็จและส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากโครงการน้ีจากการสํารวจสถานการณ์การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในองค์กรและประเทศต่างๆ ท่ีนําระบบ ICT มาใชพ้ฒันาระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพไดน้ั้น ทาํให้คณะผูว้ิจยัเห็นส่ิงท่ีทาํให้การนาํระบบ ICT มาใชพ้ฒันาการศึกษาในประเทศหน่ึงๆ ให้ประสบ
ผลสาํเร็จมีองค์ประกอบอยู ่2 ส่วนคือ ระบบ ICT เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของประชากร จะเน้นเร่ืองของ
ระบบฐานขอ้มลูท่ีเป็นแบบรวมศนูย ์การทาํใหเ้ด็กไม่หลุดจากระบบการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กๆ ไดม้ีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเท่าเทียมกนั เม่ือประเทศท่ีมีระบบฐานขอ้มูลท่ีเสถียรแลว้ ก็จะเร่ิมดาํเนินการพฒันาในส่วนท่ีสองนัน่ก็คือ ระบบ 
ICT เพ่ือการจัดการเนือ้หาหลกัสูตรและช้ันเรียน จะเป็นเร่ืองของการพฒันาเน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน พฒันา
ครู ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ หรือท่ีเรียกว่า Content Management System ซ่ึงเป็นการพฒันา
การศึกษาให้ถึงขีดสุด สร้างความพร้อมให้เกิดกบันักเรียนในทุกดา้น สร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีไม่ไดจ้าํกัด
เฉพาะในห้องเรียน เพ่ือเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดทางดา้นการศึกษา นั่นก็คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
(Self-directed Learning) หรือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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  จากการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัเชิงระบบ ICT ทั้ง 13 ดา้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ ICT ของ 4   
ประเทศ กบัประเทศไทย และการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาโดยใชร้ะบบ ICT ทาํให้

คณะผูว้ิจยัไดโ้มเดลหรือตน้แบบของ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” ดงัภาพ 
 

 
 

 
7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ ICT ของ 4  ประเทศ กบัประเทศไทย 

 
จากภาพจะเป็นโมเดลรูปวงกลมซอ้นกนัสองวง โดยวงกลมดา้นบนจะเป็นส่วนของฐานขอ้มลูของผูเ้รียน
เป็นหลกั เพ่ือสามารถจดัการศึกษาให้เด็กทุกคนไดท้ัว่ถึงและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของเด็กแต่ละคน 
ส่วนวงกลมดา้นล่างจะเป็นเร่ืองของการพฒันาเน้ือหาหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับการเรียนการสอนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือการเรียนการสอน Learning Portal เป็นตน้ โดยเป้าหมายของการพฒันาเป็นไปก็เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนให้มีการศึกษาท่ีดี สามารถนาํไปใชพ้ฒันาตวัเอง สังคมและประกอบสัมมาอาชีพต่อไปได้
อยา่งเหมาะสมกบัโลกในยคุปัจจุบนั  

8.  

สาํหรับประเทศไทย  จากการท่ีคณะผูว้จิยัไดศ้กึษาระบบ ICT ท่ีนาํมาใชพ้ฒันาการศกึษาในประเทศไทย
และจากการสาํรวจความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ทาํใหพ้บว่า ในปัจจุบนัประเทศไทยไดม้ีการ
นาํ ICT มาใชใ้นดา้นการศึกษากระจายในวงกลมทั้ง 2 วง ในวงกลมดา้นล่างประเทศไทยไดท้าํในหลาย
ส่วนแลว้ อาทิ ดา้นส่ือการเรียนการสอน ไดม้ีการนาํมาใชใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น Internet, Tablet, e-
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learning,          e-book เป็นตน้ แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย หรือยงัไม่มีการพฒันาหรือเผยแพร่ในวงกวา้งมาก
นกั ดา้น Website Portal มีแต่เป็นในรูปแบบแยกส่วน ยงัไม่มีในรูปแบบองคร์วมเหมือนหลายๆ ประเทศ 

เช่น ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ เป็นตน้ หรือแมแ้ต่ประเทศท่ีกาํลงัเร่ิมตน้พฒันาการศึกษาอยา่งจริงจงั เช่น 
แอฟริกาใต ้ก็เร่ิมทาํ Portal ท่ีรวบรวม e-learning และส่ือการสอนอ่ืนๆ ใหส้าํหรับครูแลว้ แต่ประเทศไทย
ยงัไม่ไดมี้ทาํในส่วนน้ี ส่วนในวงกลมดา้นบนประเทศไทยไดด้าํเนินการในระบบ เร่ืองของระบบ
ฐานขอ้มลูของเด็กหรือฐานขอ้มลูของผูเ้รียน  ดงันั้นงานวจิยัฉบบัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีวงกลมดา้นล่าง คือ  
“CMS (Class Management System)” 

 

2.2  ห้องเรียนประสิทธิภำพสูง  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ภาพคุณลกัษณะหอ้งเรียนประสิทธิภาพสูง 
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องค์ประกอบของ High Functioning Classroom 
 
“ห้องเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom” ท่ี สถาบนั Creativity Culture & Education แห่งส

หราชอาณาจกัรและ องคก์าร OECD ร่วมกนัพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหอ้งเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เน้นการสร้างผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิด และการทาํงาน การเรียนในห้องเรียนมีองค์ประกอบมากมายท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นครู นกัเรียน กระบวนการเรียนการสอน การจดัตาํแหน่งโต๊ะเกา้อ้ี หรืออุปกรณ์ต่างๆ แต่ หัวใจของ
ห้องเรียนประสิทธิภำพสูงคอื “ครู” ดว้ยเน้ือหาเดียวกนั ห้องเรียนขนาดเท่ากนั นักเรียนกลุ่มเดียวกนั แต่ครูต่างคนกนั 
หรือ กระทัง่ครูคนเดียวกนัท่ีมีความคิดท่ีต่างไป ผลลพัธท่ี์นกัเรียนไดรั้บก็ห่างกนัลิบลบั ไม่ว่าหอ้งเรียนจะว่างเปล่าหรือ
ขดัสนวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพียงใด แต่ “ครู” ก็สามารถทาํให้ห้องเรียนนั้นเป็นห้องเรียนท่ีสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีประทบัใจท่ีสุดในชีวิตแก่นกัเรียนทุกคนได ้อยา่ยดึติดกบัเน้ือหาและอุปกรณ์เกินกว่าความสุขในการเรียนรู้ของ
ครูและผูเ้รียน บทบาทของครูในหอ้งเรียนไม่ใช่การส่งต่อเพียงแต่ขอ้มูลความรู้ แต่คือการประคบัประคอง สนบัสนุน 
และสร้างส่ิงแวดลอ้ม มอบสถานการณ์ท่ีดีพอใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ ครูจึงมีหนา้ท่ีเป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้” หรือ 
“กระบวนกร” (facilitator) อย่างที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า  “ผมไม่เคยสอนนกัเรียนของผมเลย ผมเพียงแต่
พยายามเตรียมส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํใหพ้วกเขาเรียนรู้ได”้ “High-Functioning classroom” ห้องเรียนที่มีประสิทธิภำพสูง 
การเปล่ียนหอ้งเรียนธรรมดาให้กลายเป็นหอ้งเรียนประสิทธิภาพสูงจาํเป็นตอ้งหนีให้พน้ความเคยชินแบบเก่า ครูตอ้ง
พร้อมเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายตามสถานการณ์ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดของ
นกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน ท่ีสาํคญัครูทุกคนตอ้งรู้ว่า เวลาของการเรียนรู้ของผูเ้รียนมิไดห้ยดุ ส้ินสุดแค่เพียงหลงัเสียง
กระด่ิง หากครูทาํไดดี้ อารมณ์ ความรู้สึก การตอบสนอง ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนลว้นดาํเนินต่อเน่ืองแมจ้บชัว่โมง
เรียนไปแลว้ เช่นเดียวกบัความรู้และทกัษะท่ีผูเ้รียนได้ไปจากชั้นเรียน ดงันั้นคุณครูทุกคนจึงมีทางเลือกท่ีจะทาํให้
ห้อง เรียนของตนเป็นห้อง เ รียน “High-Functioning classroom” หรือ “Low-Functioning classroom” โดยมี  12 
องค์ประกอบท่ีกาํหนดประเภทของห้องเรียนทั้ง 2 แบบ (ห้องเรียน ประสิทธิภาพน้อย/ห้องเรียนประสิทธิภาพสูง) 
ไดแ้ก่  
 1) บทบาทของครู (ช้ีนาํ/ทา้ทาย)  
 2) รูปแบบกิจกรรม (วางรูปแบบไวห้มดแลว้/อะไรก็เกิดข้ึนได)้  
 3) การบริหารเวลา (ตายตวั/ยดืหยุน่)  
 4) การจดัการหอ้งเรียน (นัง่แยกแบบหอ้งเรียนปกติ/นัง่เรียนร่วมกนั)  
 5) งานท่ีมอบหมาย (รายบุคคล/เป็นกลุ่ม)  
 6) ความชดัเจนของกระบวนการ (ไม่ชดัเจน/ชดัเจน)  
 7) สถานท่ีประกอบกิจกรรม (จุดเดียว/เคล่ือนท่ี)  
 8) บทบาทของผูเ้รียน (ไม่มี/ศนูยก์ลาง)  
 9) อารมณ์ของผูเ้รียน (ละเลย/ตอบสนอง)  
 10) การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน (มีบา้ง/ทุกคน)  
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 11) ผูเ้รียน (ถกูสัง่การ/จดัการตนเอง)  
 12) การสะทอ้นตนเอง (นอ้ย/ตลอดเวลา) 
 

จึงจะเห็นไดว้่าหอ้งเรียนประสิทธิภาพสูงการใชผู้เ้รียนทุกคนเป็นศนูยก์ลางของกระบวนการเรียนการสอน ครู
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีบทบาทในการใชค้วามคิดและจินตนาการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มท่ี 
ผา่นกิจกรรมท่ีครูออกแบบมาอยา่งยดืหยุน่และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่การนัง่ฟังครูพดูอยูน่ิ่งๆ ตลอด 1 
ชัว่โมงโดยไม่มีโอกาสแสดงความคิดและจินตนาการ อยา่งท่ีเคยเป็น จึงอาจกล่าวไดว้่าห้องเรียน 4 เหล่ียมท่ีน่าเบ่ือได้
ถกูเปล่ียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั เป็นพ้ืนท่ีท่ีต่างฝ่ายต่างไดเ้รียนรู้ จึงเป็นความทา้ทายท่ีไม่ซํ้ า
กนัในทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน เช่น ครูคณิตศาสตร์สอนตรีโกณมิติดว้ยกบัพาเด็กออกไปวดัส่วนสูงของ บา้น วดั 
โรงเรียน ดว้ยเทคนิคท่ีไดเ้รียนในหอ้งเรียนโดยไม่ตอ้งแตะอาคารสถานท่ีเหล่านั้นเลย ครูวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนทาํ
โครงงานมาส่งว่ากลุ่มดาวในจกัรราศีของทุกคนในครอบครัวของตนเองมีกาํหนดข้ึนกลางทอ้งฟ้าในเวลาใดบา้ง เป็น
ตน้ 
ดงันั้นการเป็นครูในหอ้งเรียนประสิทธิภาพสูงจึงไม่ใช่การทาํส่ิงซํ้าเดิมตามขั้นตอนท่ีถูกวางไวเ้ป็นแบบแผนเพ่ือป้อน
ขอ้มลูความรู้สู่ผูเ้รียน แต่เป็นออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ดินทางร่วมกบัครูไปจนถึงเป้าหมาย ท่ีผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และทกัษะท่ีจะติดตวัไปกบัผูเ้รียนในอนาคตโดยทาง OECD เอง ไดพ้ยายามใหแ้นวคิดเพ่ิมเติมว่า      การ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพได้นั้ น
นอกเหนือจากศิลปะ และเทคนิคการถ่ายทอดของครูแล้ว อีกกรรมวิธีท่ีสําคัญคือการร้อยเรียงขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะกาํหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดการฝึกฝนกระบวนการคิด ซ่ึงตามแนวทางของ 
OECD ไดแ้นะนาํเอาไวว้่าในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดควรมีการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเขา้มามี
บทบาท มีบรรยากาศและสภาพหอ้งเรียน 6 ขั้นตอนท่ีจาํเป็นไวด้งัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1: การประเมินระดบัการคิดผูเ้รียน 
ขั้นตอนท่ี 2:  การกระตุน้ความตระหนกัและแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้   
ขั้นตอนท่ี 3: วางแผนพฒันาตนเองร่วมกนั  
ขั้นตอนท่ี 4: เรียนรู้ดว้ยการลงมือทาํจริง 
ขั้นตอนท่ี 5: ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
ขั้นตอนท่ี 6: คิดต่อยอดองคค์วามรู้ 
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ภาพท่ี 2.4 การจดับรรยากาศและสภาพหอ้งเรียน 6 ขั้นตอน 

 
ดงันั้นระบบ CMS ท่ีจะพฒันาจะตอ้งเป็นระบบท่ีสนบัสนุน หรือแมก้ระทัง่เหน่ียวนาํใหค้รูดาํเนินการ

จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroomท่ีไดก้ล่าว
ไปแลว้ขา้งตน้ 
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บทที่ 3 

วธิีด ำเนินกำรวจิยั  

 

3.1 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

1) เพื่อพฒันาระบบ Innovative Classroom Management System (ICMS) ตามแนวคิดหอ้งเรียน
ประสิทธิภาพสูง  

2) ศึกษาวิจยัตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3) สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนคุณภาพต่อเน่ืองในการใชข้อ้มลูระบบสารสนเทศใน
การจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3.2 กรอบแนวคดิ  

 

 

 

 
การสร้างระบบ Classroom Management System (CMS) ตามแนวทางของหลกัการ “หอ้งเรียนประสิทธิภาพ
สูง High Functioning Classroom” ท่ี สถาบนั Creativity Culture & Education แห่งสหราชอาณาจกัรและ 
องคก์าร OECD ร่วมกนัพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหอ้งเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  
 

3.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีใชร้ะบบขอ้มลู Q-Info ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ครูประจาํชั้น งานวิชาการ และ

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนในโรงเรียนนาํร่องจาํนวน 198 โรงเรียน ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนใน

พ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  ในภาพใหญ่ของประเทศโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายน้ีจดัเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

Innovative 

Classroom 

Management System 

(ICMS)

High Functioning 

Classroom 

Classroom 

Management 

System (CMS) 
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3.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1) ศึกษาวิจยั Modules  ใหม่ ท่ีเสริมใหห้้องเรียนกลายเป็น หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูงและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและกระบวนการทาํงานในโรงเรียน เช่น การจดัการเรียนการสอน การ

ช่วยเหลือนกัเรียน การจดัเก็บขอ้มลู ตวับ่งช้ีเพื่อติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน  โดยมี            

 การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ เช่น การจดั workshop สมัภาษณ์บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เชิงลึก (In-depth Interview)  การศกึษาและทาํงานร่วมกบัจากทีมพฒันา 
(Development) และทีมวิจยั (Research) ของโครงการ  

 กาํหนดรายละเอียดขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาระบบงาน 

 วิเคราะห์ระบบปัจจุบนั เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหา 

 สรุปความตอ้งการของผูใ้ช ้(Requirement)  
 ออกแบบระบบ (System Design)  

2) ศึกษาวิจยัตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  

3) พฒันาระบบ Q-info เพ่ิมเติมในส่วนของ Modules/Features ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรียนในขอ้ 1) และช่วยสนบัสนุนการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนผา่นตวับ่งช้ีและ
เคร่ืองมือในขอ้ 2) เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพต่อเน่ืองของโรงเรียน 

4) ยกระดบัศกัยภาพการทาํงานของโรงเรียนในระดบัต่างๆ ใหม้ีสามารถใชร้ะบบสารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันาใหเ้กิดแกนนาํท่ีสามารถเป็นวิทยากรขยายผลใหแ้ก่โรงเรียนใน
เครือข่ายได ้ 

5) ติดตาม ประเมิน และสงัเคราะห์บทเรียนการทาํงานของโรงเรียน 198 แห่งในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 

  
3.5 ผลผลติ 

3.5.1 รายงานผลการศกึษาวิจยั 
3.5.2 Modules/Features ของระบบ Q-info เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพต่อเน่ืองใหแ้ก่โรงเรียน

เพ่ิมเติม  2 Module/Features ท่ีเนน้เร่ืองการจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างใหห้อ้งเรียนกลายเป็น 
“หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูง (High Functioning Classroom)”  

3.5.3 ตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน  
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3.5.4 Modules/Features ของระบบ Q-info ดา้นการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน 
3.5.5 รายงานผลการสนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพของโรงเรียนจาํนวน 198 แห่งในพ้ืนท่ี 14 

จงัหวดัในการยกระดบั และศกัยภาพในการใชร้ะบบสารสนเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือ  

 

3.6 ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนวจิยั 
 

    3.6.1 ศึกษาวิจยั Modules/Features ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและกระบวนการทาํงานใน               
          โรงเรียน 

3.6.1.1 คณะทีมงานวิจยัประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
3.6.1.2 คณะทีมงานวิจยัลงพ้ืนท่ีศกึษาบริบทชุมชน ทุนทางสงัคมเพื่อสร้างความร่วมมือในการ 

ดาํเนินการวิจยัและสถานการณ์ปัญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  รวมทั้งศึกษาขอ้มลู
ทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สร้างพิมพเ์ขียว Modules/Features โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และการวดัผล

ประเมินผลพิจารณา 
3.6.1.3 คณะทีมงานวิจยัจดัเตรียมหวัขอ้ และเน้ือหา ท่ีจะจดัทาํ Focus Group เพื่อกาํหนดผูเ้ขา้ร่วม  
              Workshop วิทยากร หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ กาํหนดวนัเวลา และสถานท่ีจดัทาํworkshop 
3.6.1.4 จดัทาํหนงัสือเชิญผูอ้าํนวยการโรงเรียน คณะผูบ้ริหาร ครู ครูประจาํวนั ครูสายสนบัสนุนดา้น  
              วิชาการ ดา้นทะเบียนและวดัผล  
3.6.1.5 จดัเวทีWorkshop โครงการพฒันาตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือเพื่อพฒันาส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ใน 

ศตวรรษท่ี 21 และพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพโรงเรียน เพื่อจดัทาํแผนแบบ
บูรณาการ 

3.6.1.6 คณะทีมวจิยักาํหนดโครงสร้างของแบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
3.6.1.7 คณะทีมวจิยัสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกตามขอบข่ายและหลกัเกณฑก์ารสร้าง 
3.6.1.8 คณะทีมวจิยันาํร่างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกเสนอต่อท่ีปรึกษาและใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความถกูตอ้ง

เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง ความเหมาะสมในการใชภ้าษา ความครอบคลุมเน้ือหา และนาํแบบ

สมัภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
3.6.1.9 คณะทีมวจิยัจดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์เชิงลึกฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู

โรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วน
ใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส 
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3.6.1.10  ดาํเนินการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือเพ่ือพฒันาส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนใน

พ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส 
3.6.1.11 คณะทีมงานวิจยัประชุมกาํหนดรายละเอียดขอ้มลูวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลูระบบขอ้มลูท่ีท่ี

โรงเรียนใชปั้จจุบนั สรุปความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละออกแบบระบบ 

 
3.6.2 ศึกษาวิจยัตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.6.2.1 คณะทีมงานวิจยัประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
3.6.2.2 คณะทีมวิจัยศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารรายงานผลการวิจยั บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหน้า
ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม 

3.6.2.3 คณะทีมงานวิจยัลงพ้ืนท่ีศึกษาบริบทชุมชน ทุนทางสงัคมเพื่อสร้างความร่วมมือในการดาํเนินการ

วิจัยและสถานการณ์ปัญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  รวมทั้งศึกษาขอ้มูลทุติย
ภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.6.2.4 คณะทีมวิจยัสร้างพิมพเ์ขียวตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหน้าของโรงเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวข้องโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และการวัดผล

ประเมินผลพิจารณา 
3.6.2.5 คณะทีมวิจยัสร้างตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมตาม

ขอบข่ายและหลกัเกณฑก์ารสร้าง 
3.6.2.6 คณะทีมวิจยันาํร่างตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหน้าของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม

เสนอต่อท่ีปรึกษาและให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจความถูกต้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ

เหมาะสมในการใชภ้าษา ความครอบคลุมเน้ือหา และนาํแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข ตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 

3.6.2.7 คณะทีมวิจยัทาํคู่มือตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหน้าของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม 
เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึง
เป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส 

3.6.2.8 คณะทีมวิจยัวิเคราะห์ สังเคราะห์ตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหน้า โรงเรียนในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
มธัยมขยายโอกาส 
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3.6.2.9 คณะทีมงานวิจยัจดัทาํคู่มือตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

3.6.3 สร้างระบบ Classroom Management System (CMS) ตามแนวทางของหลกัการ “หอ้งเรียน

ประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom” ท่ี สถาบนั Creativity Culture & Education แห่งส
หราชอาณาจกัรและ องคก์าร OECD ร่วมกนัพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหอ้งเรียนแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  

3.6.3.1 คณะทีมงานวิจยัประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
3.6.3.2 คณะทีมวจิยัศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

เอกสารรายงานผลการวิจยั บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบ  
3.6.3.3 คณะทีมงานวิจยัลงพ้ืนท่ีศกึษาบริบทชุมชน ทุนทางสงัคมเพื่อสร้างความร่วมมือในการดาํเนินการ

วิจยัและสถานการณ์ปัญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  รวมทั้งศึกษาขอ้มลูทุติย
ภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.6.3.4 คณะทีมวจิยัสร้างระบบ  โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และการวดัผลประเมินผล
พิจารณา 

3.6.3.5 คณะทีมวจิยัสร้างแบบประเมิน ระบบ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อวดัผล
ประเมินผล ประเมิน 

3.6.4 ติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนประเมินและสงัเคราะห์บทเรียนการทาํงานของโรงเรียน 198 แห่ง 
3.6.4.1 คณะทีมงานวิจยัประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 

3.6.4.2 คณะทีมวจิยักาํหนดแผนงานการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนประเมิน และสงัเคราะห์
บทเรียนการทาํงานของโรงเรียน 198 แห่ง 

3.6.4.3 คณะทีมงานวิจยัลงพ้ืนท่ีศกึษาบริบทชุมชน ทุนทางสงัคมเพื่อสร้างความร่วมมือในการดาํเนินการ
วิจยัและสถานการณ์ปัญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  รวมทั้งศึกษาขอ้มลูทุติย

ภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.6.4.4 คณะทีมวจิยัสร้างแบบประเมินการใชร้ะบบ Q-info ใหผู้ท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์

และการวดัผลประเมินผล ประเมิน 
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3.6.4.5 คณะทีมวจิยันาํระบบ Q – info และแบบประเมินระบบ Q – info เสนอต่อท่ีปรึกษาและให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจความถกูตอ้งเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง ความเหมาะสมในการใชภ้าษา ความ

ครอบคลุมเน้ือหา และนาํแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
3.6.4.6 คณะทีมวจิยันาํแบบประเมินติดตามความกา้วหนา้เพื่อนาํไปใชใ้นการติดตามการใชร้ะบบ Q-info 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วน
ใหญ่เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส 

3.6.4.7 คณะทีมวจิยัจดัทาํหนงัสือเพื่อขอความร่วมมือในการนาํประเมินระบบ Q – info ไปใชโ้รงเรียน

ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส 

3.6.4.8 คณะทีมงานจดัประชุมคณะผูบ้ริหาร ครู ครูประจาํชั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ Q – info เพื่อนาํไปใช้
ในประเมินระบบ Q- info เพื่อวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การใชร้ะบบ Q- info ในแต่ละโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ 198 ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลาํบาก ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส 

3.6.4.9 คณะทีมวจิยัจดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์รายงานผลโครงการส่งเสริมและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันา 

3.6.4.10 คณะทีมวจิยัจดัเวทีถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนเพ่ือคน้หาและพฒันานวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ ติดตาม สาํรวจ ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม ประชุม 
สรุปงานจดัทาํรูปเล่ม และเผยแพร่ขอ้มลูต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที่ 4 

ระบบ Q-Classroom: Active Learning in Classroom 

 

หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูงการใชผู้เ้รียนทุกคนเป็นศนูยก์ลางของกระบวนการเรียนการสอน ครูเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีบทบาทในการใชค้วามคิดและจินตนาการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งเต็มท่ี ผา่นกิจกรรมท่ีครู

ออกแบบมาอยา่งยดืหยุ่นและมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่การนั่งฟังครูพดูอยู่น่ิงๆ ตลอด 1 ชัว่โมงโดยไม่มี

โอกาสแสดงความคิดและจินตนาการ อย่างท่ีเคยเป็น จึงอาจกล่าวไดว้่าห้องเรียน 4 เหล่ียมท่ีน่าเบ่ือไดถู้กเปล่ียนเป็น

สนามแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั เป็นพ้ืนท่ีท่ีต่างฝ่ายต่างไดเ้รียนรู้ จึงเป็นความทา้ทายท่ีไม่ซ ้ากนัในทุกคร้ังท่ีมี

การเรียนการสอน เช่น ครูคณิตศาสตร์สอนตรีโกณมิติดว้ยกบัพาเด็กออกไปวดัส่วนสูงของ บา้น วดั โรงเรียน ดว้ย

เทคนิคท่ีไดเ้รียนในหอ้งเรียนโดยไม่ตอ้งแตะอาคารสถานท่ีเหล่านั้นเลย ครูวิทยาศาสตร์ใหน้ักเรียนท าโครงงานมาส่ง

ว่ากลุ่มดาวในจกัรราศีของทุกคนในครอบครัวของตนเองมีก  าหนดข้ึนกลางทอ้งฟ้าในเวลาใดบา้ง เป็นตน้ดงันั้นการ

เป็นครูในห้องเรียนประสิทธิภาพสูงจึงไม่ใช่การท าส่ิงซ ้ าเดิมตามขั้นตอนท่ีถูกวางไวเ้ป็นแบบแผนเพ่ือป้อนขอ้มูล

ความรู้สู่ผูเ้รียน แต่เป็นออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้ดินทางร่วมกับครูไปจนถึงเป้าหมาย ท่ีผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้และทักษะท่ีจะติดตัวไปกับผูเ้รียนในอนาคตโดยทาง OECD เอง ได้พยายามให้แนวคิดเพ่ิมเติมว่า      การ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพได้นั้ น

นอกเหนือจากศิลปะ และเทคนิคการถ่ายทอดของครูแล้ว อีกกรรมวิธีท่ีส าคัญคือการร้อยเรียงขั้นตอนการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดการฝึกฝนกระบวนการคิด ซ่ึงตามแนวทางของ 

OECD ไดแ้นะน าเอาไวว้่าในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดควรมีการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเขา้มามี

บทบาท มีบรรยากาศและสภาพหอ้งเรียน 6 ขั้นตอนท่ีจ  าเป็นไวด้งัน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1: การประเมินระดบัการคิดผูเ้รียน 

ขั้นตอนท่ี 2:  การกระตุน้ความตระหนกัและแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้   

ขั้นตอนท่ี 3: วางแผนพฒันาตนเองร่วมกนั  

ขั้นตอนท่ี 4: เรียนรู้ดว้ยการลงมือท าจริง 

ขั้นตอนท่ี 5: ผูเ้รียนประเมินตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 6: คิดต่อยอดองคค์วามรู้ 
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ดงันั้นระบบ CMS ท่ีจะพฒันาจะตอ้งเป็นระบบท่ีสนบัสนุน หรือแมก้ระทัง่เหน่ียวน าใหค้รูด  าเนินการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroomท่ีไดก้ล่าว
ไปแลว้ขา้งตน้ 

 

             4.1 ผลจากการเกบ็ข้อมูลเชิงลกึจากผู้ใช้งานระบบ Q-Info 

ผลจากการเก็บขอ้มลูเชิงลึกจากผูใ้ชง้านระบบ Q-Info ในปีแรกพบว่า ความตอ้งการของผูใ้ชเ้พ่ิมเติมในส่วน

ของการจดัทระบบสารสนเทศท่ีจะสนบัสนุนการจดัการชั้นเรียนหรือ Classroom แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั กล่าวคือ  

Phase 1: Pre-Process ใชส้ าหรับการออกแบบการสอน   

Phase 2: On-process ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นตวัช่วยระหว่างท่ีครูด าเนินการจดัการเรียนการสอน 

Phase 3: Post process เป็นกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีครูไดท้ าการจดักิจกรรมเรียบร้อยแลว้ 

 

Phase 1: Pre-Process ใชส้ าหรับการออกแบบการสอน   

นกัวจิยัไดท้ าการน าเอากระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงักล่าวน้ีไปน าเสนอใหแ้ก่คณะครูผูใ้ชร้ะบบเดิมเพ่ือจะขอ

ขอ้คิดเห็นรายการท าการปรับปรุงระบบโดยจะเพ่ิมเติมในส่วนของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการจดัการเรียนการ

สอนใหม้คีวามพิเศษ คือ โดยระบบน้ีตอ้งการใหเ้ป็นระบบท่ีใชใ้นการสร้าง 
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Module 1: ผงัมโนทศัน์ท่ีมีความสะดวกและมีการก าหนดขาของถงัเอาไวต้ามรูปแบบเคร่ืองมือท่ีองคก์าร 

OECD ก าหนดไวเ้พ่ือความสะดวกในการใชง้านโดยระบบดงักล่าวน้ีจะถกูน ามาใชเ้พ่ืออ  านวยความสะดวกหลงัจากท่ี

คณะครูไดพ้านกัเรียนไปส ารวจชุมชนเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจแลว้จะมาเลือกประเด็นการเรียนรู้จากนั้นกจ็ะน าเอา

ความคิดของผูเ้รียนท่ีอยูบ่นฟิฟชาร์ตลงมาบนัทึกในผงัการเรียนรู้ทั้งน้ีจะตอ้งมีระบบอ านวยความสะดวกท่ีฝังตวัอยูใ่น

โมดูลน้ีกล่าวคือการเลือกสาระการเรียนรู้หรือการเช่ือมสาระการเรียนรู้เขา้มาอยูใ่นขาของ Learning Issue โดย  

Mindmap  จะถกูบงัคบัให ้มี 4 ขา  

- แก่นกลาง ช่ือแผนการสอน 

- ขา 1 (ขา Fact) กรอกท่ีมา/ความส าคญั ของ Theme เช่น ปัญหาของชุมชน ความจ าเป็น แรงบนัดาลใจ (จากครูหรือ

ผูเ้รียนก็ได)้ 

- ขา 2 (ขา Idea = Innovation/Invention/Solution/ Product )  หมายถึงผลิตภณัฑส่ิ์งประดิษฐ ์ผลผลิต และผลลพัธ ์ท่ีจะ

ไดจ้ากการเรียนรู้  

- ขาท่ี 3 Learning Issue สาระการเรัยนรู้ท่ีจะไดจ้ากการสอนใน Theme ดงักล่าว โดยการเลือกสาระการเรียนรู้ อาจจะ

ท าคลงัเอาไวเ้พ่ือลากหรือต๊ิกใหแ้ตกเป็นขา ไดง่้ายและสะดวก 

- ขาท่ี 4 (ขา Action Plan)  เป็นขาท่ีระบุเร่ือง แผนหรือก าหนดการของกิจกรรมต่างในการเรียนรู้ ท่ีมีหน่วยเป็นชัว่โมง  

 

Module 2: ระบบการออกแบบแผนการสอนท่ีลง Detail มากข้ึน ตามแบบฟอร์มขององคก์าร OECD เพื่อการ

เรียนการสอนในแบบ Active Learning โดยจะน าเอาวิธีการสอนแบบต่างๆของ 

Bloom taxnomy มาท าการคดัเลือกวิธีการสอนมาท าการขยายความใหเ้ป็น Key Sentence เพื่อให ้User   ไดก้ด ต๊ิกแต่ละ

ประโยค มาเป็นแผนการสอน โดยการต๊ิก (หรือเป็น Scoring bar) เขา้มาใน Field  แลว้ ใหม้ี Field  ขา้งๆท่ีสามารถ เพ่ิม

ค าบรรยายรายละเอียดได ้โดย Key Sentence ของ Bloom แต่ละประโยคจะมีแตม้คะแนนความ Active Learning อยู ่

หลงัจากท่ีกรอกจะมีคะแนนรวมว่าแผนดงักล่าวมีน ้ าหนกัคุณภาพแค่ไหน 

-  4 เป็นชุดขอ้มลูเพื่อการวดัและประเมินผลแบบ Formative assessment ท่ีครู สามารถต๊ิกเลือกหวัขอ้ไดเ้ม่ือเลือกต๊ิก

หวัขอ้ท่ีตอ้งการประเมินซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมวดสมรรถนะทกัษะ ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ critical Thinking กบัหมวด

สมรรถนะทกัษะ ท่ีอยูใ่นกลุ่ม creativity เม่ือครูต๊ิกเลือกหวัขอ้ ตารางรูบิคจะถกูดึงเขา้สู่ ชุดขอ้มลูท่ีคุณครูบอกไวต้ั้งแต่

แรก และจะสามารถน าไปใชเ้พ่ือประเมินผูเ้รียนไดท้ั้งน้ี ชุดขอ้มลู Rubric  ท่ีคุณครูไดใ้ชก้ระบวนการ ประเมินตนเอง  

Reaction และ peer Review มาเขา้หมวดจนสามารถกรอกเป็นคะแนนระดบัได ้จนในท่ีสุด อาจจะสามารถเช่ือมโยงกบั

ฐานขอ้มลูผูเ้รียนในหอ้งเรียนไดแ้ละสามารถพฒันาต่อเป็นระบบ tracking เพื่อดูพฒันาการของผูเ้รียนในหมวด critical 

thinking และ creativity  ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา ท่ีเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนดงักล่าว 
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Phase 2: On-process 

ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นตวัช่วย ระหว่างท่ีครูด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยหลกัๆจะเนน้ไปท่ี ระบบ 

PLC coaching ท่ีในระหว่างกระบวนการครูสามารถ ตั้งกระทูส้อบถามไปยงั คิวโคด้ท่ีดูแลโรงเรียนดงักล่าวอยู ่หรือ

วิทยากรพ่ีเล้ียง ท่ีถือไดว้่า เป็น Advisor ของคุณครูท่านนั้น นอกจากน้ีอาจจะยงัมีระบบ ท่ีเช่ือมต่อกบัการบนัทึกวดีีโอ

คลิปหรือภาพถ่ายของครูระหว่างท่ีท าการเรียนการสอน 

ทั้งน้ีในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ยงัมีอีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญั คือ กระบวนการ ประเมิน ผูเ้รียนดว้ยวิธี 

formative Assessments โดยครูจะดึงเอา Rubric ท่ีไดเ้ลือกเอาไวใ้นระบบตั้งแต่คร้ังแรกในช่วง Pre process มาใชจ้ดั

กิจกรรมใหผู้เ้รียนท าการประเมินตนเองและท าการประเมินเพ่ือน ซ่ึงหลงัจากท าการน าเอาคะแนนของทุกส่วนมาถัว่

เฉล่ียแลว้ก็ใหท้ าการบนัทึกลงในระบบ ซ่ึงในระบบน้ีจะเกบ็ขอ้มลูไปเร่ือยๆเม่ือไหร่ก็ตามท่ีผูเ้รียนไดเ้ร่ิมตน้เรียน

หวัขอ้ใหม่อีกคร้ังคะแนนสมรรถนะหรือทกัษะท่ีถกูประเมินไปแลว้ในกิจกรรมหวัขอ้น้ีก็จะถกูน าเอาไป แสดงขอ้มลู 

เพื่อเทียบใหเ้ห็น ระดบัพฒันาการอีกดว้ย 

 

Phase 3: Post process กระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีครูไดท้ าการจดักิจกรรมแลว้โดยจะมี 2 ส่วน  

ส่วนท่ี1 เป็นของผูเ้รียนโดยในส่วนน้ี จะมีเคร่ืองมือวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค ์ท่ีไดท้  าการแปลมา

จากองคก์าร OECD มาท าเป็นแบบวดัออนไลน์ เพ่ือใหผู้เ้รียน ไดท้ าการทดสอบ ระดบัทกัษะการคิด ซ่ึงจริงๆแลว้

เคร่ืองมือตวัน้ีอาจจะใหผู้เ้รียนท าตั้งแต่ก่อนเร่ิมภาคการศึกษา เพ่ือดู ตน้ทุนความรู้เดิมตน้ทุนความสามารถเดิม ก่อนท่ี

จะเขา้สู่หอ้งเรียนท่ีเปรียบเสมือน หอ้งเรียนทดลอง และทุกๆหลงัจบหวัขอ้กิจกรรมท่ีถกูจดัแบบ Thematic ก็อาจจะมี

การจดัสอบ เพื่อดูระดบัคะแนน ในแต่ละคร้ัง หรือถา้คิดว่ามนัมากเกินไปก็อาจจะเก็บเพียงตอนตน้ภาคการศึกษากบั

ทา้ยภาคการศึกษาก็ยงัได ้ซ่ึง ครูกจ็ะไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงของผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรคแ์ละ

น าไปสู่แผนพฒันาผูเ้รียนรายบุคคลไดใ้นท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 ส่วนของครูผูส้อนและ Q-Coach ในระยะ Post process หลงัจากท่ีครูผูส้อนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้

จนเสร็จส้ินหวัขอ้นั้นๆเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ครูผูส้อนจะตอ้งท าการประเมินตนเองบนระบบ ในเร่ือง ทกัษะการจดัการ

เรียนรู้ แบบ Active Learning ตามแนวทาง High functioning Classroom ขององคก์าร oecd ท่ีมีทั้งหมด 5 มิติ (โดยแต่

ละมิติมี 4 ระดบั) กล่าวคือ  

1) ทกัษะการใช ้ส่ือและเทคโนโลย ี 

2) ทกัษะ การวางบทบาท ของ ตนเองในการสอน  

3) ทกัษะการก ากบับทบาทของผูเ้รียน  

4) ทกัษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

5) ทกัษะการประเมินตามสภาพจริง 
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แลว้เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อย Q-Coach แต่ละคนซ่ึงเป็นพ่ีเล้ียง ของครู คนดงักล่าวก็จะเขา้มาในระบบ เพ่ือดู

ผลการประเมิน พร้อมกบัให ้"ขอ้มลูยอ้นกลบั" ท่ีสะทอ้นประเด็นต่างๆท่ีไดม้าจากการเขา้สงัเกตการจดัการเรียนการ

สอน หรือ ขอ้มลู ท่ีไดจ้ากการชมมีเดียหรือการเขา้ร่วม PLC ในระหว่างกระบวนการแต่ละคร้ังว่า ในผลการประเมินแต่

ละหวัขอ้ของครูผูส้อนคนดงักล่าว สอดคลอ้งกบั เกณฑ ์ท่ีตั้งเอาไวห้รือไม่ 

และในการประเมินในคร้ังต่อไป ถา้ตอ้งการจะเล่ือนระดบั ในแต่ละมิติ จะตอ้งมีแนวปฏิบติัหรือแนวการ

พฒันาตนเองอยา่งไร โดยจะบนัทึกเอาไวใ้นฐานขอ้มลู ซ่ึงสามารถ น าขอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ มาเปรียบเทียบกบัคร้ัง

ต่อๆไปในลกัษณะของกราฟเสน้ ท่ีมองเห็นแนวโนม้ของพฒันาการดา้นทกัษะการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ของครู ทั้ง 5 มิติ 

 

4.2 ผลการประเมนิความส าคญัจ าเป็นของการพฒันาระบบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

หลงัจากท่ีได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ  focus group และสัมภาษณ์เชิงลึก คณะนักวิจัยท าการ

วิเคราะห์โดยการจบัค าส าคญัและความหมายของค าตอบผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 70 คน จึงมาท าการนับความถ่ีของส่ิงท่ีผูใ้ช้

ระบบตอ้งการและท าการจดัอนัดบัจากนั้นน าส่ิงท่ีมีความถ่ีอยู่ใน 20 ล าดบัแรกซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเพราะมี

ความถ่ีในการเห็นดว้ย เพื่อท าการส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการเรียนการสอนและเทคโนโลยทีางการศึกษาจ านวน 

5 คนท าการวิเคราะห์และใหค้วามคิดเห็นในลกัษณะของความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ

ดงักล่าวโดยใชก้ระบวนการกบัการหาค่าดชันีการเห็นดว้ยหรือท่ีเรียกว่าค่า IOC จากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พบว่าเห็นดว้ย

กบัส่ิงท่ีผูใ้ชร้ะบบเสนอมา 14 ประเด็นไม่เห็นดว้ย 6 ประเด็นผูว้ิจยัจึงตดัท้ิงและไม่ไดน้ ามา จดัล  าดบัความส าคญัต่อ 

โดยหลงัจากท่ีท าการวิเคราะห์ความถ่ีและค่า IOC ทั้ง 14 โมดูล จะพบว่า 2 โมดูลท่ีมีความถ่ีสูงกล่าวคือมีการเห็นดว้ย

ซ ้ากนัมากถึง 25 คนและ 23 คนจาก 70 และยงัมีระดบัค่า IOC ท่ีสูงถึง 1คือ อนัดบัแรก โมดูลโปรแกรม Template ใน

การท าผงัมโนทศัน์ ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ สามารถใชเ้ป็น Concept map ในการใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ ในการก าหนดหวัขอ้ขอ้

ในการจัดการเรียนรู้แบบ Thematic หรือ แบบ Project based Learning และเป็น Frame Work ในการบูรณาการองค์

ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ลงสู่แผนการเรียนรู้ และอนัดบัถดัมา โมดูลโปรแกรมช่วยในการออกแบบแผนการ

เรียนรู้ท่ีเป็นแผนการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีเป็นแบบบูรณาการ ผ่านการเรียนแบบ Thematic หรือ Project 

based Learning ท่ีมีระบท่ีสามารถช่วยวิเคราะห์ประเมินระดบัความ Active ของแผนการสอนได ้  

โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 
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ตารางท่ี 4.1      ตารางอนัดบัความส าคญัจ าเป็นและระดบัการเห็นดว้ยในการพฒันาโปรแกรม

ล าดบั รายละเอียดโปรแกรมที่ตอ้งการ (Requirement) ความถี่ ระดบัความเห็นดว้ย 
1  โปรแกรม Template ในการท าผงัมโนทศัน์ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ สามารถใชเ้ป็น 

Concept map ในการใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ ในการก าหนดหวัขอ้ขอ้ในการจดัการ
เรียนรู้แบบ Thematic หรือ แบบ Project based Learning และเป็น Frame Work 
ในการบูรณาการองคค์วามรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ลงสู่แผนการเรียนรู้ 

25 1 

2 โปรแกรมช่วยในการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เป็นแผนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่เป็นแบบบูรณาการ ผ่านการเรียนแบบ Thematic หรือ Project based 
Learning ที่มีระบท่ีสามารถช่วยวิเคราะห์ประเมินระดบัความ Active ของ
แผนการสอนได ้

23 1 

3 โปรแกรมการ Tracking พฒันาการของผูเ้รียนจากการประเมินแบบ Formative 
Assessment แบบอนุกรมเวลา (Time Series) 

20 1 

4 โปรแกรมส าหรับใชส้นทนาแบบตวัต่อตวัหรือแบบกลุ่มที่บนัทึกประวติัการ
พูดคุยอยูใ่นระบบดว้ย 

18 0.4 

5 โปรแกรมเพื่อการเรียนแบบร่วมมือผูเ้รียนสามารถโพสตข์อ้ความรูปภาพวิดีโอ
ฯลฯลงในพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัได ้

18 0.6 

6 โปรแกรมส าหรับสร้างอินโฟกราฟฟิคแบบง่ายๆ template ที่มีมาแลว้อยูใ่นระบบ 17 0.8 
7 โปรแกรมสร้างและดาวน์โหลดส่ือน าเสนอแชร์และจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์ 
17 0.6 

8 พื้นท่ีออนไลน์เพื่อการอภิปรายถามตอบกบัผูเ้รียนไดทุ้กท่ีทุกเวลาและ
กระบวนการวดัและกรอกผลการอภิปรายผูเ้รียน 

14 0.6 

9 โปรแกรมสร้างและทดสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน (Output เป็นเอกสาร 
Document หรือ PDF อยา่งง่าย)  

12 0.6 

10 โปรแกรมสร้างแบบทดสอบส าหรับผูเ้รียนและสามารถท า Report หลงัการ
ทดสอบผูเ้รียนออกมาได ้

9 0.6 

11 โปรแกรมสร้างงานน าเสนอเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเล่าเร่ืองดว้ยภาพที่มี
เทคนิค และเคร่ืองมือต่างๆ ในรูปแบบของฟีเจอร์ส าเร็จรูป หรือ template ไวใ้น
ตวัโปรแกรม 

9 0.8 

12 โปรแกรมสร้างเน้ือหาบทเรียนทางดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยบทเรียนท่ีมี 
ปฏิสัมพนัธ์ (Web based Learning) 

6 0.4 

13 โปรแกรมสร้าง storyboard หรือ Photo essay ที่เป็นรูปแบบคลา้ยกบั storyboard 
หรือการ์ตูนช่องเหมาะส าหรับผูเ้รียน ในการเขียนเร่ืองราวต่างๆในรูปแบบใหม่
แทนที่จะเป็นการบนัทึกลงในไดอาร่ีหรือ journal ประจ าวนัเท่านั้น  

6 1 

14 โปรแกรมเพื่อการส่ือสารระหวา่งพ่อแม่และครูในโรงเรียนรวมถึงผูบ้ริหารที่จะ
ศึกษาอยูท่ี่สามารถแชร์ขอ้มูลความกา้วหนา้ระดบัพฒันาการและมีหนา้แดชบอร์ด 
ที่มีการสรุปพฒันาการในภาพรวมใหพ้่อแม่ 

5 1 

การส ารวจความต้องการจ าเปน็ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ช้ันเรียน (Q-Classroom) 
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4.3 การใช้งานระบบ Q-Classroom ทั้ง 2 Module  

 

หลงัจากท่ีระบบท าการวิเคราะห์ความถ่ีและค่า IOC ทั้ง 14 โมดูล จะพบว่า 2 โมดูลท่ีมีความถ่ีสูงกล่าวคือมี

การเห็นดว้ยซ ้ากนัมากถึง 25 คนและ 23 คนจาก 70 และยงัมีระดบัค่า IOC ท่ีสูงถึง 1คือ อนัดบัแรก  

Module 1 ผงัมโนทศัน์ ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ สามารถใชเ้ป็น Concept map ในการใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ ในการ

ก าหนดหัวขอ้ข้อในการจดัการเรียนรู้แบบ Thematic หรือ แบบ Project based Learning และเป็น Frame Work ใน

การบูรณาการองคค์วามรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ลงสู่แผนการเรียนรู้ และอนัดบัถดัมา  

Module 2 โปรแกรมช่วยในการออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีเป็นแผนการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีเป็น

แบบบูรณาการ ผ่านการเรียนแบบ Thematic หรือ Project based Learning ท่ีมีระบท่ีสามารถช่วยวิเคราะห์ประเมิน

ระดบัความ Active ของแผนการสอนได ้  

 ดงันั้นคณะนกัวจิยัจึงเลือกพฒันา 2 Module น้ีก่อน โดยมีวธีิการใชต้ามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. เขา้สู่ระบบโดยไปท่ี เวบ็ http://plcthinktank.com/Q-Classroom จะแสดงหนา้เวบ็ไซตด์งัรูป 

 

 
 

 

 

 

http://plcthinktank.com/Q-Classroom
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2. ใหเ้ลือกท่ีปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” ดงัรูป 

  

  
 

 

3. พิมพ ์Username และ Password  

Username : user 

Password : 1234 

ดงัรูป 
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4. หลกัจากพิมพ ์Username และ Password เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม “ลงช่ือเขา้ใช”้  ดงัรูป

 
 

 

5. เมื่อเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จจะปรากฏหนา้เวบ็ไซต ์ดงัรูป 
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Module ที่ 1 FILA Map 

 

1. ไปท่ีแถบเมนูและคลิกเลือก “FILA Map” ดงัรูป 

 

 
 

2. เมื่อคลิกเลือก “FILA Map” จะแสดงหนา้ขอ้มลู FILA Map ดงัรูป 

ซ่ึงประกอบดว้ย  

- ช่ือ FILA Map   

- Active Learning จะแสดงว่า แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความเป็น Active Learing มากนอ้ยเพียงใด โดยจะ

แสดงขอ้มลูเป็นเปอร์เซนต ์

- Learning Issue คือ หวัขอ้ในการเรียนรู้ 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 

- โดย (ช่ือผูส้ร้าง FILA Map) 

- วนัท่ีสร้าง FILA Map 

- จดัการ เป็นเมนูท่ีมีไวส้ าหรับการเพ่ิม แกไ้ข หรือ ลบ FILA Map 
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3. ใหค้ลิกเลือกท่ีปุ่ม            

4. หลงัจากนั้นใหท้ าการกรอกขอ้มลู FILA Map ดงัรูป 

โดยเร่ิมจากการใส่ขอ้มลู 

- ช่ือ FILA Map 

- ใน FILA Map จะสามารถใส่ขอ้มลูของ Fact Ideas และ Action Plan ยกเวน้ Learning Issue ระบบจะท าการ

ดึงขอ้มลูมาแสดงโดยอติัโนมติั หลงัจากการสร้าง Learning Issue เรียบร้อยแลว้ 

  

 
5. หากตอ้งการเพ่ิมขอ้มลูในส่วนใดใหค้ลิกท่ีช่ือ จะปรากฏเคร่ืองหมาย “+ “ เพิ่ือเพ่ิม Map ตามความตอ้งการ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพตวัอยา่งผงัมโนทศัน์ในระบบ Q-Classroom 
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6. เม่ือเพ่ิม FILA Map จนเสร็จส้ินแลว้ สามารถ จดัรูปแบบของ FILA Map ใหม่ โดยการ กดปุ่ม “จดัรูปแบบ” ดงัรูป 

 

 
7. เมื่อสร้าง FILA Map เสร็จส้ินสมบูรณ์ กดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือบนัทึกขอ้มลูทั้งหมดลงระบบ ดงัรูป 

 

 
 

8. หากตอ้งการดูรายละเอียดของ FILA Map ใหค้ลิกเลือกท่ีช่ือ FILA Map จะปรากฏขอ้มลูดงัรูป 
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การแก้ไข FILA Map 

 

1. เมื่อตอ้งการแกไ้ข FILA Map ท่ีสร้างไปแลว้ ให ้คลิกเมนู “FILA Map” ดงัรูป 

 

 

 
 

2. จะแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ  

 

 
 

 

3. หากตอ้งการแกไ้ข FILA Map ใด ใหค้ลิกปุ่ม “แกไ้ข” ของ FILA Map นั้น ดงัรูป 
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4. เมื่อคลิกท่ีปุ่มแกไ้ขแลว้ จะสามารถท าการแกไ้ข ช่ือ Mind Map รายละเอียดใน 

- Fact 

- Ideas 

- Learning Issue จะไม่สามารถแกไ้ขในน้ีได ้เน่ืองจากระบบสร้างใหอ้ติัโนมติัเม่ือเลือก Learning Issue 

- Action Plan 

 ดงัรูป 

 
5. หากตอ้งการจดั FILA Map ใหม่อีกคร้ังใหก้ดปุ่ม “จดัรูปแบบ” 

 

  
6. หลงัจากแกไ้ขขอ้มลูเสร็จสมบูรณ์ใหก้ดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือยนืยนัการแกไ้ขทั้งหมดลงระบบ 
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การลบข้อมูล FILA Map 

 

1. เมื่อตอ้งการลบ FILA Map ท่ีสร้างไปแลว้ ให ้คลิกเมนู “FILA Map” ดงัรูป 

 

 
 

2. จะแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ 

 

 
3. หากตอ้งการลบ FILA Map ใด ใหค้ลิกปุ่ม “ลบ” ของ FILA Map นั้น ดงัรูป 

 

  
4. หากตอ้งการยนืยนัการลบใหก้ด “OK” หากตอ้งยกเลิกการลบใหก้ด “Cancel” ดงัรูป 
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หัวข้อการเรียนรู้ Learning Issue 

 

การเลอืก Learning Issue คอื การเลอืกหัวข้อการเรียนรู้ทีบู่รณาการเข้ากบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

1. ใหค้ลิกเลือกท่ี เมนู “FILA Map” ดงัรูป 

 

 
2. ระบบจะแสดง ขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีในระบบ ดงัรูป 

 

 
3. ใหค้ลิกเลือก ปุ่ม “Learning Issue”  ดงัรูป 
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4. ระบบจะแสดงขอ้มลู Learning Issue ตาม หลกัสูตร กระทรวง 51   ดงัรูป 

 

 

5. สามารถเลือกหลกัสูตรตามระดบัชั้นท่ีตอ้งการโดยคลิกเลือกท่ีลกูศร   จะปรากฏ  

ระดบัชั้นต่าง ๆ สามารถเลือกตามระดบัชั้นท่ีตอ้งการดงัรูป 
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6. การเลือก Learning Issue ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการ ท าไดโ้ดย คลิกเลือกท่ีช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ Learning Issue ท่ีตอ้งการ ดงั

รูป  
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7. กดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มลู Learning Issue ท่ีตอ้งการลงในระบบ โดยขอ้มลู Learning Issue จะปรากฏ

อตัโนมติัใน FILA Map โดยอยูภ่ายใตห้วัขอ้ Learning Issue ดงัรูป
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Module ที่ 2 โปรแกรมแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

1. ใหค้ลิกเลือกท่ี เมนู “FILA Map” ดงัรูป 

 

 

2. ระบบจะแสดง ขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีในระบบ ดงัรูป 

 
ภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งหนา้จอการจดัการแผนการสอน 

 

3. คลิกปุ่ม แผนจดัการเรียนรู้  จะแสดงขอ้มลู  

- ช่ือผลการเรียนรู้ 

- ผลประเมินแผนด าเนินการ 

- แผนด าเนินงาน 

- ประเมินแผนด าเนินงาน 

- จดัการ ซ่ึงสามารถท าการเพ่ิม แกไ้ข และ ลบ แผนการจดัการเรียนรู้ได ้  

ดงัรูป 
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4. เม่ือตอ้งการเพ่ิมแผนการเรียนรู้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม   
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5. จะปรากฏหนา้จอ เพ่ือใส่รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการเรียนรู้ท่ีตอ้งการเพ่ิม ดงัรูป

 
ภาพท่ี 4.3 หนา้จอการใส่รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการเรียนรู้ท่ีตอ้งการเพ่ิม 
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6. เมื่อใส่รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ ใหก้ดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มลูลงในระบบ 

 

การเพิม่แผนด าเนินงาน 

 

1. ใหค้ลิกเลือกท่ี เมนู “FILA Map” ดงัรูป 

 

 
 

2. ระบบจะแสดง ขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีในระบบ ดงัรูป 
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3. คลิกเลือก “แผนการจดัการเรียรู้” เพ่ือเขา้ไปเพ่ิม แผนด าเนินงาน ซ่ึงจะอยูใ่น แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัรูป 

 

 
 

 

4. คลิกปุ่ม   เพ่ือเขา้ไปเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกบัแผนด าเนินงาน โดยจะตอ้งใส่ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

- ขั้นท่ี 

- ระยะเวลา 

- บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

- โอกาสหรือส่ิงท่ีน ามาใชป้ระเมินผล 

 ดงัรูป 
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5. เมื่อใส่รายละเอียดของแผนด าเนินการครบถว้นสมบูรณ์แลว้ กดปุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มลูแผนการ

ด าเนินงานเขา้สู่ระบบ 

 

การแก้ไขแผนด าเนินงาน 

1. ใหค้ลิกเลือกท่ี เมนู “FILA Map” ดงัรูป 

 

 
2. ระบบจะแสดง ขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีในระบบ คลิกเลือก “แผนการจดัการเรียนรู้”  เพื่อเขา้ไปแกไ้ข แผน

ด าเนินงาน ซ่ึงจะอยูใ่น แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัรูป 
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3. เมื่อคลิกท่ีแผนการจดัการเรียนรู้ จะปรากฏ ดงัรูป 

 

 

4. คลิกท่ีปุ่ม    

 

5. ระบบจะแสดงขอ้มลูแผนด าเนินงานท่ีตอ้งการดงัรูป 

 

 
 

6. จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อแกไ้ขรายละเอียดในแผนด าเนินการ 

7. แกไ้ขขอ้มลูท่ีตอ้งการ ดงัรูป 
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8. ยนืยนัการแกไ้ขโดยคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มลูท่ีแกไ้ขลงในระบบ 

9. หากตอ้งการยกเลิกการแกไ้ขขอ้มลู ใหค้ลิกปุ่ม   
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การประเมินแผนด าเนินงาน 

1. ใหค้ลิกเลือกท่ี เมนู “FILA Map” ดงัรูป

 
2. ระบบจะแสดง ขอ้มลู FILA Map ทั้งหมดท่ีมีในระบบ คลิกเลือก “แผนการจดัการเรียนรู้”  เพื่อเขา้ไปท่ี  

ประเมินแผนด าเนินงาน ซ่ึงจะอยูใ่น แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัรูป 

 

 
3. เมื่อคลิกท่ีแผนการจดัการเรียนรู้ จะปรากฏ ประเมินแผนด าเนินการ ดงัรูป 
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4. คลิกท่ีปุ่ม  จะปรากฏขอ้มลูเพ่ือประเมินแผนด าเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียด ขั้นท่ี 

บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน ท าการประเมินโดยคลิกเลือกบทบาทท่ีตรงกบัการใชจ้ริงในแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้ง

บทบาทของผูส้อน และ บทบาทของผูเ้รียน ดงัรูป 

 

 

5. หลงัจากเลือกบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนครบถว้นแลว้ กดท่ีปุ่ม  เพื่อบนัทึกการประเมินแผน

ด าเนินการลงในระบบ 

6. ระบบจะประมวลผล ผลประเมินแผนด าเนินการ และแสดงในช่อง ผลประเมินแผนการด าเนินการ ซ่ึงจะแสดง

ออกมาในรูปแบบของเปอร์เซนต ์ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงจะบ่งบอกถึง แผนการจดัการเรียนรู้นั้น มีความเป็น Active 

learning มากนอ้ยเพียงใด ดงัรูป 
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หลงัจากการพฒันาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คณะนกัวิจยัไดม้ีการน า Version แรกไปขอขอ้คิดเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ระบบ Q-Classroom ท่ีออกแบบ พฒันาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒิุทางดา้นการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินคณุภาพระบบ Q-Classroom จากผูท้รงวฒิุมีดงัน้ี 
 
 ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินคุณภาพรวมของระบบ Q-Classroom โดยผูเ้ช่ียวชาญ(n= 5 คน) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ความหมาย 
 

S.D. 
ดา้นระบบ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
เน้ือหาการน าเสนอ 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
ดา้นภาพ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.48 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี1 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นต่อคุณภาพรวมของระบบ ไดค้่าเฉลี่ยทุกรายการระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาในรายดา้นพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นต่อดา้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีระดบัมากท่ีสุด รองลงมามีความเห็นต่อเน้ือหาการ
น าเสนอท่ีระดบัมากท่ีสุด และมีความเห็นต่อดา้นภาพและภาษาท่ีระดบัมากท่ีสุด และมีความเห็นต่อภาพรวมของระบบท่ี
ระดบัมากท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ Q-Classroom (n = 5 คน) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น  

 S.D. ความหมาย 

มีลกัษณะจูงใจ น่าใชง้าน 4.31 0.51 มาก 

การวางรูปแบบของหนา้จอ 4.50 0.50 มาก 

การออกแบบขอ้ความ 4.61 0.51 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของกราฟิก 4.73 0.51 มากท่ีสุด 

ล าดบัและการร้อยเรียงขอ้มูล 4.44 0.57 มาก 

เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชก้ลบัไปศึกษาขอ้มูลท่ีผ่านมาแลว้ได ้ 4.69 0.59 มากท่ีสุด 

เปิดโอกาสใหค้วบคุมทิศทางและความชา้-เร็ว 

ในการใชง้าน 

 

4.41 

 

0.67 

 

มาก 

การกระตุน้ใหผู้ใ้ชง้านเกิดความรู้ (การวางแผนการสอน) 4.12 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี  4.3 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบ Q-Classroom  
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4.4 สรุปผลการประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพระบบ 

 การวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ีคือ 

1.  ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก

ท่ีสุดทุกรายการ 

2. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบ Q-Classroom โดยรวม อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทุกขอ้ 
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บทที่ 5 

ผลการพฒันาตวับ่งช้ีและระบบตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน (e-SAR) 

5.1 บทน ำ 

โครงกำรวิจยัปฏิบติักำรโรงเรียนพฒันำคุณภำพต่อเน่ือง (School Quality Improvement Program: sQip) 
เป็นโครงกำรท่ีไดรั้บกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.) ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 -
2562 ภำยใตก้ำรด ำเนินกำรของส ำนกังำนส่งเสริมสงัคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.) โครงกำรน้ีมี
ควำมมุ่งหวงัท่ีไดค้  ำตอบเชิงระบบเก่ียวกบักระบวนกำรจดักำรในกำรจดักำรศึกษำในโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
กว่ำ 198 โรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำคุณภำพทั้งโรงเรียน (whole-school approach)   

มำตรกำรส ำคญัของกำรพฒันำคุณภำพโรงเรียนดว้ยกำรขบัเคล่ือนจำกภำยในโรงเรียนถูกเรียกว่ำ 5 Q 
ประกอบดว้ย (1) กำรตั้งเป้ำหมำยและวำงแผนยกระดับกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรีน (Q-goal) (2) กำรเสริม
กิจกรรมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนครูหรือกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Q-PLC) (3) กำรพฒันำ
ระบบสำรสนเทศส ำหรับติดตำมกำรเปล่ียนแปลงในชั้นเรียน (Q-info) (4) กำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ขำ้ม

โรงเรียนใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนระหว่ำงโรงเรียนท่ีอยูใ่นโครงกำร (Q-Network) และ 
(5) กำรสนับสนุนจำกกลัยำณมิตรท่ีมีประสบกำรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำ (Q-coach) จ ำนวนกว่ำ 26 ท่ำน
รับผิดชอบดูแลโรงเรียนตำมแห่งพ้ืนท่ีกระจำยตำมภูมิภำคของไทย  จ  ำนวน 14 จงัหวดั ประกอบดว้ย เชียงใหม่ 
เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน ล  ำปำง สุโขทยั สุรินทร์ อ  ำนำจเจริญ กำญจนบุรี ชลบุรี เพชรบุรี อยธุยำ สุรำษฎร์ธำนี 
และภูเก็ต  นอกจำก 5 มำตรกำรของกำรพฒันำคุณภำพโรงเรียนแลว้ ยงัมีกระบวนกำรส ำคญัในกำรขบัเคล่ือน

กำรจดักำรศึกษำของโรงเรียน 4 กระบวนกำร ไดแ้ก่ (1) กำรจดักำรเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น (2) กำรดูแลผูเ้รียนอย่ำง
ทัว่ถึงและเท่ำเทียม (3) กำรพฒันำครูใหใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน และ (4) กำรมีส่วนร่วมสร้ำงศรัทธำต่อชุมชน  

กำรตรวจสอบควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียนเก่ียวกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนท่ีก  ำหนดข้ึน จึงจ  ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ีท่ีเป็นตวัร่วมส ำหรับกำร

ติดตำมควำมกำ้วหน้ำของโรงเรียน โดยตวับ่งช้ีท่ีพฒันำข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมสอดคลอ้งหรือบูรณำกำรร่วมกบั
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้เป็น
แนวทำงในกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพโรงเรียนในระบบออนไลน์ในอนำคต
ต่อไป  
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5.2 วตัถุประสงค์ของการตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 

1. เพื่อกระตุน้เตือนใหส้ถำนศึกษำพฒันำคุณภำพโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
2. เพื่อทรำบควำมกำ้วหนำ้ของกำรพฒันำคุณภำพโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
3. เพื่อเป็นแนวทำงก ำหนดตวับ่งช้ีของโรงเรียนเพื่อรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

4. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนจดัเก็บขอ้มลูเพื่อรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
5. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร  
6. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำ Modules/Features ของระบบ Q-Info ท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินกำรของ

โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำคุณภำพต่อเน่ืองของโรงเรียน  

5.3 ตวับ่งช้ีการตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 

 จำกขอ้เสนอเชิงนโยบำยดำ้นกำรทดสอบและประเมินผล ของกระทรวงศึกษำธิกำร (2561) เพื่อพฒันำ
แนวทำงกำรประกนัคุณภำพของสถำนศึกษำ ใหม้ีกำร (1) ปรับลดกำรประเมินจำกหน่วยงำนนอกสถำนศึกษำให้
นอ้ยลง (2) ลดกำรสอบของนกัเรียนและลดภำระงำนครู (3) ใหอิ้สระกบัสถำนศึกษำในกำรวดัผลและประเมินผล
ในชั้นเรียน (4) จดักำรประเมินสมรรถนะเฉพำะท่ีจ  ำเป็น (5) เนน้ใหค้รูไดน้ ำผลไปใชเ้พื่อตรวจสอบและพฒันำ
คุณภำพผูเ้รียนระหว่ำงทำงก่อนจบช่วงชั้นมำกกว่ำตดัสินผลหรือจดัอนัดบั เพ่ือใหเ้กิดระบบกำรประกนัคุณภำพ
สถำนศึกษำแนวใหม่ จึงมีกำรปรับจ ำนวนมำตรฐำนและตวับ่งช้ีท่ีสะท้อนคุณภำพ เพ่ือลดภำระกำรประเมิน

ใหแ้ก่สถำนศึกษำ รวมถึงกำรลดกำรจดัท ำเอกสำรเพื่อรองรับกำรประเมิน  

 จำกแนวนโยบำยดงักล่ำวจึงออกกฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพ พ.ศ. 2561 ข้ึนมำโดยใหค้วำมหมำย
ของกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำว่ำเป็น “การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึน้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ
สาธารณชนว่า สถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ

เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก  ากับดูแล”  

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพภำยในมีปรำกฎในกฎกระทรวงฯ ขอ้ 3 โดยใหส้ถำนศึกษำแต่ละ

แห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจดัท ำแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพ
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ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้จดัใหม้ีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ และจดัส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนตน้สงักดัหรือหน่วยงำนท่ีก  ำกบั
ดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหน่ึงเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก  ำกับดูแลสถำนศึกษำมีหน้ำท่ีในกำรให้ค  ำปรึกษำ 
ช่วยเหลือ และแนะน ำสถำนศึกษำ เพื่อใหก้ำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง  

โดยกระทรวงศึกษำธิกำรไดน้ ำรูปแบบกำรประเมินมำใชใ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 3 รูปแบบ คือ 
(1) กำรประเมินและกำรตดัสินโดยอำศยัควำมเช่ียวชำญ (expert judgment) กำรประเมินแบบองค์รวม (holistic 

assessment) และกำรประเมินโดยอำศยัร่องรอยหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ (evidence based assessment) พร้อมทั้ง
ก  ำหนดกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 3 ดำ้นคือ มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผูเ้รียน มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจดักำร และมำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ดงัรำยละเอียดใน
หวัขอ้ต่อไป   

5.4 กรอบแนวตวับ่งช้ีการตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 

 มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี 3 มำตรฐำน ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผูเ้รียน  

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำม

คิดเห็น และแกปั้ญหำ 
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลย ีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
6) มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
 1) กำรมคุีณลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 2) ควำมภูมิใจในทอ้งถ่ินและควำมเป็นไทย 

 3) กำรยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
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 4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสงัคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  

2.1 มีเป้ำหมำยวิสยัทศัน์ฯ และพนัธกิจท่ีสถำนศกึษำก ำหนดชดัเจน 
2.2 มีระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3 ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

2.4 พฒันำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5 จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อกำรจดักำรเรียนรู้ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรและเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3.1 จดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้
3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
3.3 มีกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน  
3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 

 
โดยระดบัคุณภำพของแต่ละมำตรฐำนกำรศกึษำมี 5 ระดบัไดแ้ก่ 1) ก  ำลงัพฒันำ 2) ปำนกลำง 3) ดี 4) ดี

เลิศ และ 5) ยอดเยีย่ม  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นการพจิารณา รายการพจิารณา 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทำง
วิชำกำรของผูเ้รียน 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำร
คิดค ำนวณ  

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถระดบัพ้ืนฐำน (NT) ซ่ึง
ประกอบดว้ย กำรวดัควำมสำมำรถดำ้นภำษำ ดำ้น
ค ำนวณ และดำ้นเหตุผล จดัทดสอบโดยส ำนกั
ทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ี
โรงเรียนก ำหนด 

2) มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปล่ียนควำม
คิดเห็น และแกปั้ญหำ 

กำรมีควำมสำมำรถในกำรฟัง พดู และเขียน ท่ี
สะทอ้นถึง หลกัเหตุผล วิพำกษ ์วจิำรณ์ในเชิงบวก 
น ำไปสู่กำรแกปั้ญหำอยำ่งสร้ำงสรรค ์บรรลุตำม
เป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนด โดยสำมำรถใชผ้ลกำร
ทดสอบ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน เป็นขอ้มลู
ประกอบกำรพิจำรณำ 
หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ควำมสำมำรถกำรคิดเชิงวิพำกษแ์ละกำรแกไ้ขปัญหำ 
(critical thinking and problem solving) 

3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวตักรรม 

ผลงำนจำกกำรท ำกิจกรรม โครงกำร โครงงำนต่ำงๆ 
เช่น โครงกำรนวตักรรม  ท่ีโรงเรียนสะทอ้นถึง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรมไดบ้รรลุตำม
เป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนด ซ่ึงพิจำรณำจำก (1) 
ควำมใหม่ (2) สร้ำงสรรค ์และ (3) มีมลูค่ำเพ่ิม 
หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ควำมสำมำรถดำ้นกำรสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรม 
(creativity and innovation) 

4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลย ีสำรสนเทศ และ
กำรส่ือสำร 

1. กำรเขำ้ถึงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
2. กำรใชเ้ทคโนโลย ีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร
อยำ่งถกูตอ้งและเหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจ น ำไปใช ้
และ 
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ประเด็นการพจิารณา รายการพจิารณา 
3. ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของสำรสนเทศจำกส่ือ
ต่ำงๆ 
โดยนกัเรียนไดผ้ลบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียน
ก ำหนด 
หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ควำม
ฉลำดรู้ดำ้นสำรสนเทศ กำรส่ือสำร และเทคโนโลย ี
(ICT literacy) 
 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

1. ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตรสถำนศึกษำ  
2. ผลกำรทดสอบ O-NET จำก สทศ.  
โดยนกัเรียนไดผ้ลบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียน
ก ำหนด 
 

6) มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และ
เจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1. กำรมีเป้ำหมำยและควำมควำมรู้เก่ียวกบักำร
ประกอบอำชีพ ทรำบถึงทกัษะท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำร
อำชีพท่ีเป็นเป้ำหมำย 
2. กำรด ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมและกำรรับรู้
ทกัษะควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
3. กำรมเีจตคติเชิงบวกในกำรประกอบอำชีพสุจริต 
โดยนกัเรียนไดผ้ลบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียน
ก ำหนด 
หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะ
ชีวิตและกำรท ำงำน (life and career skills) 

1.2 คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ 

1) กำรมคุีณลกัษณะและค่ำนิยม
ท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

ผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รำยงำนกำรผดิระเบียบวนิยัของสถำนศึกษำ  
โดยนกัเรียนไดผ้ลบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียน
ก ำหนด 
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2) ควำมภูมิใจในทอ้งถ่ินและ
ควำมเป็นไทย 

รำยงำนผลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมของชุมชน โครงกำร 
หรือ กิจกรรมทำงศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม ท่ี
สถำนศึกษำจดัร่วมกบัทอ้งถ่ิน  โดยนกัเรียนไดผ้ล
บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนด 

3) กำรยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนั
บนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

รำยงำนกำรผดิระเบียบเก่ียวกบักำรทะเลำะ วิวำท 
หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยของสถำนศึกษำ โดยนกัเรียน
ไดผ้ลต ่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนด 

4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิต
สงัคม 

รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ และภำวะทำงจิตของ
ผูเ้รียน รำยงำนผลของระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  
โดยนกัเรียนไดผ้ลบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียน
ก ำหนด 

ตำรำงท่ี 5.1 ตำรำงช้ีแจงมำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผูเ้รียน 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจดัการ  

ประเด็นการพจิารณา รายการพจิารณา 
2.1 มีเป้ำหมำยวิสยัทศัน์ฯ 
และพนัธกิจท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนดชดัเจน 

 กำรมเีป้ำหมำย 
วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 
มีควำมชดัเจน 
สอดคลอ้งกนั เหมำะสม
กบับริบท และเป็นท่ี
รับทรำบของผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  

1. เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ มคีวำมชดัเจน 
2. เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ สอดคลอ้งกนั  
3. เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเหมำะสมกบั
บริบทของโรงเรียน 
4. เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเป็นท่ีรับทรำบ
ของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  

2.2 มีระบบบริหำรจดักำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 

กำรก ำหนดแผนพฒันำ
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
ท่ีก ำหนด และกำร
ประเมินผลกำร

1. แผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่ง
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ  
2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้โดยกำรมีส่วน
ร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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ด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่
กำรปรับเปล่ียนกำร
บริหำรจดักำรคุณภำพ 

3. กำรนิเทศ กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4. กำรปรับเปล่ียนกำรบริหำรจดักำรคุณภำพ เพื่อให้
บรรลุมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก  ำหนดไว ้

2.3 ด ำเนินงำนพฒันำ
วิชำกำรท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนรอบดำ้นตำม
หลกัสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรพฒันำหลกัสูตร 
โครงกำร และกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร
สถำนศึกษำ เนน้
คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้น
ในทุกกลุ่มเป้ำหมำย  

1. กำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนรอบดำ้นในทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
2. กำรพฒันำโครงกำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นในทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 

2.4 พฒันำครูและบุคลำกร
ใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำง
วิชำชีพ 

กำรพฒันำ ส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหค้รูและ
บุคลำกรใหม้ีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำกชีพ 
และจดัใหม้ีชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

1. กำรพฒันำครูใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำชีพ 
2. กำรส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลำกรใหไ้ดรั้บ
กำรอบรมเพ่ิมควำมรู้ ทกัษะกำรสอน พฒันำ
นวตักรรมกำรสอน หรือเขำ้ร่วมโครงกำรเพื่อ
พฒันำกำรเรียนรู้ของนกัเรียน และกำรพฒันำตนเอง
ของครู เช่น กำรศึกษำต่อ เป็นตน้  

2.5 จดัสภำพแวดลอ้มทำง
กำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือ
ต่อกำรจดักำรเรียนรู้ 

กำรจดัสภำพแวดลอ้ม
ทำงกำยภำพและสงัคม
ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
สะอำดเรียบร้อย 
เหมำะสมกบับริบทของ
สถำนศึกษำและชุมชน 
และมีควำมปลอดภยั  

1. กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมของ
สถำนศึกษำเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
2. กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพของสถำนศึกษำ
สะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สภำพแวดลอ้มทำง
สงัคมท่ีเหมำะส ำหรับกำรสร้ำงบรรยำกำศแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
3. กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมภำย
ของสถำนศึกษำเหมำะสมกบับริบทของสถำนศึกษำ
และชุมชน 
4. กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมภำย
ของสถำนศึกษำมีควำมปลอดภยั 
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2.6 จดัระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนบัสนุน
กำรบริหำรจดักำรและ
เรียนรู้ 

กำรจดัระบบเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ เพื่อใชใ้น
กำรบริหำรจดักำร และ
กำรจดักำรเรียนรู้ท่ี
เหมำะสมตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ 

1. กำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุน
กำรบริหำรจดักำรท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั และ
พร้อมใชง้ำน 
2. กำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุน
กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั และ
พร้อมใชง้ำน 

ตำรำงท่ี 5.2 ตำรำงช้ีแจงมำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจดักำร 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ประเด็นการพจิารณา รายการพจิารณา 
3.1 จดักำรเรียนรู้ผำ่น
กระบวนกำรคิดและ
ปฏิบติัจริง และสำมำรถ
น ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรจดักิจกรรมกำร
เรียนรู้ครบถว้นตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตวั
บ่งช้ีของหลกัสูตร ท่ี
เนน้กระบวนกำรคิด ลง
มือปฏิบติัจริง และ
สำมำรถน ำไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ ำวนั รูปแบบ
กำรกำรจดักำรเรียนรู้มี
ควำมหลำกหลำย
ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรผูเ้รียนท่ี
แตกต่ำง  

1. กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ไดค้รบถว้นตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตวับ่งช้ีของหลกัสูตร  
2. กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่เนน้
กระบวนกำรคิด กำรลงมือปฏิบติัจริง และสำมำรถ
น ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั เช่ือมโยงกำร
เรียนสู่สถำนกำรณ์จริง  
3. กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนท่ีแตกต่ำงกนั 

3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

กำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ี
สำรสนเทศ และแหล่ง
กำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้  

1. กำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ สอดคลอ้งกบั
บริบทของสถำนศึกษำ 
2. กำรใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำ 
 

3.3 มีกำรบริหำรจดักำร
ชั้นเรียนเชิงบวก  

กำรบริหำรจดักำรชั้น
เรียนเชิงบวก ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนรักกำรเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สำมำรถ
เรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยำ่งมี
ควำมสุข 

1. สร้ำงสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนรักกำรเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอยำ่งมี
ควำมสุข 
2. กำรจดักำรเรียนรู้ใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วม แลกเปล่ียน
เรียนรู้ หรือปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำง ครูกบันกัเรียน  
นกัเรียนกบันกัเรียน  
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3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็น
ระบบ และน ำผลมำพฒันำ
ผูเ้รียน  

กำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำร
จดักำรเรียนรู้อยำ่งเป็น
ระบบ หลำกหลำย  

1. กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตร 
2. กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วิธีกำรท่ีหลำกหลำย  
3. กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
เนน้กำรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในกำรพฒันำผูเ้รียน 
4. น ำผลกำรวดัและประเมินมำใชพ้ฒันำผูเ้รียนเป็น
รำยบุคคล  

3.5 มีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้และใหข้อ้มลู
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำ
และปรับปรุงกำรจดักำร
เรียนรู้ 

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อ
กำรพฒันำกำรเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

1. กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
2. กำรน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรแลเปล่ียนเรียนรู้ใน
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใชใ้นกำรพฒันำ
และปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้  

 

ตำรำงท่ี 5.3 ตำรำงแจกแจงมำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
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5.5 เคร่ืองมอืตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 

 เคร่ืองมือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียน ประกอบดว้ย ค  ำช้ีแจงกำรใชเ้คร่ืองมือของโรงเรียน และ
เคร่ืองมือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  เคร่ืองมือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของ
โรงเรียนจดัเพื่อให ้ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครูอำจำรยท่ี์อยูภ่ำยใตโ้ครงกำรวิจยัส่งเสริมและพฒันำระบบ

สำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ  

 เคร่ืองมือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนมีควำมเก่ียวข้องกับ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ผูบ้ริหำรโรงเรียน รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน คณะด ำเนินงำนระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คณำจำรยใ์นโรงเรียน เป็นตน้  

 โดยแต่ละฝ่ำยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำจะเป็นผูต้ ั้งเป้ำหมำย หรือก ำหนดระดบัคุณภำพแต่ละมำตรฐำน
กำรศึกษำและตวับ่งช้ี โดยผำ่นกำรศึกษำขอ้มูลจำกกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึงผำ่นกำร
มีส่วนร่วมในกำรแลกเปล่ียนกบัคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแต่ละฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบัมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
คณำจำรย ์โดยเป้ำหมำยท่ีก  ำหนจะตอ้งมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำ มีควำมเป็นไปได้

ในกำรปฏิบติั จนเป็นท่ีรับทรำบกบัโดยทัว่ไป ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำและตวับ่งช้ี 
ตอ้งรำยงำนโดยค ำนึงถึงควำมถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนท่ีสะทอ้นควำมมีคุณภำพ คือ 
กำรด ำเนินกำรไดบ้รรลุเป้ำหมำย ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีควำมพึงพอใจ มีพฒันำกำรของผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี และมี
นวตักรรมกำรศึกษำท่ีเป็นแบบอยำ่งได ้เป็นตน้  

เคร่ืองมอืตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 

 เคร่ืองมือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียนน้ีเป็นกรอบในกำรก ำหนดขอ้มลูสำรสนเทศท่ีส ำคญัจ ำเป็น
ท่ีจะปรำกฎในรำยงำนกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมี
องคป์ระกอบ 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ส่วนท่ี 2 มำตรฐำนกำรศึกษำ ซ่ึงมีประเด็น
ส ำคัญ 3 ประกำรคือ กำรตั้งเป้ำหมำยของโรงเรียน โดยก ำหนดเป็นค่ำเป้ำหมำยในแต่ละตัวบ่งช้ี ผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมสภำพจริง และหลักฐำนสนับสนุน และส่วนท่ี 3 กำรวิเครำะห์ตนเองของ

สถำนศึกษำและแนวทำงในกำรพฒันำในอนำคต รำยละเอียดของเคร่ืองมือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียน มี
รำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ช่ือสถำนศึกษำ................................................................................................................ .......................................................................... ................................................................  
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถำนศึกษำ อำทิ  
ท่ีตั้ง ............................................................................................................................. ....................................................................................................................  
สัญลกัษณ์ ................................................................................................................................. .......................................................................................................  
สีประจ ำโรงเรียน ........................................................................................................................................ .....................................................................................  
ประวติั ............................................................................................................................. ...............................................................................................................  
ปรัชญำกำรจดักำรศึกษำ ........................................................................................................................... .....................................................................................  
วิสัยทศัน์ ............................................................................................................................................................... .........................................................................  
พนัธกิจ ................................................. ............................................................................................................................. ............................................................ 
Q-Goal 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้มูลอื่นๆ ................................................................................................................. .....................................................................................................................  
ขอ้มูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ เช่น จ ำนวนครูจ ำแนก วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำที่จบ กลุ่มสำระ ภำระงำนสอน ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะของบคุลำกร เป็นต้น  
โดยน ำเสนอในรูปแบบตำรำงสรุป หรือกรำฟ  
.......................................................................................... ...............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
ขอ้มูลนกัเรียน จ ำแนกตำมระดบัชั้น เพศ เป็นตน้ โดยน ำเสนอในรูปแบบตำรำงสรุป หรือกรำฟ  
............................................................................................................................. .............................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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ขอ้มูลดำ้นอำคำร อุปกรณ์กำรเรียน และงบประมำณของโรงเรียน ...................................................................................... ...................................................... 
จ ำนวนอำคำร..................................อำคำร  
จ ำนวนหอ้งเรียน.................หอ้งเรียน  
เงินงบประมำณ................................บำทต่อปีงบประมำณ  
เงินนอกงบประมำณ........................บำทต่อปีงบประมำณ 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภำพชุมชน  
.............................................................................................. ............................................ 
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผูเ้รียน  
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  

เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ระดบัพ้ืนฐำน (NT) ป.3 โดยเฉล่ีย...........คะแนน  
ควำมสำมำรถดำ้นภำษำโดยเฉล่ีย................
คะแนน ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดค ำนวณโดย
เฉล่ีย............คะแนน  
ควำมสำมำรถดำ้นเหตุผลโดยเฉล่ีย...........คะแนน 

โรงเรียนมผีลการทดสอบควำมสำมำรถ
ระดบัพ้ืนฐำน (NT) ป.3 โดยเฉล่ีย...........คะแนน  
ควำมสำมำรถดำ้นภำษำโดยเฉล่ีย................คะแนน 
ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดค ำนวณโดยเฉล่ีย............
คะแนน  
ควำมสำมำรถดำ้นเหตุผลโดยเฉล่ีย...........คะแนน 

กรอกลงแบบฟอร์มเติม  

2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแกปั้ญหำ 
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย และเปล่ียน ควำมคิดเห็นและแกปั้ญหำ 
(หรืออำจพิจำรณำจำก ระดบักำรผำ่น กำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียน ท่ีสถำนศกึษำก ำหนดในระดบั 
เช่น ดีเยีย่ม ดี หรือผำ่น) ร้อยละ............................. 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคีวำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 
และเปล่ียน ควำมคิดเห็นและแกปั้ญหำ (หรืออำจ
พิจำรณำจำก ร้อยละนกัเรียนมรีะดบักำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดบัท่ี
สถำนศึกษำก ำหนดไว)้ ร้อยละ.............................. 

กรอกลงแบบฟอร์มและ 
หลกัฐำนสนบัสนุน เช่น  
-ไฟลแ์ผนกำรสอนท่ีเนน้กำรมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน  
- โครงงำน/กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
- ผลกำรประเมินดำ้นกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ
เขียน  ประเภทไฟล ์PDF  
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3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงนวตักรรม โดยคิดจำกจ ำนวน
นวตักรรมท่ีพฒันำข้ึน ........................ช้ินงำน 
 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคีวำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงนวตักรรม โดยคิดจำกจ ำนวน
นวตักรรมท่ีพฒันำข้ึน ........................ช้ินงำน 

กรอกลงแบบฟอร์มและ 
โรงเรียนมีหลกัฐำนสนบัสนุน เช่น โครงกำร
พฒันำนวตักรรม รำยละเอียดนวตักรรมท่ีพฒันำ 
หรือรำงวลัท่ีไดรั้บ เป็นตน้ประเภทไฟล ์PDF  

หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity and 
innovation) โดยเฉล่ีย.............................คะแนน  
 

หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคีวำมสำมำรถ
ดำ้นกำรสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity and 
innovation) โดยเฉล่ีย.............................คะแนน 

กรอกลงแบบฟอร์ม 

4. มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลย ีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรใชเ้ทคโนโลย ีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
(ICT) โดยสำมำรถเขำ้ถึง ICT ร้อยละ............... 
อตัรำส่วนจ ำนวนคอมพิวเตอร์หรือ Tablet ต่อ
จ ำนวนนกัเรียน ............ เคร่ือง : ………… คน 
สำมำรถใช ้ICT ร้อยละ........... สำมำรถประเมิน
ควำมน่ำเช่ือถือของ ICT ร้อยละ.................  
 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคีวำมสำมำรถ
ในกำรใชเ้ทคโนโลย ีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
(ICT) โดยสำมำรถเขำ้ถึง ICT ร้อยละ............... 
อตัรำส่วนจ ำนวนคอมพิวเตอร์หรือ Tablet ต่อ
จ ำนวนนกัเรียน ............ เคร่ือง : ………… คน 
สำมำรถใช ้ICT ร้อยละ........... สำมำรถประเมิน
ควำมน่ำเช่ือถือของ ICT ร้อยละ................. 

กรอกลงแบบฟอร์มและ 
โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน เช่น จ  ำนวน
คอมพิวเตอร์ กำรเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
ประเภทไฟล ์PDF  
 
 
 
 



66 
 

เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ โดยมีผล
กำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
โดยมีเกรดเฉล่ียมำกกว่ำ....... ร้อยละ
.......................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ......................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ...................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ..................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ...................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศกึษำและพลศึกษำ มีเกรด
เฉล่ียมำกกว่ำ...... ร้อยละ..................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มีเกรด
เฉล่ียมำกกว่ำ...... ร้อยละ............................ 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ โดยมีผล
กำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
โดยมีเกรดเฉล่ียมำกกว่ำ....... ร้อยละ................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีเกรดเฉล่ียมำกกว่ำ
...... ร้อยละ......................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ...................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ..................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ...................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศกึษำและพลศึกษำ มีเกรด
เฉล่ียมำกกว่ำ...... ร้อยละ.................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ.................................. 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มีเกรดเฉล่ีย
มำกกว่ำ...... ร้อยละ............................ 

กรอกลงแบบฟอร์ม  
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โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีผลสอบ O-NET 
ระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 เท่ำใด  
วิชำภำษำไทย มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.................
คะแนน 
วิชำภำษำองักฤษ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ...........คะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.............
คะแนน 
วิชำวิทยำศำสตร์ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ............
คะแนน 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสอบ O-
NET ระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 เท่ำใด  
วิชำภำษำไทย มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.................คะแนน 
วิชำภำษำองักฤษ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ...........คะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.............คะแนน 
วิชำวิทยำศำสตร์ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ............คะแนน 

กรอกลงแบบฟอร์ม  

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีผลสอบ O-NET 
ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 3 เท่ำใด  
วิชำภำษำไทย มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.................
คะแนน 
วิชำภำษำองักฤษ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ...........คะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.............
คะแนน 
วิชำวิทยำศำสตร์ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ............
คะแนน 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสอบ O-
NET ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 3 เท่ำใด  
วิชำภำษำไทย มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.................คะแนน 
วิชำภำษำองักฤษ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ...........คะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.............คะแนน 
วิชำวิทยำศำสตร์ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ............คะแนน 

กรอกลงแบบฟอร์ม  

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีผลสอบ O-NET 
ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 6 เท่ำใด  
วิชำภำษำไทย มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ................คะแนน 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสอบ O-
NET ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 6 เท่ำใด  
วิชำภำษำไทย มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ................คะแนน 

กรอกลงแบบฟอร์ม  
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วิชำภำษำองักฤษ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ...........คะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.............
คะแนน 
วิชำวิทยำศำสตร์ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ............
คะแนน 
วิชำสงัคมศึกษำ  มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ............คะแนน 

วิชำภำษำองักฤษ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ...........คะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ.............คะแนน 
วิชำวิทยำศำสตร์ มค่ีำเฉล่ียมำกกว่ำ............คะแนน 
วิชำสงัคมศึกษำ  มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ............คะแนน 

5. มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมรู้ ทกัษะ
พ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
โดยนกัเรียนมคีวำมรู้เก่ียวกบัเป้ำหมำยอำชีพร้อย
ละ.....................นกัเรียนไดรั้บกำรเตรียมทกัษะ
ทำงอำชีพร้อยละ................นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
งำนอำชีพร้อยละ................ 
 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคีวำมรู้ ทกัษะ
พ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
โดยนกัเรียนมคีวำมรู้เก่ียวกบัเป้ำหมำยอำชีพร้อยละ
.....................นกัเรียนไดรั้บกำรเตรียมทกัษะทำง
อำชีพร้อยละ................นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องำน
อำชีพร้อยละ................ 

กรอกลงแบบฟอร์มและ 
โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน เช่น กิจกรรมกำร
ส ำรวจอำชีพท่ีนกัเรียนอยำกเป็นในอนำคต 
โครงกำรหรือกิจกรรมแนะแนวทำงอำชีพอ่ืนๆ  
รูปถ่ำย หรือ file เอกสำร  
ประเภทไฟล ์PDF  
 

หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวิตและ
กำรท ำงำน (life and career skills) โดยเฉล่ีย
.............................คะแนน  
 

หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวิต
และกำรท ำงำน (life and career skills) โดยเฉล่ีย
.............................คะแนน 

กรอกลงแบบฟอร์ม  
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1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
1. กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศกึษำก ำหนด  

เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะและ
นิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยผำ่นกำร
ประเมินท่ีสถำนศึกษำพึงพอใจ ในระดบั (ดีเยีย่ม 
ดี หรือ ผำ่น) ร้อยละ..................  ไดแ้ก่  
มีวินยั นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ีสถำนศึกษำพึง
พอใจ ร้อยละ.......................................... 
ซ่ือสตัย ์สุจริต นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ............................. 
อยูอ่ยำ่งพอเพียง นกัเรียนผำ่นกำรประเมนิท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ......................... 
มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ..................... 
มีจิตสำธำรณะ นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ............................. 
 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคุีณลกัษณะ
และนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยผำ่น
กำรประเมินท่ีสถำนศกึษำพึงพอใจ ในระดบั (ดี
เยีย่ม ดี หรือ ผำ่น) ร้อยละ............ ไดแ้ก่  
มีวินยั นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ีสถำนศึกษำพึง
พอใจ ร้อยละ.......................................... 
ซ่ือสตัย ์สุจริต นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ............................. 
อยูอ่ยำ่งพอเพียง นกัเรียนผำ่นกำรประเมนิท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ......................... 
มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ..................... 
มีจิตสำธำรณะ นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ี
สถำนศึกษำพึงพอใจ ร้อยละ............................. 
พอใจ ร้อยละ................. 

กรอกลงแบบฟอร์ม 
และมีหลกัฐำนสนุนสนุน เช่น รำงวลัท่ีนกัเรียน
ไดรั้บ รำยงำนกำรกำรท ำผดิระเบียบของ
สถำนศึกษำจำกฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 
ประเภทไฟล ์PDF  
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2. ควำมภูมิใจในทอ้งถ่ินและควำมเป็นไทย  
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมภูมิใจใน
ทอ้งถ่ินและควำมเป็นไทย โดยผำ่นกำรประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ำ้นรักควำมเป็นไทย 
นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ีสถำนศึกษำพึงพอใจ 
ในระดบั (ดีเยีย่ม ดี หรือ ผำ่น) ร้อยละ
..................... (พิจำรณำจำก กำรมีมำรยำทแบบ
ไทย กำรใชภ้ำษำไทยส่ือสำรไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง
เหมำะสม เป็นตน้) และมีควำมภูมิใจในทอ้งถ่ิน
ร้อยละ.................. (พิจำรณำจำก กำรเขำ้ร่วม
กิจกรรม ประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน รวมถึงกำรสืบทอดประเพณี ศิลปะ และ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เป็นตน้) 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมคีวำมภูมิใจ
ในทอ้งถ่ินและควำมเป็นไทย โดยผำ่นกำร
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ำ้นรักควำม
เป็นไทย นกัเรียนผำ่นกำรประเมินท่ีสถำนศกึษำ
พึงพอใจ ในระดบั (ดีเยีย่ม ดี หรือ ผำ่น) ร้อยละ
..................... (พิจำรณำจำก กำรมีมำรยำทแบบ
ไทย กำรใชภ้ำษำไทยส่ือสำรไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง
เหมำะสม เป็นตน้) และมีควำมภูมิใจในทอ้งถ่ิน
ร้อยละ.................. (พิจำรณำจำก กำรเขำ้ร่วม
กิจกรรม ประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน รวมถึงกำรสืบทอดประเพณี ศิลปะ และ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เป็นตน้) 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกลงแบบฟอร์ม  
โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน เช่น กำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมกบัทอ้งถ่ิน ดำ้นประเพณี ศิลปะ วฒัธรรม 
หรือ โครงกำรกำรเห็นคุณค่ำและใชภ้ำษำไทยท่ี
ถกูตอ้ง และกำรสืบทอดภูมิปัญญำไทย 
ประเภทไฟล ์PDF  
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3. กำรยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย   
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงหลำกหลำย โดยนกัเรียน
ผำ่นกำรประเมนิกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน ลกูเสือ 
แนะแนว หรือกิจกรรมชมรม/ชุมนุมท่ีสถำนศึกษำ
พึงพอใจ ร้อยละ..................................................... 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงหลำกหลำย โดยนกัเรียน
ผำ่นกำรประเมนิกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน ลกูเสือ 
แนะแนว หรือกิจกรรมชมรม/ชุมนุมท่ีสถำนศึกษำ
พึงพอใจ ร้อยละ................................................ 

กรอกลงแบบฟอร์ม และ 

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน เช่น รำยงำนกำรผดิ
ระเบียบเก่ียวกบักำรทะเลำะ วิวำท หรือกำรท ำร้ำย
ร่ำงกำยในสถำนศึกษำ มีค่ำต ่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด   
ประเภทไฟล ์PDF  
 

หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรร่วมมือท ำงำน (collaboration) โดยเฉล่ีย
.............................คะแนน  (ถำ้มี) 

หรือ ผลกำรประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมี
ควำมสำมำรถดำ้นกำรร่วมมือท ำงำน 
(collaboration)โดยเฉล่ีย.............................
คะแนน (ถำ้มี) 

กรอกลงแบบฟอร์ม  

4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิต สงัคม    
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

โรงเรียนตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนมีสุขภำวะทำง
ร่ำงกำย และจิตสงัคม โดยมี ร้อยละนกัเรียนมค่ีำ 
BMI ยอมรับได.้...........  นกัเรียนท่ีมีน ้ ำหนกัตำม
เกณฑ ์ร้อยละ........... นกัเรียนท่ีมีส่วนสูงตำม 

โรงเรียนสามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีสุขภำวะทำง
ร่ำงกำย และจิตสงัคม โดยมี ร้อยละนกัเรียนมค่ีำ 
BMI ยอมรับได.้...........  นกัเรียนท่ีมีน ้ ำหนกัตำม
เกณฑ ์ร้อยละ................. นกัเรียนท่ีมีส่วนสูงตำม 

กรอกลงแบบฟอร์ม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจดัการ  

2.1 มีเป้ำหมำยวิสยัทศัน์ฯ และพนัธกิจท่ีสถำศึกษำก ำหนดชดัเจน  
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถำนศึกษำคือ
........................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของ
สถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 
1 ขอ้)  
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ มีควำมชดัเจน 
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ สอดคลอ้งกนั  
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเหมำะสมกบั
บริบทของโรงเรียน 
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเป็นท่ีรับทรำบ
ของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
 

เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถำนศึกษำ 
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ มีควำม
ชดัเจน 
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ สอดคลอ้ง
กนั  
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเหมำะสมกบั
บริบทของโรงเรียน 
 เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจเป็นท่ี
รับทรำบของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
 

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ 
รำยงำนสรุป PDF  
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2.2 มีระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................. 
.................................................................................
โดยระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศกึษำท่ี
มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ  
 กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้โดยกำรมี
ส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 กำรนิเทศ กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

ระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศกึษำ
ท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ  
 กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้โดยกำร
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 กำรนิเทศ กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 กำรปรับเปล่ียนกำรบริหำรจดักำรคุณภำพ 
เพื่อใหบ้รรลุมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก  ำหนดไว ้

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ คู่มือกำร
ประกนัคุณภำพภำยใน เป็นตน้ 
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2.3 ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย   
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำพฒันำวิชำกำรท่ีเนน้คุณภำพผูเ้รียน
รอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศกึษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรพฒันำวิชำกำรของสถำนศึกษำ มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรมีกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศกึษำท่ีเนน้
คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นในทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 
 

กำรพฒันำวิชำกำรของสถำนศึกษำ มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรมีกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศกึษำท่ีเนน้
คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นในทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 กำรพฒันำโครงกำร และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีเนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นในทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ หลกัสูตร
สถำนศึกษำ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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2.4 พฒันำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ    
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีแผนและกำรพฒันำครูและบุคคลกร
ใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรพฒันำครูและบุคคลำกรของสถำนศกึษำมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรพฒันำครูใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำชีพ 
 กำรส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลำกรใหไ้ดรั้บ
กำรอบรมเพ่ิมควำมรู้ ทกัษะกำรสอน พฒันำ
นวตักรรมกำรสอน หรือเขำ้ร่วมโครงกำรเพื่อ
พฒันำกำรเรียนรู้ของนกัเรียน และกำรพฒันำ
ตนเองของครู เช่น กำรศกึษำต่อ เป็นตน้  
 

กำรพฒันำครูและบุคคลำกรของสถำนศึกษำมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรพฒันำครูใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำชีพ 
 กำรส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลำกรให้
ไดรั้บกำรอบรมเพ่ิมควำมรู้ ทกัษะกำรสอน 
พฒันำนวตักรรมกำรสอน หรือเขำ้ร่วมโครงกำร
เพื่อพฒันำกำรเรียนรู้ของนกัเรียน และกำรพฒันำ
ตนเองของครู เช่น กำรศกึษำต่อ เป็นตน้  
 กำรส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลำกรใหเ้ขำ้
ร่วมกิจกรรมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

ไม่ตอ้งแนบ ส ำรวจโดยกรรมกำร 
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2.5 จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อกำรจดักำรเรียนรู้    
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีแผนและกำรพฒันำครูและบุคคลกร
ใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและ
สงัคมของสถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบ
ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ของสถำนศึกษำเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพของ
สถำนศึกษำสะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สภำพแวดลอ้มทำงสงัคมท่ีเหมำะส ำหรับกำรสร้ำง
บรรยำกำศแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ภำยของสถำนศึกษำเหมำะสมกบับริบทของ
สถำนศึกษำและชุมชน 
 

กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ของสถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ของสถำนศึกษำเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพของ
สถำนศึกษำสะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สภำพแวดลอ้มทำงสงัคมท่ีเหมำะส ำหรับกำร
สร้ำงบรรยำกำศแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ภำยของสถำนศึกษำเหมำะสมกบับริบทของ
สถำนศึกษำและชุมชน 
 กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ภำยของสถำนศึกษำมีควำมปลอดภยั 

ไม่ตอ้งแนบ ส ำรวจโดยกรรมกำร 
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2.6 จดัระบบเทคโนโลย ีสำรสนเทศเพื่อสนบัสนุน กำรบริหำรจดักำรและเรียนรู้    
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีกำรจดัระบบเทคโนโลย ีสำรสนเทศ
เพื่อสนบัสนุน กำรบริหำรจดักำรและเรียนรู้
อยำ่งไร 
................................................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
................................................................................ 
โดยกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและ
สงัคมของสถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบ
ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบนั และพร้อมใชง้ำน เช่น ระบบ Q-Info  
 

กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคม
ของสถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบนั และพร้อมใชง้ำน เช่น ระบบ Q-Info  
 กำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบนั และพร้อมใชง้ำน 

ไม่ตอ้งแนบ  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3.1 จดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำจดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต
ได ้อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................
โดยกำรจดักำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ไดค้รบถว้นตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตวับ่งช้ีของหลกัสูตร  
 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่เนน้
กระบวนกำรคิด กำรลงมือปฏิบติัจริง และสำมำรถ
น ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั เช่ือมโยงกำร
เรียนสู่สถำนกำรณ์จริง  
 

กำรจดักำรเรียนรู้ของสถำนศกึษำ มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ไดค้รบถว้นตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตวับ่งช้ีของหลกัสูตร  
 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่เนน้
กระบวนกำรคิด กำรลงมือปฏิบติัจริง และ
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนั 
เช่ือมโยงกำรเรียนสู่สถำนกำรณ์จริง  
 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนท่ีแตกต่ำงกนั 

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ แผนกำร
สอน PDF 
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3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ และแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้   
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีกำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ 
และแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ และแหล่ง
กำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ สอดคลอ้ง
กบับริบทของสถำนศึกษำ 
 กำรใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบับริบท 

กำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ และแหล่งกำร
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ สอดคลอ้ง
กบับริบทของสถำนศึกษำ 
 กำรใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถำนศึกษำ 

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ รำยงำน
กิจกรรม ระบบกำรเรียนรู้แบบ Online เป็นตน้ 
PDF  
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3.3 มีกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก  
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก 
ของสถำนศึกษำ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวกของ
สถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 
1 ขอ้)  
 สร้ำงสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
ใหผู้เ้รียนรักกำรเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอยำ่งมี
ควำมสุข 
 กำรจดักำรเรียนรู้ใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือปฏิสมัพนัธ ์

กำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวกของ
สถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 สร้ำงสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
ใหผู้เ้รียนรักกำรเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอยำ่งมี
ควำมสุข 
 กำรจดักำรเรียนรู้ใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำง ครูกบั
นกัเรียน  นกัเรียนกบันกัเรียน 

ผลกำรส ำรวจของครูและผูเ้รียนเก่ียวกบั
บรรยำกำศกำรจดักำรเรียนกำรสอน (รูปปกระ
กอบแทรกในเอกสำร) 
ผลสรุปกำรนิเทศชั้นเรียน 
PDF  
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน  
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียนของ
สถำนศึกษำ อยำ่งไร 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็น
ระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียนของสถำนศึกษำ 
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตร 
 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย  
 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
โดยเนน้กำรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในกำรพฒันำ
ผูเ้รียน 

กำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ 
และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียนของสถำนศึกษำ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตร 
 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย  
 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
โดยเนน้กำรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในกำรพฒันำ
ผูเ้รียน 
 น ำผลกำรวดัและประเมินมำใชพ้ฒันำผูเ้รียน
เป็นรำยบุคคล 

โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ แผนกำรกำร
เรียนกำรสอน แผนกำรสอนเสริม ผลกำรประเมิน
กำรเรียนรู้ท่ีใชค้ดักรองนกัเรียนท่ีตอ้งไดรั้บกำร
พฒันำเป็นรำยบุคคล 
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3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำย ผลลพัธ์ หลกัฐำน 

สถำนศึกษำมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลู
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำร
เรียนรู้ของสถำนศึกษำ อยำ่งไร เช่น ค่ำเป้ำหมำย
ในเร่ืองจ ำนวนคร้ังต่อภำคกำรศึกษำ หรือ ร้อยละ
ครูท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โดยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้น
กลบัของสถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบ
ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 
 กำรน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช ้

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบั
ของสถำนศึกษำ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 
 กำรน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใชใ้นกำร
พฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 

รำยงำนกำรประชุมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
สรุปผลกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีน ำไปสู่กำรพฒันำ
และปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ PDF  



83 
 

แบบฟอร์มตาราง สรุปผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำประจ ำปี  

มาตรฐานและตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรล ุ
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผูเ้รียน     
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผูเ้รียน     

(1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และ
กำรคิดค ำนวณ  

   

(2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่งมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และ
แกปั้ญหำ 

   

(3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม     
(4) มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและ

กำรส่ือสำร 
   

(5) มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ    
(6) มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ    

1.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน     
(1) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศกึษำ

ก ำหนด 
   

(2) ควำมภูมิใจในทอ้งถ่ินและควำมเป็นไทย     
(3) กำรยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนควำมแตกต่ำงและ

หลำกหลำย  
   

(4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสงัคม    
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร    
2.1 มีเป้ำหมำยวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
ชดัเจน 

   

2.2 มีระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ    
2.3 ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้น
ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

   

2.4 พฒันำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ     
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มาตรฐานและตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรล ุ
2.5 จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อกำร
จดักำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพ  

   

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำร
จดักำรและกำรจดักำรเรียนรู้ 

   

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส ำคญั 

   

3.1 จดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และ
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

   

3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 

   

3.3 มีกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก    
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผล
มำพฒันำผูเ้รียน  

   

3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อ
พฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้  

   

 

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ตนเองของสถานศึกษาและแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................................ 
จุดอ่อน 
............................................................................................................................................................................ 
โอกำส 
............................................................................................................................................................................ 
ภยัคุกคำม 
............................................................................................................................................................................ 
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5.6  ระบบแจกแจงรายการตวับ่งช้ีและระบบตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 

หลงัจำกท ำกำรวิเครำะห์ศึกษำและท ำกำรสร้ำงตวับ่งช้ีและกลไกกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียน
จำกนั้นจึงมีกำรจดัประชุมผูเ้ช่ียวชำญเพ่ือวิพำกษเ์พ่ือท ำกำรปรับปรุงตวับ่งช้ีและระบบกลไกติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้หลงัจำกทุกอยำ่งเสร็จส้ินลงแลว้จึงเป็นขั้นตอนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศในส่วนของกลไกกำร

ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ทั้งน้ีระบบดงักล่ำวจะเป็นระบบฐำนขอ้มลูท่ีผูใ้ชจ้ะสำมำรถลอ็กอินผำ่นระบบ Q-info และ
เลือกท่ีเมนูดำ้นซำ้ยในหวัขอ้กำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้โรงเรียนจำกนั้นก็จะสำมำรถเขำ้ไปกรอกขอ้มลูซ่ึงขอ้มลู
ดงักล่ำวน้ีจะเป็นขอ้มลูท่ีทำงโรงเรียนจะเป็นผูก้รอกและแนบไฟลต่์ำงๆท่ีเป็นหลกัฐำนเอำไวใ้นระบบเพื่อใช้
ประกอบกำรประเมินคุณภำพและควำมกำ้วหนำ้ของโรงเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรประกนัคุณภำพภำยใน
และเป็นส่วนหน่ึงของกำรประกนัคุณภำพภำยนอกเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5.1 เมนูเขำ้ใชร้ะบบติดตำมควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน 

โดยหลงัจำกท่ีเขำ้ระบบเรียบร้อยผูใ้ชส้ำมำรถกรอกขอ้มลูทั้งขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูสถำนศึกษำท่ี
เป็นตน้สงักดัจำกนั้นระบบก็จะเปิดใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเลือกเขำ้ไปท ำกำรกรอกขอ้มลูในมำตรฐำนต่ำงๆซ่ึงมีทั้งหมด 
3 มำตรฐำนดว้ยกนั กล่ำวคือ คุณภำพของผูเ้รียน กระบวนกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญัโดยทั้ง 3 ตวับ่งช้ีจะถกูแบ่งออกเป็น 3 ส่วนและเมนูทำงเขำ้จะอยูด่ำ้นบนของหนำ้จอ 
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ภำพ 

ภำพท่ี 5.2 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองคุณภำพผูเ้รียนดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำร 

 

            เป็นกำรวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  เป้ำหมำย ผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถระดบัพ้ืนฐำน (NT) ป.3 โดยเฉล่ียก่ีคะแนน  ควำมสำมำรถดำ้นภำษำโดยเฉล่ียก่ีคะแนน 
ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดค ำนวณโดยเฉล่ียก่ีคะแนน ควำมสำมำรถดำ้นเหตุผลโดยเฉล่ียก่ีคะแนน
 โรงเรียนมีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถระดบัพ้ืนฐำน (NT) ป.3 โดยเฉล่ียก่ีคะแนน  ควำมสำมำรถดำ้น
ภำษำโดยเฉล่ียก่ีคะแนน ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดค ำนวณโดยเฉล่ียก่ีคะแนน ควำมสำมำรถดำ้นเหตุผลโดยเฉล่ีย

คะแนน กรอกลงแบบฟอร์มเติม เพื่อใชต้รวจสอบว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำร
คิดค ำนวณ  กำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแกปั้ญหำ กำรสร้ำง
นวตักรรม กำรใชเ้ทคโนโลย ีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรเป็นอยำ่งไร 
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ภำพท่ี 5.4 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำร 

 

เป็นระบบเพ่ือกำรบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งกบั 6 ประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่ ประเด็นกำรมีเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ มคีวำมชดัเจน สอดคลอ้งกนั 
เหมำะสมกบับริบท และเป็นท่ีรับทรำบของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย/ ประเด็นกำรก ำหนดแผนพฒันำคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนด และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียน
กำรบริหำรจดักำรคุณภำพ/ ประเด็นกำรพฒันำหลกัสูตร โครงกำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรสถำนศึกษำ เนน้

คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นในทุกกลุ่มเป้ำหมำย/ ประเด็นกำรพฒันำ ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูและบุคลำกรใหม้ี
ควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกชีพ และจดัใหม้ีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ/ ประเด็นกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำง
กำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สะอำดเรียบร้อย เหมำะสมกบับริบทของสถำนศึกษำและชุมชน และมี
ควำมปลอดภยั และประเดน็กำรจดัระบบเทคโนโลย ีสำรสนเทศ เพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดักำร และกำรจดักำร
เรียนรู้ท่ีเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยหนำ้จอแรกท่ีจะพบจะเป็นแบบบนัทึกของ ประเด็นกำรมี

เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 
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ภำพท่ี 5.5 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำร (2) 

โดยหนำ้จอท่ีสองประเด็นกำรก ำหนดแผนพฒันำคุณภำพของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนกำรบริหำรจดักำรคุณภำพ 

 

    ภำพท่ี 5.6 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำร (3)                                                                                                                             
ดดดดโดยหนำ้จอท่ีสำมแบบบนัทึกประเดน็กำรพฒันำหลกัสูตร โครงกำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
สถำนศึกษำ เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นในทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
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     ภำพท่ี 5.7 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำร (4)  
 

 แบบบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัประเด็นกำรพฒันำ ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูและบุคลำกรใหม้ีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ และจดัใหม้ีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

 

            
             
             
             
             

             
             
             
             
             

        ภำพท่ี 5.8 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำร (5)  
 

แบบบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัประเด็นกำร กำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

สะอำดเรียบร้อย เหมำะสมกบับริบทของสถำนศึกษำและชุมชน และมีควำมปลอดภยั 
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 ภำพท่ี 5.9 หนำ้จอบนัทึกตวับ่งช้ีควำมกำ้วหนำ้โรงเรียน เร่ืองกระบวนกำรบริหำรจดักำร (6)  
 

แบบบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัประเด็นจดัระบบเทคโนโลย ีสำรสนเทศ เพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดักำร และกำร
จดักำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
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ภำพท่ี 5.10 ระบบบนัทึกดำ้นกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

ระบบบนัทึกดำ้นกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ตำมมำตรฐำนท่ี 3 จะเนน้
กำรประเมินคุณภำพในประเด็นกำรจดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้มีกำรบริหำรจดักำรชั้น
เรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้  

โดยประเด็นแรกท่ีจะตอ้งท ำกำรบนัทึกควำมกำ้วหนำ้เป็นเร่ืองกำรจดักำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้โดยส่ิงท่ีตอ้งท ำกำรบนัทึก สถำนศึกษำจะตอ้งกรอก
กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต เช่น  กำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ไดค้รบถว้นตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตวับ่งช้ีของหลกัสูตรหรือไม่ กำรจดักิจกรรมกำร

เรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นกระบวนกำรคิด กำรลงมือปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนั 
เช่ือมโยงกำรเรียนสู่สถำนกำรณ์จริงหรือไม่  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ไดค้รบถว้นตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และ
ตวับ่งช้ีของหลกัสูตรหรือไม่ กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นกระบวนกำรคิด กำรลงมือปฏิบติัจริง และ
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั เช่ือมโยงกำรเรียนสู่สถำนกำรณ์จริง หรือไม่ และกำรจดักิจกรรมกำร
เรียนรู้มีควำมหลำกหลำยตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนท่ีแตกต่ำงกนัหรือไม่  ทั้งน้ีโรงเรียนจะตอ้งมีกำร

แนบหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ แผนกำรสอน PDF 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5.11 ระบบบนัทึกดำ้นกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั (2) 
 

เมื่อเล่ือนหนำ้จอลงมำ 1 เฟรม จะพบกำรกำรกรอกขอ้มูลบนัทึกใน 2 ประเด็นโดยประเด็นแรกเก่ียวกบั
ว่ำสถำนศึกษำมีกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยี สำรสนเทศ และแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

อย่ำงไรโดยกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยี สำรสนเทศ และแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
สอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกับ
บริบทกำรใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสำรสนเทศ และแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ  สอดคลอ้งกบั
บริบทของสถำนศึกษำใช้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกับบริบทของ
สถำนศึกษำอย่ำงไร โดยในประเด็นถดัมำจะเป็นเร่ืองสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ของ
สถำนศึกษำ อย่ำงไร เช่น สร้ำงสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนรักกำรเรียนรู้ และเรียนรู้

ร่วมกนัอย่ำงมีควำมสุข มีกำรจดักำรเรียนรู้ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือปฏิสัมพนัธ์หรือไม 
สร้ำงสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนรักกำรเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุขอยำ่งไร 
กำรจดักำรเรียนรู้ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำง ครูกบันักเรียน  นกัเรียนกบั
นกัเรียน เป็นอยำ่งไร ซ่ึงในกำรบนัทึกประเด็นทั้งสอง โรงเรียนจะตอ้งแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบดว้ย เช่น 
ผลกำรส ำรวจของครูและผูเ้รียนเก่ียวกบับรรยำกำศกำรจดักำรเรียนกำรสอน (รูปปกระกอบแทรกในเอกสำร)

ผลสรุปกำรนิเทศชั้นเรียน PDF โรงเรียนมีหลกัฐำนสนุนสนุน ไดแ้ก่ รำยงำนกิจกรรม ระบบกำรเรียนรู้แบบ 
Online เป็นตน้PDF 
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   ภำพท่ี 5.11 ระบบบนัทึกดำ้นกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั (3) 

เมื่อเล่ือนหนำ้จอลงมำ 1 เฟรม จะพบกำรกำรกรอกขอ้มูลบนัทึกใน 2 ประเด็นโดยประเด็นแรกเก่ียวกบั

ว่ำสถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียนอยำ่งไรเช่น กำรวดั
และประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนสอดคลอ้งตำมมำตรฐำนและตวับ่งช้ีของหลกัสูตรหรือไม่อย่ำงไร กำรวดั
และประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยหรือไม่อย่ำงไร กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผูเ้รียนโดยเนน้กำรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในกำรพฒันำผูเ้รียนหรือไม่อยำ่งไร กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยหรือไม่อยำ่งไร  กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยเนน้กำรให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัในกำรพฒันำผูเ้รียนหรือไม่อย่ำงไร มีกำรน ำผลกำรวดัและประเมินมำใช้พฒันำผูเ้รียนเป็น

รำยบุคคลหรือไม่อย่ำงไร เป็นตน้ โดยในประเด็นถดัมำจะเป็นเร่ืองสถำนศึกษำมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ อย่ำงไร มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของครูในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอหรือไม่ กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ครูในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงสม ่ำเสมอหรือไม่ กำรน ำข้อมูลท่ีไดจ้ำกกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใชใ้นกำรพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้หรือไม่ 

โดยจะวดัผลส ำเร็จจำก ค่ำเป้ำหมำยในเร่ืองจ ำนวนคร้ังต่อภำคกำรศึกษำ หรือ ร้อยละครูท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีกำรแนบไฟล์ PDF รำยงำนกำรประชุมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสรุปผลกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีน ำไปสู่กำรพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ประกอบ  
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บทที่ 6 

สถานการณ์การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 

 

  มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ไดด้  าเนินเก็บขอ้มูลดา้นการจดัให้มี 5 มาตรการตวัป้อน 
(5Q interventions) ของโครงการ sQip ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ี Q-Info การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
พฒันาโรงเรียน โดยผูว้ิจยัเร่ิมจากการการพฒันาโรงเรียนตน้แบบ A ในภาคการศึกษาท่ี1/2562 แลว้ขยาย
ผลไปสู่โรงเรียนตน้แบบ B ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ซ่ึงทั้ง 198 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนจะใชรู้ปแบบ
โรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง (School Quality Improvement Program: sQip) ที่ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจยั (สกว.) มีประสบการณ์สนับสนุนการวิจยัและพฒันามาแลว้เป็นเวลา 2 ปี (ปี 2560 
- 2562) มาตรการQ-Info เป็นมาตรการตวัป้อน มาตรการท่ี 3 สรุปขั้นตอนส าคญัในการพฒันาระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมายขยายผล ไดแ้ก่ โรงเรียนในพ้ืนท่ียากล าบาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
มธัยมขยายโอกาสในภาพใหญ่ของประเทศ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน้ีจดัเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียต ่าท่ีสุด (นอกเหนือจากโรงเรียนขนาดเล็ก) โดยในการด าเนินงานน้ี มีโรงเรียนขนาด
กลางดงักล่าวสมคัรใจเขา้ร่วมชุดโครงการจ านวน 198 โรงเรียนเป็นโรงเรียนตน้แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 
จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล  าปาง น่าน สุโขทัย อ  านาจเจริญ สุรินทร์ เพชรบุรี 
กาญจนบุรี ชลบุรี อยธุยา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต  สาระส าคญัมีดงัน้ี   
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6.1 การนําระบบ Q-Info สู่โรงเรียนโดยโรงเรียนจะใช้รูปแบบโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง (School 
Quality Improvement Program: sQip)   
 
ในวงรอบท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1/2562) คณะผูว้ิจยัไดน้ าระบบ Q-Info สู่โรงเรียนโรงเรียนโดยโรงเรียนจะใช้
รูปแบบโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: sQip)   มีขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  เรียกว่ามาตรการ Q-
Network  เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนใน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ดว้ยมาตรการ Q-Network  และเสริมดว้ยการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 
โดยไดเ้ร่ิมจากการพฒันาโรงเรียนตน้แบบท่ีเป็นโรงเรียนท่ีมีการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองทั้งระบบ 
(Whole School Approach) กระจายทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย แลว้ขยาย 
ผลไปสู่โรงเรียนตน้แบบในแต่ละพ้ืนท่ี และขยายผลไปสู่โรงเรียนท่ีเหลือ โดยเร่ิมจากพฒันาโรงเรียน
ตน้แบบ A ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 ไปขยายผลสู่โรงเรียนตน้แบบ B ในภาคเรียนท่ี 2 และ
ขยายผลไปสู่โรงเรียนท่ีเหลือ โดยคณะผูว้ิจยัมีแผนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน รายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนมีดงัน้ี  

(1) ขั้นสร้างทีมโรงเรียนต้นแบบ A ของจงัหวดั โดยคณะ Q-Coach ระดบัพ้ืนท่ี ระดบั
ภาค  เป็นผู ้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 198 โรงเรียน   โดยคณะผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายน้ีจดัเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียต ่าท่ีสุด (นอกเหนือจากโรงเรียนขนาด
เล็ก) โดยในระยะช่วงแรกของการด าเนินงานน้ี มีโรงเรียนขนาดกลางดังกล่าวสมคัรใจเข้าร่วมชุด
โครงการจ านวน 198 โรงเรียนครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล  าปาง 
น่าน สุโขทัย อ  านาจเจริญ สุรินทร์ เพชรบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี อยุธยา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต   โดย
คดัเลือกการพฒันาต่อยอดจากโครงการวิจยัปฏิบติัการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง (School Quality 
Improvement Program “sQip”) ที ่ส าน ักงานกองทุนสน ับสนุนงานวิจยั  (สกว.) มีประสบการณ์
สนับสนุนการวิจยัและพฒันามาแลว้เป็นเวลา 2 ปี (ปี 2560 - 2562)  ซ่ึงโรงเรียนตน้แบบ 198 จ านวน 
เหล่าน้ีจะท างานร่วมกบั Q-Coach ในการท าหน้าท่ี เป็นพ่ีเล้ียงในการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบั
การใช้งานระบบ Q-Info ให้แก่โรงเรียนต้นแบบ พร้อมทั้ ง Q-Coach จะเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการช่วย
ผลกัดัน กระตุ้น สนับสนุนและตอบปัญหาเชิงเทคนิคต่างๆ เก่ียวกบัการใช้งานระบบ Q-Info ให้แก่
คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายภายในจงัหวดัตนเอง  รวมทั้งติดต่อประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นเจา้ของ
ระบบ  

- การสร้างทีมโรงเรียนต้นแบบ A ของจงัหวดั  ทางคณะ Q-Coach ระดบัพ้ืนท่ี 
ระดบัภาค ไดจ้ดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทดลองปฏิบติัจริง ทั้งหมด 3 คร้ัง 
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โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ ริหารและครูประจ าการในสถานศึกษาต้นแบบ 198 แห่ง ได้แก่  (1) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  จ  านวน 1 คน   (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ  านวน 1 คนและ (3) ครูท่ีมีความ รู้
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็น admin ของระบบ QInfo จ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มครูผู ้
ทดลองใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมและและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผูเ้รียน ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  มีรายละเอียดดงัน้ี  

- คร้ังที่ 1 การประชุมเชิงปฏบิัตกิารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมการ 

พฒันาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) และแนะนําระบบ  เพือ่ใหก้บัโรงเรียนตน้แบบไดเ้ห็นภาพรวมการ 
ท างานของระบบ พร้อมทั้งสอนการใชง้านระบบเบ้ืองตน้ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อน าไป
ต่อยอดขยายผล ภายในสถานศกึษาของตนเองได ้ โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จ  านวน 
1 คน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จ  านวน 1 คน และครูท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีจะทาํหนา้ท่ี
เป็น admin ของระบบ Q-Info จ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มครูผูท้ดลองใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมและและพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ใหแ้ก่ผูเ้รียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  

 
 
 

 
 

 
 

   -คร้ังที่ 2 การประชุมเพือ่สร้างเครือข่ายด้านข้อมูลการศึกษา  เพื่อเตรียมความ
พร้อมและสร้างความมัน่ใจใหก้บัครูท่ีเป็นแอดมินโรงเรียนตน้แบบท่ีจะขยายผลไปยงัโรงเรียนครือข่าย  
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   - คร้ังที่ 3 การประชุมเชิงปฏบิัตกิารเพือ่สร้างความเข้าใจและมัน่ใจให้แอด 

มนิโรงเรียนต้นแบบ เพื่ออธิบายการท างานขั้นตอนการบนัทึกขอ้มลูแบบละเอียดใหก้บัแอดมินโรงเรียน

ไดท้ราบซ่ึงจะช่วยใหก้ารขยายผลเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและยงัเป็นการสร้างทีมทาํงานดา้น

ขอ้มลูของพ้ืนท่ีใหม้ีความเขม้แข็งพร้อมท่ีจะใหค้วามข่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายไดอ้ยา่งเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) ขั้นสร้างกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานระบบQ-Info ในระดับจงัหวดั  โดย
การขยายผลให้กบัโรงเรียนตน้แบบ B ซ่ึงอยู่ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา 198 แห่งท่ีผูว้ิจยัศึกษา โดย
คดัเลือกโรงเรียนตน้แบบ B จาํนวน 1 – 3 โรงเรียนต่อ 1 Network ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
และจดัอบรมขยายผลให้กบัโรงเรียนตน้แบบ B โดยมีโรงเรียนตน้แบบ A เป็นพ่ีเล้ียงให้กับโรงเรียน
ตน้แบบ B มีทกัษะการเรียนรู้การใชง้านระบบ Q-info ร่วมกนั  
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(3) ขั้นจัดอบรมเพื่อขยายผลการใช้งานระบบ Q-Info ภายในโรงเรียนต้นแบบ B เพื่อสร้างทีมข้อมูล
ระดบัพ้ืนท่ีข้ึนมาให ้เกิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานต่อเองได ้ 

(4) ขั้นจดัอบรมเพ่ือขยายผลการใชง้านระบบ Q-Info ให้โรงเรียนท่ีเหลือ โดยทีมคณะผูว้ิจยัด  าเนินจดั
อบรมโรงเรียนต้นแบบ A และโรงเรียนต้นแบบ B  รวมจ านวน 198 แห่ง โดยในแต่ละสถานศึกษา
จ านวน 198 แห่งจะมี Q-Coach ภายในโรงเรียนทั้งแบบแต่งตั้งและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นผูท้  า
หน้าท่ีขยายผลให้กบัโรงเรียนท่ีเหลือในแต่ละNetwork โดยแต่ ละจงัหวดัคณะผูว้ิจยัจะด าเนินการจดั
อบรมเพื่อขยายผลการใช้งานระบบQ-Info ให้โรงเรียนท่ีเหลือในช่วงเดือน กันยายน 2562 โดยให้
โรงเรียนต้นแบบ A ท าหน้าท่ีมีส่วนร่วมเป็นทีมวิทยากร Q-Coachและครูจากโรงเรียนแกนน าB ท า
หนา้ท่ีเป็นวิทยากรพ่ีเล้ียง Q-Coach ทั้งน้ีเพ่ือ เป็นการพฒันาโรงเรียนแกนน า A และ B โดยมีทีมงานวิจยั
ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา และคณะท างานได้แก่นักวิจยัดา้นการวิ เคราะห์ขอ้มูล  นักวิจยัด้านการจดัท า
ฐานขอ้มลู นกัวิจยัภาคสนาม และผูช่้วยนกัวิจยัภาคสนามประจ าภูมิภาค  จะเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าขณะ
จดัอบรม 
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โรงเรียนต้นแบบ A สร้าง
ตนเอง 

โรงเรียนต้นแบบ A  
สร้างโรงเรียนต้นแบบ B 

โรงเรียนต้นแบบ B สร้าง
ตนเอง 

โรงเรียนต้นแบบ  
A , B ขยายผล 

คณะผูว้ิจัยด าเนินการประสาน
ให้โรงเรียนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
198 สถานศึกษายืนยนัการเข้า
ร่วมโครงการ   หลังจากนั้ น 
โรงเรียนตน้แบบ A เขา้รับ การ
อบรมเพื่อเร่ิมใช ้ระบบ Q-info 
แ ล ะ  พั ฒ น า ที ม ง า น ใ น 
สถานศึกษาของตนเอง 
ด้วยข้อมูลป าการศึกษา 2562
โดยคณะทีมวิจัยจะเป็นผู ้สร้าง
ความเข้าใจ ร่วมกันเร่ืองการ
ก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวงัและ
ตัว บ่ ง ช้ีผลลัพ ธ์ด้ว ยการล ง
นิเทศของ Q-Coachแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการด าเนินงาน  
สร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ของหัวหน้า Q-Coach 
แล ะผู ้ บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ า
เสริมสร้างสมรรถนะของ 
Q-Coach 

โรงเรียนต้น แบบ  A ให้

คว าม รู้  สนับส นุน  และ

ข ย า ย ผ ล ร ะ บ บ  Q-info 

ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น
ต้ น แ บ บ  B เพื่ อ ส ร้ า ง

ที ม งาน ด้าน ข้อ มูลขอ ง

พื้นท่ี Q-network 

โรงเรียนแกนน า B ขยาย

ผ ล ระ บ บ  Q-infoให้ กั บ

โรงเรียนต้นองเพื่อสร้าง

ค ว าม เข้ า ใ จ แ ล ะ ค ว าม
พร้อมต่อการเร่ิมปฏิบติังาน 

โร ง เรี ยน ต้น แบบ  A แล ะ  B 

ร่ ว ม มื อ กั น ข ย า ย ผ ล ใ ห้ กั บ

โรง เรี ยน ใน เค รือข่ าย  โดยม

โรงเรียนต้นแบบ A และ B เป็น
ผูน้  าเสนอระบบ Q-info  และเป็น

พี่เลี้ยง Mentor 

ใหก้บัโรงเรียนเครือข่าย 

ช่วงเดือน พ.ค. 62 ช่วงเดือน มิ.ย. 62 ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 62 ช่วงเดือน ส.ค. 62 – ก.ย.63 

 
สารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน ระหว่างเดือนมนีาคม–กนัยายน 2562 

 
  ในวงรอบท่ี2 (ภาคเรียนท่ี2/2562) เมื่อคณะผูว้ิจยัด  าเนินงานขยายผลเต็มพ้ืนท่ีทุกโรงเรียนใน 
เดือนธนัวาคม2562 ครบจ านวน 198 สถานศึกษาแลว้ พบปัญหาว่าโรงเรียนตน้แบบ A และโรงเรียน
ตน้แบบ B ยงัไม่สามารถมีการเรียนรู้ระบบ Q-info ในการสนับสนุนช่วยเหลือ โรงเรียนท่ีเหลือในการ
ตอบค าถามเชิงเทคนิคไดเ้ท่าท่ีควร และเมื่อทางโรงเรียนติดต่อสอบถามไปยงัคณะทีมผูว้ิจยัท่ีรับผดิชอบ
โดยตรง ก็มีปัจจยัขดัขอ้งในเร่ืองของจ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะใหค้  าตอบเพราะแต่ละโรงเรียนจ านวนมาก 
  ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดป้รับแนวทางการบริหารจดัการการใช ้ระบบQ-Info ใหม ่ ดงัน้ี 



100 

 

(1) คณะผูว้ิจยัสร้างแบบประเมินการบนัทึกขอ้มลูของสถานศึกษาในระบบQ-info เพื่อจดักลุ่ม
โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

-สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoไดม้ากกว่า 90%-ครบถว้น คือสถานศึกษาตน้แบบ
กลุ่มดีเลิศ  
-สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มูลในระบบQ-infoได ้ระหว่าง 71-90% คือสถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดี
มาก 
-สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoได ้50-70% คือสถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดี 
ส ารวจโรงเรียนท่ีมีระดบัการบนัทึกขอ้มลูของสถานศึกษาในระบบQ-info ไดค้รบถว้นและมีผล 

การใชผ้ลการบนัทึกจนสามารถผลิตเอกสาร ปพ.ต่างๆ จะไดรั้บมอบเกียรติบตัรรับรองเป็นผูม้ีคุณสมบติั
และทกัษะดา้นQ-Info การใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียนระดบัท่ีสามารถเป็นพ่ีเล้ียง
(mentor) ได้ ทั้ งน้ีก่อนการพิจารณามอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน (ผูอ้  านวยการ/หัวหน้าวิชาการ/ครู
ประจ าการท าหน้าท่ีเป็นแอดมิน) คณะผูว้ิจยัขอให้ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ท าแบบประเมินตนเองเป็น
การยนืยนัผลการปฏิบติังานQ-Info ก่อนดว้ยเพื่อเป็นการยืนยนัสถานะของโรงเรียนว่าบนัทึกขอ้มูลของ
สถานศึกษาในระบบQ-info ไดค้รบถว้น 
  (2) คณะทีมวิจยัแต่งตั้งครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูประจ าการท าหน้าท่ีเป็นแอดมิน เพื่อมอบ
ภารกิจการเป็นพ่ีเล้ียงQ-Infoให้กับโรงเรียนท่ีก  าหนดในสัดสวนประมาณ1:20 โดยคณะทีมวิจยัได้
ด  าเนินการพฒันาระบบQ-Info ของ คณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในการ
พิจารณาร่วมกบัQ-Coach ประจ า โหนด โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 
   - เป็นผูไ้ดรั้บเกียรติบตัรรับรองตามขอ้(1) 
   - เป็นผูที้มีมีความมุ่งมัน่และเจตคติและความตั้งใจในการพฒันาQ-Info เป็นท่ียอมรับ
ของทีมQ-Coach ประจ าโหนด 
   -เป็นผูท่ี้มีจิตอาสาท่ีจะสนับสนุนสมัครใจในการน าและสร้างเรียนรู้ระบบQ-Info 
ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองไปเป็นวิทยากรและพ่ีเล้ียงให้กบั สพฐ. หรือเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในจงัหวดัของตนหรือจงัหวดัใกลเ้คียงได ้ 
   (3) มาตรการQ-Info การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาโรงเรียน คณะผูว้ิจัย
ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการท าหน้าท่ีพ่ีเล้ียง(mentor)ให้กับครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครู
ประจ าการท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแอดมิน(พ่ีล้ียง)และQ-Coach ผูรั้บผดิชอบระบบQ-Info ประจ าโหนด 
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   (4) ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูประจ าการท าหน้าท่ีเป็นแอดมิน(พ่ีล้ียง) มีบทบาทติดตาม
สอบถามและบนัทึกขอ้มลูของสถานศึกษาของตนเองประเด็นสถานการณ์ การปฏิบติังานและปัญหาการ
ใช้งานระบบQ-Info รายโรงเรียนท่ีรับผิดขอบ และรายงานให้   Q-Coach ผูรั้บผิดชอบระบบQ-Info 
ประจ าโหนดทราบทุกวนัจนัทร์สุดทา้ยของเดือนเพื่อให้ Q-Coach พิจารณาสรุปเป็นภาพรวมของโหนด 
เพื่อส่งต่อให้ศูนยป์ระสานงานจัดเป็นขอ้มูลสถานการณ์ เพื่อให้คณะผูว้ิจยัลงในวาระการประชุมQ-
Coach ท่ีจะมีทุกวนัจนัทร์-องัคาร ตน้เดือนถดัไป 
   ในกรณีท่ีมีผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูประจ าการ มีค  าถามหรือ
พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใชง้านระบบQ-info คณะทีมวิจยั ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา และคณะท างาน
ไดแ้ก่นกัวจิยัดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  นกัวิจยัดา้นการจดัท าฐานขอ้มลู นกัวจิยัภาคสนาม และผูช่้วย
นกัวจิยัภาคสนามประจ าภูมิภาค  จะเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าผา่นช่องทางออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊คส์ อีเมล 
และทางโทรศพัท ์ตลอดเวลาเพื่อแจง้กลบัใหโ้รงเรียนไดท้ราบแนวทางการใชร้ะบบQ-info อยา่งถกูตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินโครงการวจิยั 
   (5) หัวหน้าครูฝ่ายวิชาการและครูประจ าการท่ีท าหน้าท่ีเป็นแอดมิน(พ่ีล้ียง)site visitโรงเรียน
ตน้แบบ ในความรับผิดชอบเมื่อ Q-Coach เห็นว่ามีกรณีศึกษาท่ีจ  าเป็นตอ้งร่วมกระบวนการคิดและ
ร่วมกนัแกปั้ญหาในระบบQ-info ประเด็นพ้ืนท่ีโรงเรียน ส าหรับเกณฑ ์ประเมินความกา้วหนา้ของการ
ใชง้านระบบQ-Info การใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6.1 เกณฑป์ระเมินความกา้วหนา้ระบบQ-Info การใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 

หัวข้อการประเมนิ 
การจดักลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 

1.สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มด ี 2.สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีมาก 3.สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีเลศิ 

1.การติดตามการ
จดัท าขอมลูผา่นระบบ 
Q-infoการใชร้ะบบ
ขอ้มลูสารสนเทศใน
การพฒันาโรงเรียน
ภายในโรงเรียน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติ ดต ามให้ ค รูป ระจ าก ารบัน ทึ กข้ อมู ล
โครงสร้างรายวิชาของ ทุกรายวิชาท่ีโรงเรียน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จภายท่ี 
30 มิถุนายน และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
ครบถว้นทุกรายวิชา 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามครูประจ าการผูท้  าหนา้ท่ีสอนและบนัทึก
ขอ้มูล ปพ.5 ของแต่ละรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน 
ภายในวนัศุกร์สุดทา้ยแต่ละเดือน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีสอนและเป็นครู
ประจ าชั้นบนัทึกขอ้มลูการรายวนัให้ แลว้เสร็จ
ภายใน 9:00 น. ของทุกวนั 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามให้ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบ
การจัดก าร เรียนการสอน ใน ทุกรายวิช า
บนัทึกขคะแนนสอบกลางภาค ให แล วเสร็จ
ภายใน 2สัปดาห หลงัจากการสอบกลางภาค
เสร็จส้ิน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามให้ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบ
การจดัการเรียนการสอนในบนัทึกขอ้มูล ปพ. 5 
ของแต่ละรายวิชาใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในเวลา 
16.30 น. ของวนัศุกร์ในทุกเดือน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามให้ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบ
การจดัการเรียนการสอนในบนัทึกขอ้มูล ปพ. 5 
ของแต่ละรายวิชาให้เป็นปัจจุบันภายในเวลา
16.30 น. ของวนัศุกร์ในทุกสปัดาห์ 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามใหค้รูประจ าการผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเรียน
การสอนในทุกรายวิชาบันทึกคะแนนสอบ
ปลายภาค ให้แล้ว เสร็จภายใน  2สัปดาห์ 
หลงัจากการสอบปลายภาคเสร็จส้ิน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามใหค้รูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีจดัการเรียน
การสอนในทุกรายวิชาบนัทึกคะแนนสอบปลาย
ภาค ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หลงัจากการ
สอบปลายภาคเสร็จส้ิน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามให้ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีจดัการเรียน
การสอนในทุกรายวิชาบนัทึกคะแนนสอบปลาย
ภาค ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 สปัดาห์ หลงัจากการ
สอบปลายภาคเสร็จส้ิน 
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หัวข้อการประเมนิ 
การจดักลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 

สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มด ี สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีมาก สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีเลศิ 

2.การจดัทําเอกสาร 
จากระบบ Q-info 

ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีด  าเนินการจัดการ
เรียนการสอนจัดพิมพ์เอกสาร ปพ.5 ผ่าน
ระบบQ-info การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในการพฒันาโรงเรียน ทุกรายวิชาในโรงเรียน 
และยกเลิกการคดัเอกสารดว้ยมือ 
 

ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีด  าเนินการจดัการเรียน
การสอนจดัพิมพ เอกสาร 5ปพและ.ปพ.6 จาก
ระบบ Q-infoการใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศใน
การพฒันาโรงเรียน และยกเลิกการจดัท าเอกสาร
ทั้งสองดว้ยการคดัมือ 

ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีด  าเนินการจดัการเรียน
การสอนจดัพิมพเ์อกสาร ปพ5. ปพ..6 และ ปพ.
1 จ า ก ร ะบ บ Q-info ก าร ใช้ ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน และยกเลิก
การคดัเอกสารดว้ยมือ 

3.ก าร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ 
จากข้อมูลในระบบ Q-
info เพือ่สร้าง 
หลกัประกนัโอกาส
การเรียนรู้แก่นักเรียน 

ผูอ้  านวยการ หวัหนา้วิชาการ มอบหมายและ
ติดตามครูประจ าการผูท้  าหนา้ท่ีเป็นครูประจ า
ชั้นทุกชั้นใหร้ะบุตวัตนของนกัเรียนทุกคนท่ีมี
ช่ือแต่ไม่มาเรียน(หรือนกัเรียนแขวนลอย)เป็น 
ประจ าทุกเดือน 

ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ มอบหมายและ
ติดตามขอ้มลูการมาเรียนของนกัเรียนทุกคน  
ในโรงเรียนของตนเองเป็นประจ าทุกสัปดาห์
เพื่อ 
เพื่อระบุรายช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนในวิชาใดๆ
เกิน 3 วนั และนักเรียนท่ีขาดเรียนโดยรวมเกิน 
10% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

ครูประจ าการทุกคนจดัพิมพ์เอกสาร“สถิติการ
มาเรียน”ของนักเรียนแต่ละคน และด าเนินการ
น าส่งใหแ้ก่ผู ้ปกครองทุก 2 สปัดาห์ 
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หัวข้อการประเมนิ 
การจดักลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 

สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มด ี สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีมาก สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีเลศิ 

4.การนําข้อมูลใน
ระบบ Q-info มาใช้  
เพือ่พฒันาโรงเรียน 

ผู้อ  านวยการโรงเรียน  จัดประชุมร่วมกับ
หวัหน้าฝ่ายวิชาการและครูประจ าการทุกคนท่ี
ท าหน้าท่ี ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบ Q-info 
ในฝ่ายต่างๆ ตั้ งแต่ งานวิชาการ งานปกครอง 
งานแนะแนว และครูประจ าการทุกคน ท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อติดตามข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนทั้งด้านคุณภาพและโอกาส ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  

ผูอ้  านวยการโรงเรียน จดัประชุมร่วมกบัหวัหน้า
ฝ่ายวิชาการและครูประจ าการทุกคนท่ีท าหน้าท่ี 
ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบ Q-info ในฝ่ายต่างๆ 
ตั้งแต่ งานวิชาการ งานปกครอง งานแนะแนว 
และครูประจ าการทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อติดตาม
ข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียนทั้ งด้าน
คุณภาพและโอกาส เป็นประจ าทุกเดือน  

ผูอ้  านวยการโรงเรียน จดัประชุมร่วมกบัหวัหน้า
ฝ่ายวิชาการและครูประจ าการทุกคนท่ีท าหน้าท่ี 
ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบ Q-info ในฝ่ายต่างๆ 
ตั้งแต่ งานวิชาการ งานปกครอง งานแนะแนว 
และครูประจ าการทุกคนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อติดตาม
ข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียนทั้ งด้าน
คุณภาพและโอกาส เป็นประจ าทุก 2 สปัดาห์ 

  

   หมายเหตุ  สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoไดม้ากกว่า 90%ข้ึนไป-ครบถว้น คือ สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีเลศิ 

     สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoได ้ระหว่าง71-90% คือ สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีมาก 

     สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoได ้50-70% คือ สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดี 
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 6.2 ผลการประเมนิระดับการใช้ระบบ Q-info ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 

  ผลการประเมินระดบัการใชร้ะบบ Q-infoการใชร้ะบบข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
ของแต่ละโรงเรียนวงรอบท่ี 4  (ภาคการศึกษาท่ี 1/2562) ตามเกณฑข์องคณะผูว้ิจยั ไดด้  าเนินการประเมิน
โรงเรียนตน้แบบของโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี   

1. สถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดีเลิศ คือ สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoได ้
มากกว่า 90%ข้ึนไป-ครบถว้น  

2. สถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดีมากคือ สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoได ้
ระหว่าง71-90%  

3. สถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดี คือ สถานศึกษาท่ีบนัทึกขอ้มลูในระบบQ-infoได ้ 
50-70%  

ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินพฒันาการในการใชร้ะบบ Q-info ระบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันา
โรงเรียนของแต่ละโรงเรียนรายโหนด 
โหนด จาํนวนโรงเรียนที่มผีลการใช้ Q-info 

สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีเลศิ สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มดีมาก สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มด ี
1 5 1 3 

2 6 9  1 

3 2 1 1 

4 14 3 2 

5 2 2 1 

6 9 1 0 

7 5 2 1 

รวม 43 19 8 
 
ผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาตน้แบบ จ านวน 198 แห่ง ทุกโรงเรียนท่ีใหส้มคัรใจ

เขา้ร่วมชุดโครงการจ านวน 198 โรงเรียน ทุกโรงเรียนต่างให้ความส าคญัในการพฒันากลไกการบริหาร
จดัการโรงเรียนทั้งระบบ นั้นจ  าเป็นตอ้งมีมาตรการตวัป้อนท่ีจ  าเป็น (Essential interventions) ท่ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียน โครงการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมโรงเรียนให้พฒันาคุณภา
การเรียนการสอนไดด้ว้ยตนเองในระยะยาว โดยอาศยัการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งโรงเรียน (Whole-
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school approach)  โครงการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
คณะผูว้ิจยัจึงจดัให้มี 5 มาตรการตวัป้อน (5Q interventions)   กลุ่มเป้าหมายขยายผล ไดแ้ก่ โรงเรียนใน
พ้ืนท่ียากล าบาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสในภาพใหญ่ของประเทศ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายน้ีจดัเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียต ่าท่ีสุด (นอกเหนือจากโรงเรียนขนาด
เลก็) โดยในระยะช่วงแรกของการด าเนินงานน้ี มีโรงเรียนขนาดกลางดงักล่าวสมคัรใจเขา้ร่วมชุดโครงการ
จ านวน 198 โรงเรียนครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 จังหวัด  อนัคัดเลือกการพัฒนาต่อยอดจากโครงการวิจัย
ปฏิบัติการโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเน่ือง (School Quality Improvement Program “sQip”) ท่ีส านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.) มีประสบการณ์สนับสนุนการวิจยัและพฒันามาแลว้เป็นเวลา 2 ปี (ปี 
2560 – 2562) 

 หน่ึงใน 5Q ท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการโรงเรียนพฒันาต่อเน่ือง (sQip) ก็คือ 
Q-info ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสามารถน าระบบท่ีพฒันาข้ึนมา
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษา บริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน เพราะท าให้เกิดความถูกตอ้ง 
สะดวก รวดเร็ว และเช่ือมโยงโครงการขยายผลระบบสารสนเทศ ชวนครู ผูบ้ริหาร ทีมงานทางเทคนิค
ผูรั้บผิดชอบการจัดการระบบข้อมูลของสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ Q-coach ทั้ง 7 โหนด ร่วมกัน
รับทราบผลการพฒันาระบบสารสนเทศ และจดัท าแผนพฒันาการศึกษาประจ าปีการศึกษา ให้เครือข่าย
จดัท าเป้าหมายร่วมของแต่ละโหนด และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

การออกแบบและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาใชร้ะบบ Q-info ท่ี 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พฒันาข้ึน โดยครูประจ าการต้นแบบประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนครูทะเบียนวดัผล ครู Admin เป็นผูรั้บผดิชอบในแต่ละโรงเรียนและใชป้ระโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบแผนจดัการศึกษาในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  ระบบ Q-info เป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัเพื่อให้กบัผูบ้ริหาร ครู ใชง้านไดท้ั้งทางโทรศพัท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ครูประจ าชั้นสามารถเช็ก
ช่ือนกัเรียนผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ครูผูส้อนรายวิชาต่างๆ สามารถเช็กช่ือนักเรียนท่ีเขา้เรียน
ในลกัษณะเรียลไทม์ไดโ้ปรแกรมดงักล่าวประกอบดว้ย ข้อมูลนักเรียน บุคลากร งบประมาณ รวมถึง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สุขภาพ การเขา้เรียนและอ่ืนๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสามารถติดตามเฝ้าระวงั
และแกปั้ญหาไดท้ันท่วงที น าข้อมูลมาวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ใช้ส าหรับการบริหารทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป 
   จากผลการประเมินการประเมินพฒันาการในการใชร้ะบบ Q-info ระบบขอ้มูล
สารสนเทศในการพฒันาโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนรายโหนด จ านวน 198 สถานศึกษาตน้แบบ พบว่า 
สถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดีเลิศ มีจ  านวน 43 โรงเรียน  สถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดีมาก จ  านวน 19 โรงเรียน
และสถานศึกษาตน้แบบกลุ่มดี จ  านวน  8 โรงเรียน 
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การศึกษาคร้ังน้ีไม่โรงเรียนใดท่ีปฏิเสธหรือหยุดใชร้ะบบ Q-info เน่ืองมาจากโรงเรียนมีโปรแกรมและ
อุปกรณ์เพียงพอ ระบบ Q-info สามารถเช่ือมต่อข้อมูลท่ีมีอยู่ในแต่ละสถานท่ีศึกษา ครูประจ าการผูท้  า
หนา้ท่ีรับผดิชอบฝ่ายทะเบียนและวดัผลสามารถเรียนรู้และต่อยอดภาระงานท่ีรับผดิชอบไดต่้อเน่ืองและครู
ประจ าการท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้โปรแกรม และได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบันทึกขัอมูลในระบบQ-info เมื่อพบปัญหาสามารถขอ
ค าแนะน าจากคณะผูว้ิจยัไดท้นัเวลาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดระยะเวลาการใชง้าน 
  
6.3 ประโยชน์ของการนําระบบQ-Info ไปใช้ในโรงเรียน 

 
 จากการท่ีคณะผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าระบบ Q-Info การใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันา
โรงเรียน ท่ี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) พฒันาข้ึน โดยครูแกนน าประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนครูทะเบียนวดัผล ครู Admin เป็นผูรั้บผดิชอบในแต่ละโรงเรียนและใชป้ระโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบแผนจดัการศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง   สรุปผลจากการระดมความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดด้งัน้ี 

 1) เป็นระบบท่ีสามารถน าไปใช้กับการจัดการสารสนเทศในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วยลดการใชเ้อกสารงานทะเบียนและวดัผลท่ีเป็นเอกสาร เพราะครูประจ าการสามารถ
บนัทึกขอ้มลูการจดัการเรียนการสอน ขอ้มลูนกัเรียน และขอ้มลูต่างๆลงบนระบบฐานขอ้มลูไดท้นัที 

      2) ครูประจ าการในสถานศึกษาต้นแบบมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถใช้
ขอ้มูลติดตามดูแลนักเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีท าใหค้รูทราบ ขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน ประวติั
พ้ืนฐานของนักเรียน การมาเรียนของนักเรียนของตนเอง  พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน เพื่อติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มขาดเรียนบ่อย และนักเรียนท่ีมีแนวโนม้ผลการเรียนต ่า
กว่าเกณฑท์ าใหส้ามารถร่วมปรึกษาผูป้กครองและแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ส่งผลใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมี
ปัญหาลดลง 
     3)  ครูประจ าการในสถานศึกษาสามารถใชร้ะบบ Q–info เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการ
ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Q-Goal) โดยQ-Coach ในสถานศึกษาต้นแบบจะท าหน้าท่ีกระตุ้นและ
สนับสนุนให้โรงเรียนจดัประชุมปฏิบติัการสร้างแกนน ากระบวนการ สร้างเป้าหมายผูเ้รียนของแต่ละ
โรงเรียน ดว้ยกระบวนการท าแผนท่ีผลลพัธ ์(Outcome Mapping : OM) ดว้ยกระบวนการวางแผนอยา่งมี
ส่วนร่วมและใช ้เป็นขอ้มลู ในการแลกเปล่ียนเรียนรู ในวงPLC 
     4) ครูประจ าในสถานศึกษาสามารถบนัทึกขอ้มูลบางส่วนของระบบQ–Info ใชง้านได้
อย่างสะดวกและง่าย ส่ิงส าคัญคือ ครูประจ าการในสถานศึกษาต้นแบบจะตอ้งกรอกข้อมูลครู ข้อมูล
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นกัเรียนใหม่  เพราะสามารถดึงขอ้มลูเหล่านั้นมาจากฐานขอ้มูลในระบบDMCท่ีมีอยูแ่ลว้ไดท้นัทีและครู
ประจ าการสามารถสัง่พิมพ ์ปพ.5 ออกมาไดอ้ยา่งสะดวกต่อการใชง้านไดแ้บบ Real-time  
    5) ระบบ Q–Info สามารถใชง้านบนโทรศพัท์มือถือท่ีเป็นSmartphone ได ้เช่น การเช็ค
เวลามาเรียนของนกัเรียนท าใหส้ะดวกรวดเร็วและไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
    6)     ระบบ Q–Info จะช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผน 
ติดตาม และบริหารระบบการศึกษาของสถานศึกษาของตนเองไดแ้บบ Real-time และช่วยให้ครูใชข้อ้มูล
วางแผนการท างาน การประเมินวดัผลและเล่ือนชั้นเรียน สามารถลดภาระครูโดยสัง่พิมพแ์บบ ปพ. หรือ
เอกสารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ไดท้นัที และยงัช่วยบนัทึกสถานการณ์ของ
นักเรียนทั้ ง การขาด ลา มา สาย น ้ าหนัก และส่วนสูงด้วยแอปพลิเคชั่น Q-Attendance ท่ีครูใช้บน
โทรศพัทม์ือถือ  
    6) ระบบQ- info จะเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้โรงเรียนในการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 
   7) ผูริ้หารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการบริหารงาน บริหาร
ทรัพยากรสามารถพฒันาโรงเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นย  ารวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ และลดความเส่ียงได ้ 
 
6.4 ปัจจัยความสําเร็จ 

 
  1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูประจ าการจากสถานศึกษา
ตน้แบบ จ านวน 198 แห่งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการใชร้ะบบQ-Info ซ่ึงเป็นการใช้ระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
  2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูประจ าการจากสถานศึกษาตน้แบบและมี
เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ระบบQ-Info ซ่ึงเป็นการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน และสามารถเผยแพร่วิธีการใช ้และผลกัดนัให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูประจ าการในโรงเรียนเห็นประโยชน์จากการใชร้ะบบQ-Info ซ่ึงเป็นการใช้
ระบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
  3)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูประจ าการจากสถานศึกษาตน้แบบใหก้าร
สนบัสนุน ติดตามการบนัทึกขอ้มลูของครูประจ าการอยา่งสม ่าเสมอทุกภาคการศึกษา 
  4)  ครูประจ าการในสถานศึกษาตน้แบบ หรือครูแอดมิน มีความรู้และทกัษะในการใช ้
คอมพิวเตอรเป็นอยา่งดี และในสถานศึกษาตน้แบบมีครูประจ าท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการเขียนโปรแกรม
จะท าใหม้ีความเขา้ใจในเร่ืองของระบบและสามารถแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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  5)  สถานศึกษาต้นแบบ จ านวน 198 แห่ง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการ
ก าหนดปฏิทินการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาชดัเจน ครูประจ าการมีปฏิทินการท างานหรือแผนการท างา
ชดัเจน ท าให้สามารถมีการติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองละรายงานผลการใชร้ะบบ 
Q-infoในท่ีประชุมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
  6)  สถานศึกษาตน้แบบ จ านวน 198 แห่งมีความพร้อมทางดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบInternet 
  7) ระบบเครือข่าย(Network) ของสถานศึกษาตน้แบบ 198 แห่งมีความเขม้แข็งสามารถ
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งReal time 
  8) การประสานงานกบัคณะทีมวิจยัมีการประชุมเดือนละ 2-6 คร้ัง ทั้งทางFacebook ทาง 
Line และ E-mail เพื่อสามารถแกปั้ญหาการใชร้ะบบ Q-info ไดท้นัท่วงที 
  9)  Q-Coach ประจ าพ้ืนท่ีมีบทบาทส าคญัในการช้ีแนะใหค้  าปรึกษา กบัโรงเรียนต่อเน่ือง
ผา่นช่องทางอ่ืน เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เฟชบุ๊ก ไลน์ Q-Info เพื่อสนับสนุนใหโ้ครงการด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมและช่วยปรับและพฒันาเพื่อให้โรงเรียนเกิดความมัน่ใจในการใชร้ะบบQ-
info ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
6.5 ปัญหาและอุปสรรคของการนําระบบQ-Info การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
  1) ในช่วงเวลาท่ีสญัญาณInternet ไม่เสถียรเพียงพอ ท าใหค้รูประจ าการไม่สามารถใชง้าน
ระบบQ–Info ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะตอ้งมีงบประมาณเพียงพอในการซ้ืออุปกรณ์
เพื่อสนับสนุการใชง้านระบบ Q–Info ซ่ึงท างานบนฐานขอ้มูลCloud การใชง้านระบบ Q-info จึงจ  าเป็น
จะตอ้งOnline อยูต่ลอดเวลาในขณะท่ีก  าลงัใชง้าน  
  2) สถานศึกษาต้นแบบบางแห่งในพ้ืนท่ีท่ีสัญญาณInternetไม่มีหรือมีแต่สัญญาณก็ไม่ 
เสถียรเพียงพอท่ีจะใชง้านระบบQ–Info ไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) สถานศึกษาต้นแบบบางแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศใช้อยู่แล้วทั้งระบบท่ีหน่วย
ราชการท่ีสังกดัจดัให้และระบบท่ีทางโรงเรียนจดัหามาใชเ้องจึงท าให้ผูบ้ริหารและคณะครูบางโรงเรียน
เห็นว่าเป็นการท างานแบบความซ ้าซอ้นและเป็นการเพ่ิมภาระในการท างานในหนา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  4) ครูประจ าการในสถานศึกษาบางแห่งไม่ทราบวตัถุประสงค์การในระบบQ-infoไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน  จึงมีความคิดเห็นส่วนตวัว่าไม่มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้การใชร้ะบบ Q-info 
เพราะยดึติดกบัการท างานโดยระบบเอกสารมากกว่าน าขอ้มลูเขา้สู่ระบบ Q-info 
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  5) ระบบ Q-Info มีการปรับขอ้มูลตลอดเวลาท าให้ครูประจ าการจึงมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เขา้อบรมการใชง้านและเรียนรู้ท่ีจะศึกษาการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
  6) ครูแกนน าQ-Info หรือครูแอดมิน ในสถานศึกษาบางแห่งมีการโยกยา้ย ขอ้มลูระบบQ-
Info ในสถานศึกษาบางแห่งไม่ครบถว้น เพราะขาดการต่อเน่ืองในเร่ืองของผูรั้บผิดชอบในการบันทึก
ขอ้มลูลงในระบบ 
  7) การใช้ระบบQ-Info การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาโรงเรียน จ  าเป็น
จะตอ้งมี 
ครูแกนน าQ-Info หรือครูแอดมิน ท่ีมีทกัษะการใชค้อมพิเตอร์เบ้ืองตน้และเทคนิคการใชร้ะบบ Q-info ใน
สถานศึกษาบางแห่งมีครูประจ าการท่ีมีทกัษะการใชร้ะบบ Q-info ไม่เพียงพอ 
 
6.6 แนวทางแก้ไขและขอเสนอแนะ 

 
1)  ระบบ Q-info ท่ี  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาข้ึน  โดยครูแกนน า

ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนครูทะเบียนวดัผล ครู Admin เป็นผูรั้บผดิชอบในแต่ละโรงเรียนและใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบแผนจดัการศึกษาในโรงเรียน คณะผูว้ิจยัจะเป็นด าเนินการ
ประชุมจดัอบรมการใชง้านและติดตามการใชร้ะบบอยา่งต่อเน่ือง และจะมีการสอบถามความตอ้งการใน
การใชข้อ้มลูสารสนเทศต่างๆของ โรงเรียน ในโดยพฒันาต่อยอดจากโครงการ SQip ว่าโรงเรียนตอ้งการ
ขอ้มูลเก่ียวกับสถานศึกษา ครูประจ าการ และนักเรียน เพ่ิมเติบ จากระบบQ–Info เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาระบบQ-info ให้มีคุณภาพและประสิทธภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบQ-info 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
    2)  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ควรมีการ เผยแพร่การใชร้ะะบบ Q–
Info ใหส้ถานศึกษาตน้แบบจ านวน 198 แห่งแบบออนไลน์เพื่อใหผู้อ้  านวยการ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครู
ประจ าการ ไดเ้รียนรู้การใชง้านระบบ Q-info ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   3) ระบบ Q–Info ควรมีการท างานได้ทั้ งระบบOnline และ Offline เพื่อการ
อ านวยความสะดวกใหผู้อ้  านวยการ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูประจ าการ  เพราะสถานศึกษาบางแห่งไม่มี
สญัญาณอินเทอร์เน็ต ท าใหไ้ม่สามารถใหค้รูประจ าการใชร้ะบบ Q-info ได ้
    4) คณะผูว้ิจยัควรมีแอพพลิเคชัน่ระบบติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินการ
ของโรงเรียนต่างๆ เช่นเดียวกบั ระบบQ-PLC เพื่อให้ไดท้ราบปัญหาแต่ละสถานศึกษาแต่ละห้องมีความ
ตอ้งการบันทึกขอ้มูลในประเด็นใดเพ่ิมเติม และรายงานความกา้วหน้าของการใชง้านระบบ Q-info ใน
สถานแต่ละแห่ง  การมี Q-network จึงมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะท าให้สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 
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   5) บทบาทของ Q-coach จะมีหน้าท่ีส าคญัในการรับการแจ้งปัญหาการใชง้าน
ระบบ    Q-info  คณะผูว้ิจยัควรเพ่ิมช่องทางการให ้ Q-coach แต่ละพ้ืนท่ี เป็นผูท้  าหนา้ท่ีรับประเด็นปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาแต่ละแห่งและส่งต่อให้ทีมคณะผูว้ิจยั หรือให้โรงเรียนได้แจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงกบัผูดู้แลระบบ Q-info การใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
   6) คณะผูว้ิจัยควรจัดให้มีผูใ้ห้ค  าปรึกษาการใช้งานระบบ Q-infoและรับแจ้ง
ปัญหาการใชง้านอยา่งน้อยโหนดละ 1 คน หรือควรจดัให้มีในรูปแบบของการติดต่อแบบ Call Center ท่ี
ติดต่อได้ทันท่วงทีและสะดวกรวดเร็วเพื่อช่วยให้ครูประจ าการท่ีท าหน้าท่ีดูแลระบบ Q-info ในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชโ้ปรแกรม ตอบปัญหาอ่ืนๆ เพื่อให้ครูประจ าการสามารถบนัทึกขอ้มูลและใช้
ขอ้มลูระบบQ-info ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   7) ครูประจ าการผูท้  าหน้าท่ีบนัทึกขอ้มูลลงในระบบQ-info ควรเพ่ิมการบนัทึก
ขอ้มลูในบางประเด็น เช่น กรณีศึกษานกัเรียนท่ีท่ีมีปัญหา (case study) และนกัเรียนพิเศษหรือเด็กLD 
   8) สถานศึกษาควรมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ระบบ Q-infoกับครู
ประจ าการทุกระดบัและทุกต าแหน่งเพื่อส่งเสริมในการร่วมกนับนัทึกขอ้มลูในระบบ Q-info ร่วมกนั 
   9) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมการใช้
ระบบ Q-info เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ือข่ายอินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆท่ีจ  าเป็น 
   10) สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการจดัประชุม อบรม สมัมนา อบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหก้บัครูประจ าการเร่ืองการใชโ้ปรแกรมระบบ Q-info ในประเด็นเทคนิคการใชโ้ปรแกรม ประโยชน์และ
การน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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บทที่ 7 

 สรุปผล  

 

โครงการวิจยัส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพโรงเรียน  

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาน้ีเป็นโครงการวิจยัท่ีเป็นระยะการต่อยอดท่ีเรียกว่าระยะการพฒันาทั้งน้ี
ระบบ Q-Info เป็นระบบท่ีถกูใชง้านมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้และเพ่ือใหเ้กิดการขยายตวัอยา่งย ัง่ยนืและมีการ
ต่อยอดในฟีเจอร์ใหม่ๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของระดบัคุณภาพดา้นการเรียนการสอนซ่ึงในการวางกลยทุธ์
คร้ังน้ีจะเป็นการมุ่งไปท่ีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะเอ้ืออ  านวยต่อการประกนัคุณภาพทาง
การศึกษาและการเหน่ียวน าใหค้รูจดัการเรียนการสอนแบบ active learningโครงการวิจยัน้ีมีภารกิจหลกั 3 

ภารกิจดว้ยกนักล่าวคือ  

 ภารกิจแรก การพฒันาระบบ Q-Classroom: Active Learning in Classroom 2 โมดูลแรกท่ีจ  าเป็น 

 ภารกิจท่ีสองการพฒันาตวับ่งช้ีและระบบติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียน (e-SAR) 

 ภารกิจท่ีสามการใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
 

7.1 สรุปผลการพฒันาระบบ Q-Classroom: Active Learning in Classroom 

 

ระบบท่ีพฒันาเป็นระบบท่ีสนบัสนุน และเหน่ียวน าใหค้รูด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการ หอ้งเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom โดยผลจากการเก็บขอ้มลูเชิงลึกจาก
ผูใ้ชง้านระบบ Q-Info ในปีแรกพบว่า ความตอ้งการของผูใ้ชเ้พ่ิมเติมในส่วนของการจดัทระบบสารสนเทศท่ีจะ
สนบัสนุนการจดัการชั้นเรียนหรือ Classroom แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั กล่าวคือ  

Phase 1: Pre-Process ใชส้ าหรับการออกแบบการสอน   

Phase 2: On-process ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นตวัช่วยระหว่างท่ีครูด าเนินการจดัการเรียนการสอน 

Phase 3: Post process เป็นกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีครูไดท้ าการจดักิจกรรมเรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ีจากการท่ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลด้วยวิธีการ focus group และสัมภาษณ์เชิงลึก คณะนักวิจัยท าการ
วิเคราะห์โดยการจบัค าส าคญัและความหมายของค าตอบผูใ้ห้ขอ้มลูทั้ง 70 คน จึงมาท าการนบัความถ่ีของส่ิงท่ี
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ผูใ้ชร้ะบบตอ้งการและท าการจดัอนัดบัจากนั้นส่งให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาจ านวน 5 คนท าการวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นในลกัษณะของความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบดงักล่าวโดยใชก้ระบวนการกบัการหาค่าดชันีการเห็นดว้ยหรือท่ีเรียกว่าค่า IOC 

จากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พบว่าเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีผูใ้ชร้ะบบเสนอมา 14 ประเด็น และพบว่า 2 โมดูลท่ีมีความถ่ีสูง 
คือ  

อนัดับแรก โมดูลโปรแกรม Template ในการท าผงัมโนทัศน์ ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ สามารถใช้เป็น 
Concept map ในการใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ ในการก าหนดหัวขอ้ขอ้ในการจดัการเรียนรู้แบบ Thematic หรือ แบบ 

Project based Learning และเป็น Frame Work ในการบูรณาการองคค์วามรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ลงสู่แผนการ
เรียนรู้ และ 

อนัดับท่ีสอง โมดูลโปรแกรมช่วยในการออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีเป็นแผนการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ท่ีเป็นแบบบูรณาการ ผ่านการเรียนแบบ Thematic หรือ Project based Learning ท่ีมีระบท่ีสามารถช่วย
วิเคราะห์ประเมินระดบัความ Active ของแผนการสอนได ้  

Phase 1: Pre-Process ใชส้ าหรับการออกแบบการสอน   

นกัวจิยัไดท้ าการน าเอากระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงักล่าวน้ีไปน าเสนอใหแ้ก่คณะครูผูใ้ชร้ะบบเดิมเพ่ือ
จะขอขอ้คิดเห็นรายการท าการปรับปรุงระบบโดยจะเพ่ิมเติมในส่วนของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้ความพิเศษ คือ โดยระบบน้ีตอ้งการใหเ้ป็นระบบท่ีใชใ้นการสร้าง 

Module 1: ผงัมโนทศัน์ท่ีมีความสะดวกและมีการก าหนดขาของถงัเอาไวต้ามรูปแบบเคร่ืองมือท่ี
องคก์าร OECD ก าหนดไวเ้พ่ือความสะดวกในการใชง้านโดยระบบดงักล่าวน้ีจะถกูน ามาใชเ้พ่ืออ  านวยความ
สะดวกหลงัจากท่ีคณะครูไดพ้านกัเรียนไปส ารวจชุมชนเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจแลว้จะมาเลือกประเด็นการ
เรียนรู้จากนั้นก็จะน าเอาความคิดของผูเ้รียนท่ีอยูบ่นฟิฟชาร์ตลงมาบนัทึกในผงัการเรียนรู้ทั้งน้ีจะตอ้งมีระบบ
อ านวยความสะดวกท่ีฝังตวัอยูใ่นโมดูลน้ีกล่าวคือการเลือกสาระการเรียนรู้หรือการเช่ือมสาระการเรียนรู้เขา้มา

อยูใ่นขาของ Learning Issue  

Module 2: ระบบการออกแบบแผนการสอนท่ีลง Detail มากข้ึน ตามแบบฟอร์มขององคก์าร OECD 
เพื่อการเรียนการสอนในแบบ Active Learning โดยจะน าเอาวิธีการสอนแบบต่างๆของ 
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Bloom taxonomy มาท าการคดัเลือกวิธีการสอนมาท าการขยายความใหเ้ป็น Key Sentence เพื่อให ้User   ไดก้ด 
ต๊ิกแต่ละประโยค มาเป็นแผนการสอน โดยการต๊ิก (หรือเป็น Scoring bar) เขา้มาใน Field แลว้ ใหม้ี Field ขา้งๆ
ท่ีสามารถ เพ่ิมค าบรรยายรายละเอียดได ้โดย Key Sentence ของ Bloom แต่ละประโยคจะมีแตม้คะแนนความ 

Active Learning อยู ่หลงัจากท่ีกรอกจะมีคะแนนรวมว่าแผนดงักล่าวมีน ้ าหนกัคุณภาพแค่ไหน และเป็นชุด
ขอ้มลูเพื่อการวดัและประเมินผลแบบ Formative assessment ท่ีครู สามารถต๊ิกเลือกหวัขอ้ไดเ้ม่ือเลือกต๊ิกหวัขอ้ท่ี
ตอ้งการประเมินซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมวดสมรรถนะทกัษะ ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ critical Thinking กบัหมวด
สมรรถนะทกัษะ ท่ีอยูใ่นกลุ่ม creativity เม่ือครูต๊ิกเลือกหวัขอ้ ตารางรูบิคจะถกูดึงเขา้สู่ ชุดขอ้มลูท่ีคุณครูบอกไว้
ตั้งแต่แรก และจะสามารถน าไปใชเ้พ่ือประเมินผูเ้รียนไดท้ั้งน้ี ชุดขอ้มลู Rubric  ท่ีคุณครูไดใ้ชก้ระบวนการ 
ประเมินตนเอง  Reaction และ peer Review มาเขา้หมวดจนสามารถกรอกเป็นคะแนนระดบัได ้จนในท่ีสุด 

อาจจะสามารถเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มลูผูเ้รียนในหอ้งเรียนไดแ้ละสามารถพฒันาต่อเป็นระบบ tracking เพื่อดู
พฒันาการของผูเ้รียนในหมวด critical thinking และ creativity  ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา ท่ีเรียนอยูใ่น
หอ้งเรียนดงักล่าว 

 

7.2 ผลการพฒันาตวับ่งช้ีและระบบตดิตามความก้าวหน้าของโรงเรียน (e-SAR) 

การพฒันาตวับ่งช้ีและระบบติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนก่อนจะสร้างระบบ e-SAR เป็นการ
ผสมผสานรูปแบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ  

(1) การประเมินและการตดัสินโดยอาศยัความเช่ียวชาญ (expert judgment)  
(2) การประเมินแบบองคร์วม (holistic assessment)  
(3) การประเมินโดยอาศยัร่องรอยหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence based assessment)  

พร้อมทั้งก  าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา 3 ดา้นคือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจดัการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 3 มาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
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2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปั้ญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
 1) การมคุีณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  

2.1 มีเป้าหมายวิสยัทศัน์ฯ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้
3.2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

หลงัจากท าการวิเคราะห์ศึกษาและท าการสร้างตวับ่งช้ีและกลไกการติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนจากนั้น
จึงมีการจดัประชุมผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือวิพากษเ์พ่ือท าการปรับปรุงตวับ่งช้ีและระบบกลไกติดตามความกา้วหนา้
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หลงัจากทุกอยา่งเสร็จส้ินลงแลว้จึงเป็นขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศในส่วนของกลไกการติดตาม
ความกา้วหนา้ทั้งน้ีระบบดงักล่าวจะเป็นระบบฐานขอ้มลูท่ีผูใ้ชจ้ะสามารถลอ็กอินผา่นระบบ Q-info และเลือกท่ี
เมนูดา้นซา้ยในหวัขอ้การติดตามความกา้วหนา้โรงเรียนจากนั้นก็จะสามารถเขา้ไปกรอกขอ้มลูซ่ึงขอ้มลูดงักล่าว

น้ีจะเป็นขอ้มลูท่ีทางโรงเรียนจะเป็นผูก้รอกและแนบไฟลต่์างๆท่ีเป็นหลกัฐานเอาไวใ้นระบบเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพและความกา้วหนา้ของโรงเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประกนัคุณภาพภายใน
และเป็นส่วนหน่ึงของการประกนัคุณภาพภายนอกเช่นกนั 

โดยหลงัจากท่ีเขา้ระบบเรียบร้อยผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลทั้งขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มูลสถานศึกษาท่ี

เป็นตน้สงักดัจากนั้นระบบก็จะเปิดใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกเขา้ไปท าการกรอกขอ้มลูในมาตรฐานต่างๆซ่ึงมีทั้งหมด 
3 มาตรฐานดว้ยกนั กล่าวคือ คุณภาพของผูเ้รียน กระบวนการบริหารจดัการกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยทั้ง 3 ตวับ่งช้ีจะถกูแบ่งออกเป็น 3 ส่วนและเมนูทางเขา้จะอยูด่า้นบนของหนา้จอ 

ส่วนท่ี 1  เป็นการวดัความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  เป้าหมาย ผล
การทดสอบความสามารถระดับพ้ืนฐาน (NT) ป.3 โดยเฉล่ียก่ีคะแนน  ความสามารถดา้นภาษาโดยเฉล่ียก่ี
คะแนน ความสามารถด้านการคิดค านวณโดยเฉล่ียก่ีคะแนน ความสามารถด้านเหตุผลโดยเฉล่ีย ก่ีคะแนน
ความสามารถดา้นภาษาโดยเฉล่ียก่ีคะแนน ความสามารถดา้นการคิดค านวณโดยเฉล่ียก่ีคะแนน ความสามารถ
ดา้นเหตุผลโดยเฉล่ียคะแนน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา การสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ และการ

ส่ือสารเป็นอยา่งไร 

ส่วนท่ี 2 กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีความเก่ียวข้องกับ 6 ประเด็นหลกัๆ ได้แก่ ประเด็ นการมี
เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ มีความชดัเจน สอดคลอ้งกนั เหมาะสมกบับริบท และเป็นท่ีรับทราบของผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย/ ประเด็นการก าหนดแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา การด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
และการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนการบริหารจดัการคุณภาพ/ ประเด็นการพฒันา
หลกัสูตร โครงการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรสถานศึกษา เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นในทุกกลุ่มเป้าหมาย/ 
ประเด็นการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจดัใหม้ีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ/ ประเด็นการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดเรียบร้อย 
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน และมีความปลอดภัย และประเด็นการจัดระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  
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ส่วนท่ี 3 ระบบบนัทึกดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามมาตรฐานท่ี 3 
จะเนน้การประเมินคุณภาพในประเด็นการจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไป
ประยกุต์ใชใ้นชีวิตได ้ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีการบริหารจดัการชั้น

เรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  ปัจจยัความส าเร็จ เป็นอยา่งไร ปัญหาและ
อุปสรรคของการน าระบบ แนวทางแกไ้ขเป็นอยา่งไร  

 

7.3 สรุปผลการตดิตามการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 

 

จากการท่ีคณะผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าระบบ Q-Info การใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 
ท่ี กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) พฒันาข้ึน โดยครูแกนน าประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ครูทะเบียนวดัผล ครู Admin เป็นผูรั้บผิดชอบในแต่ละโรงเรียนและใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อ

ออกแบบแผนจดัการศึกษาในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง   สรุปผลจากการระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ไดด้งัน้ี 

1) เป็นระบบท่ีสามารถน าไปใชก้บัการจดัการสารสนเทศในโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ช่วยลดการใชเ้อกสารงานทะเบียนและวดัผลท่ีเป็นเอกสาร เพราะครูประจ าการสามารถบนัทึกขอ้มลูการจดัการ
เรียนการสอน ขอ้มลูนกัเรียน และขอ้มลูต่างๆลงบนระบบฐานขอ้มลูไดท้นัที 

  2)  ครูประจ าการในสถานศึกษาตน้แบบมีขอ้มูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถใชข้อ้มูลติดตาม
ดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีท าใหค้รูทราบ ขอ้มลูพ้ืนฐานของนกัเรียน ประวติัพ้ืนฐานของนกัเรียน 

การมาเรียนของนกัเรียนของตนเอง  พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพ่ือติดตาม
นกัเรียนท่ีมีแนวโนม้ขาดเรียนบ่อย และนกัเรียนท่ีมีแนวโนม้ผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑท์ าใหส้ามารถร่วมปรึกษา
ผูป้กครองและแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ส่งผลใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหาลดลง 

  3)  ครูประจ าการในสถานศึกษาสามารถใชร้ะบบ Q–info เป็นขอ้มลูสารสนเทศในการก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียน (Q-Goal) โดยQ-Coach ในสถานศึกษาตน้แบบจะท าหน้าท่ีกระตุน้และสนับสนุนให้โรงเรียนจดั
ประชุมปฏิบติัการสร้างแกนน ากระบวนการ สร้างเป้าหมายผูเ้รียนของแต่ละโรงเรียน ดว้ยกระบวนการท าแผนท่ี
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ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) ด้วยกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมและใช้ เป็นข้อมูล ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ในวงPLC 

 4) ครูประจ าในสถานศึกษาสามารถบนัทึกขอ้มูลบางส่วนของระบบQ–Info ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและ
ง่าย ส่ิงส าคญัคือ ครูประจ าการในสถานศึกษาตน้แบบจะตอ้งกรอกขอ้มลูครู ขอ้มลูนกัเรียนใหม่  เพราะสามารถ
ดึงขอ้มูลเหล่านั้นมาจากฐานขอ้มูลในระบบDMCท่ีมีอยู่แลว้ไดท้นัทีและครูประจ าการสามารถสั่งพิมพ ์ปพ.5 
ออกมาไดอ้ยา่งสะดวกต่อการใชง้านไดแ้บบ Real-time  

  5) ระบบ Q–Info สามารถใชง้านบนโทรศพัทม์ือถือท่ีเป็นSmartphone ได ้เช่น การเช็คเวลามาเรียนของ
นกัเรียนท าใหส้ะดวกรวดเร็วและไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

   6)     ระบบ Q–Info จะช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใช้ขอ้มูลในการวางแผน ติดตาม และ

บริหารระบบการศึกษาของสถานศึกษาของตนเองไดแ้บบ Real-time และช่วยใหค้รูใชข้อ้มูลวางแผนการท างาน 
การประเมินวดัผลและเล่ือนชั้นเรียน สามารถลดภาระครูโดยสั่งพิมพแ์บบ ปพ. หรือเอกสารประเมินผลตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ไดท้นัที และยงัช่วยบนัทึกสถานการณ์ของนกัเรียนทั้ง การขาด ลา มา สาย 
น ้ าหนกั และส่วนสูงดว้ยแอปพลิเคชัน่ Q-Attendance ท่ีครูใชบ้นโทรศพัทม์ือถือ  

7) ระบบQ- info จะเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้โรงเรียนในการบริหารจัดการหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 

8) ผูริ้หารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการบริหารงาน บริหารทรัพยากร

สามารถพฒันาโรงเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นย  ารวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ และลดความเส่ียงได ้ 

9) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ และคณะครูประจ าการจากสถานศึกษาตน้แบบ จ านวน 70 
แห่งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการใชร้ะบบQ-Info ซ่ึงเป็นการใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันา

โรงเรียน นอกจากน้ี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูประจ าการจากสถานศึกษาต้นแบบและมีเทคนิคในการ
ประชาสัมพนัธ ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใชร้ะบบQ-Info ซ่ึงเป็นการใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันา
โรงเรียน และสามารถเผยแพร่วิธีการใช้ และผลกัดนัให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ คณะครู
ประจ าการในโรงเรียนเห็นประโยชน์จากการใชร้ะบบQ-Info ซ่ึงเป็นการใช้ระบบขอ้มูลสารสนเทศในการ
พฒันาโรงเรียน 
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 10)  ครูประจ าการในสถานศึกษาตน้แบบ หรือครูแอดมิน มีความรู้และทกัษะในการใช ้คอมพิวเตอร
เป็นอย่างดี และในสถานศึกษาตน้แบบมีครูประจ าท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการเขียนโปรแกรมจะท าให้มีความ
เขา้ใจในเร่ืองของระบบและสามารถแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่นการใช้ระบบ Q-Info ให้ต่อเนื่องและยัง่ยนื 

  1) การเตรียมความพร้อมดา้น Infrastructure  โดยเฉพาะสัญญาณInternet ถา้ไม่เสถียรเพียงพอ 
ท าให้ครูประจ าการไม่สามารถใช้งานระบบQ–Info ได้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมี
งบประมาณเพียงพอในการซ้ืออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุการใชง้านระบบ Q–Info ซ่ึงท างานบนฐานขอ้มูลCloud การ
ใชง้านระบบ Q-info จึงจ าเป็นจะตอ้งOnline อยูต่ลอดเวลาในขณะท่ีก  าลงัใชง้าน  

  2) ควร Engage ระบบหรือ เลือกใชร้ะบบใดระบบหน่ึง ในสถานศึกษาตน้แบบบางแห่งมีระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศใชอ้ยูแ่ลว้ทั้งระบบท่ีหน่วยราชการท่ีสงักดัจดัใหเ้พื่อไม่ใหซ้ ้าซอ้นและเป็นการเพ่ิมภาระในการ
ท างานในหนา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

  3) ระบบ Q-Info มีการปรับขอ้มูลตลอดเวลา ครูประจ าการจึงควรเข้าอบรมการใชง้านและ
เรียนรู้ท่ีจะศึกษาการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 

  4)  ระบบ Q-info ท่ี กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาข้ึน โดยครูแกนน า
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนครูทะเบียนวดัผล ครู Admin เป็นผูรั้บผิดชอบในแต่ละโรงเรียนและใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบแผนจดัการศึกษาในโรงเรียน คณะผูว้ิจยัจะเป็นด าเนินการประชุม
จดัอบรมการใชง้านและติดตามการใชร้ะบบอยา่งต่อเน่ือง และจะมีการสอบถามความตอ้งการในการใชข้อ้มูล
สารสนเทศต่างๆของ โรงเรียน ในโดยพฒันาต่อยอดจากโครงการ SQip ว่าโรงเรียนตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกับ
สถานศึกษา ครูประจ าการ และนกัเรียน เพ่ิมเติบ จากระบบQ–Info เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาระบบQ-info ให้

มีคุณภาพและประสิทธภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบQ-info ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  5) ระบบ Q–Info ควรมีการท างานไดท้ั้งระบบOnline และ Offline เพื่อการอ านวยความสะดวก
ใหผู้อ้  านวยการ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูประจ าการ  เพราะ สถานศึกษาบางแห่งไม่มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต ท า

ใหไ้ม่สามารถใหค้รูประจ าการใชร้ะบบ Q-info ได ้
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  6) คณะผูว้ิจยัควรมีแอพพลิเคชัน่ระบบติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินการของโรงเรียน
ต่างๆ เช่นเดียวกบั ระบบQ-PLC เพื่อใหไ้ดท้ราบปัญหาแต่ละสถานศึกษาแต่ละห้องมีความตอ้งการบนัทึกขอ้มูล
ในประเด็นใดเพ่ิมเติม และรายงานความกา้วหนา้ของการใชง้านระบบ Q-info ในสถานแต่ละแห่ง  การมี   

Q-network จึงมีความส าคญัยิง่ ท่ีจะท าใหส้ถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

  7) บทบาทของ Q-coach จะมีหน้าท่ีส าคญัในการรับการแจง้ปัญหาการใชง้านระบบ    Q-info  

คณะผูว้ิจยัควรเพ่ิมช่องทางการให ้ Q-coach แต่ละพ้ืนท่ี เป็นผูท้  าหนา้ท่ีรับประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา
แต่ละแห่งและส่งต่อใหที้มคณะผูว้ิจยั หรือใหโ้รงเรียนไดแ้จง้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัผูดู้แลระบบ Q-info การ
ใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาโรงเรียน 

  8) คณะผูว้ิจยัควรจดัให้มีผูใ้ห้ค  าปรึกษาการใชง้านระบบ Q-infoและรับแจง้ปัญหาการใชง้าน

อย่างน้อยโหนดละ 1 คน หรือควรจดัให้มีในรูปแบบของการติดต่อแบบ Call Center ท่ีติดต่อไดท้นัท่วงทีและ
สะดวกรวดเร็วเพื่อช่วยใหค้รูประจ าการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลระบบ Q-info ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชโ้ปรแกรม 
ตอบปัญหาอ่ืนๆ เพื่อใหค้รูประจ าการสามารถบนัทึกขอ้มลูและใชข้อ้มลูระบบQ-info ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  9) สถานศึกษาควรมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ระบบ Q-infoกับครูประจ าการทุก
ระดบัและทุกต าแหน่งเพื่อส่งเสริมในการร่วมกนับนัทึกขอ้มลูในระบบ Q-info ร่วมกนั 

  10) สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการให้กบัครู
ประจ าการเร่ืองการใชโ้ปรแกรมระบบ Q-info ในประเด็นเทคนิคการใชโ้ปรแกรม ประโยชน์และการน าไปใช้

ในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

                            11) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมส าหรับใชส้นทนาแบบตวัต่อตวัหรือแบบกลุ่มท่ี
บนัทึกประวติัการพดูคุยอยูใ่นระบบดว้ย 

12) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมเพื่อการเรียนแบบร่วมมือผูเ้รียนสามารถโพสต์
ขอ้ความรูปภาพวิดีโอฯลฯลงในพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนัได ้

13) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมส าหรับสร้างอินโฟกราฟฟิคแบบง่ายๆ template 
ท่ีมีมาแลว้อยูใ่นระบบ 
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14) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมสร้างและดาวน์โหลดส่ือน าเสนอแชร์และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์ 

15) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของพ้ืนท่ีออนไลน์เพ่ือการอภิปรายถามตอบกบัผูเ้รียนไดทุ้กท่ี
ทุกเวลาและกระบวนการวดัและกรอกผลการอภิปรายผูเ้รียน 

16) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมสร้างและทดสอบความก้าวหน้าของผูเ้รียน 

(Output เป็นเอกสาร Document หรือ PDF อยา่งง่าย)  

17) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมสร้างแบบทดสอบส าหรับผูเ้รียนและสามารถท า 
Report หลงัการทดสอบผูเ้รียนออกมาได ้

18) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมสร้างงานน าเสนอเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเล่า
เร่ืองด้วยภาพท่ีมีเทคนิค และเคร่ืองมือต่างๆ ในรูปแบบของฟีเจอร์ส าเร็จรูป หรือ template ไวใ้นตัว
โปรแกรม 

17) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมสร้างเน้ือหาบทเรียนทางดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกนัดว้ยบทเรียนท่ีมี ปฏิสมัพนัธ ์(Web based Learning) 

18) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมสร้าง storyboard หรือ Photo essay ท่ีเป็นรูปแบบ

คลา้ยกบั storyboard หรือการ์ตูนช่องเหมาะส าหรับผูเ้รียน ในการเขียนเร่ืองราวต่างๆในรูปแบบใหม่
แทนท่ีจะเป็นการบนัทึกลงในไดอาร่ีหรือ journal ประจ าวนัเท่านั้น  

19) ควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของโปรแกรมเพื่อการส่ือสารระหว่างพ่อแม่และครูในโรงเรียน
รวมถึงผูบ้ริหารท่ีจะศึกษาอยู่ท่ีสามารถแชร์ขอ้มลูความกา้วหนา้ระดบัพฒันาการและมีหนา้แดชบอร์ด 

ท่ีมีการสรุปพฒันาการในภาพรวมใหพ้่อแม่ 
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