
การประชุมสัมมนา
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 1/256๒

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

“สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โดย เลขาธิการ กพฐ. (นายสุเทพ ชิตยวงษ์)



ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสุเทพ ชิตยวงษ์)



พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

• ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
• ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
• ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ปริญญาตรี

มาตรา 6 ให้จัดระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

• บริหาร จัดการศึกษา พัฒนาสาระของหลักสูตร
• พัฒนางานด้านวิชาการ / มีระบบประกันคุณภาพ
• รับผิดชอบแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
• ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด

มาตรา 37 ให้ส านักเขตพืน้ที่การศกึษา มีอ านาจหน้าที่



คุณวุฒิทางการศึกษา มาตรฐานอาชีพ
• คุณวุฒิทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

• คุณวุฒิทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

• มาตรฐานฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

• คุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

• กรอบสมรรถนะอาเซียนด้านการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• มาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานอาชีพของสถานประกอบการ

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง: กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ระดับคุณวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
กับระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ

กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ

จุดหมาย:
เก่ง ดี มีสุข

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
ตามหลักสูตรแกนกลาง

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต
• ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี

ภาพความส าเร็จของ สพฐ.



ข้อมูลพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

รายการ จ านวนทั้งหมด จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ

โรงเรียน 30,112 15,089 50.11

นักเรียน 6,781,125 981,447 14.47

ครู 373,243 73,549 19.71

ห้องเรียน 345,870 120,381 34.81
ข้อมูล ณ 10 ม.ิย. 2561



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

286,130.8722 ลบ.
งบบุคลากร 208,343.8323 ลบ.

(72.81%)

งบรายจ่ายอื่น 202.4641 ลบ.
(0.07%)

งบด าเนินงาน 19,055.6864 ลบ.
(6.66%)

งบลงทุน 18,527.0263 ลบ.
(6.48%)

งบเงินอุดหนุน 40,001.8631 ลบ.
(13.98%)



การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย ที่ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 286,130.87 187,972.56 98,158.31 

งบบุคลากร 208,343.83 123,055.83 85,288.01 

งบด าเนินงาน 19,055.69 16,694.63 2,361.06 

งบลงทุน 18,527.03 17,344.37 1,182.66 

งบเงินอุดหนุน 40,001.86 30,740.86 9,261.01 

งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ) 78.38 62.03 16.35 

งบรายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษา) 124.09 74.86 49.23 

หน่วย : ล้านบาท



สรุปงบประมาณ งบด าเนินงานปีงบประมาณ 2562

ประเภทงบรายจ่าย ที่ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ งบต้องใช้

งบด าเนินงาน 19,055.69 16,694.63 2,361.06 1,754.74

โครงการของส านัก 16,517.38 14,300.18 2,217.20

งบพัฒนานโยบาย 2,538.31 2,394.45 143.86

หน่วย : ล้านบาท



แนวทางการด าเนินงานต่อไป: ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2562

โครงการส าคัญตามพระราชด าริ 

โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล

โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.



โครงการส าคญัตามพระราชด าริ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

4. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

1. โครงการน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
2. โครงการจิตอาสา



โครงการส าคญัตามพระราชด าริ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ

5. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงาน
ตามรอยพระยุคลบาท

8. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี

7. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.



โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานด าเนินการ

5. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

3. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 

2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 



โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานด าเนินการ

1. โครงการการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สู่ความยั่งยืน”
3. โครงการธุรการครบวงจร
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
5. โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

6. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานด าเนินการ

7. โครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาตามนโยบายให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง

9. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

8. โครงการห้องเรียนอาชีพ

11. โครงการห้องเรียนกีฬา

10. โครงการห้องเรียนภาษาจีน

12. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
13. โครงการลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ



จุดเน้น
เพื่อการยกระดับคุณภาพ

ปฐมวัย 

→ มีพัฒนาการ 
4 ด้าน

ประถมศึกษา

→อ่านออก 
เขียนได้

ม.ต้น

→ค้นพบตนเอง 

ม.ปลาย

→ทักษะอาชีพ

มิ.ย.-ก.ค. เด็กจะได้รับการตรวจ
สุขภาพ และมีการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้
เติบโตตามวัย

ส.ค.-ก.ย. เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ ๔ ด้าน

มิ.ย.-ก.ค. น.ร.ป.๑ 
-อ่านและเขียนแม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระ
อา อี อู เอ และแอได้
-เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
มีทักษะการบวก และลบ จ านวนนับ        
๑-๑๐๐ และแก้โจทย์ได้

ส.ค.-ก.ย. น.ร.ป.๑
-อ่านและเขียนค าง่ายๆ ได้มากขึ้น (แม่ ก 
กา ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว และมีรูป
วรรณยุกต)์
-คาดคะเน และวัดความยาว น้ าหนัก 
เลือกใช้เครื่องมือหน่วยที่เหมาะสม 
น าไปใช้ได้

มิ.ย.-ก.ค. วัดความถนัดทางการ
เรียน

ส.ค.-ก.ย. สามารถเลือกเรียน
ตามความต้องการ

มิ.ย.-ก.ค. รู้ความต้องการเลือก
แนวทางตนเอง

ส.ค.-ก.ย. เลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและความ
ต้องการ



การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนิเทศการศึกษาระดับ สพฐ. ใน
การแนะน า ช่วยเหลือการด าเนินงาน
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อนิเทศการศึกษาระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการแนะน า 
ช่วยเหลือ การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนที่
อยู่ในสังกัด

กรอบการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็นการนิเทศ
1. การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา

5. การจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้  DLIT/DLTV

2. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

6. การประกันคุณภาพ
การศึกษา

3. การจัดการเรียน
การสอน

7. โรงเรียนในโครงการ
พิเศษ 

4. การอ่านออก
เขียนได้

8. โรงเรียนในเขตพื้นที่
พิเศษ

ระบบการนิเทศภายใน 
“การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่...หัวใจห้องเรียนคณุภาพ” 

Input
• คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน

ยุคใหม่...หัวใจห้องเรียน
คุณภาพ

• ผู้บริหาร
• ครูผู้สอน

• ศึกษานิเทศก์

• ผู้มีส่วนร่วม

Process
• กระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียนยุคใหม่...หัวใจ
ห้องเรียนคุณภาพ ๕ 
ข้ันตอน ๑)การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 
๒) การวางแผนและ
ก าหนดทางเลือก ๓) การ
สร้างสื่อและเคร่ืองมือ ๔) 
การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน ๕) การ
ประเมินผลและรายงานผล

• วิธีการนิเทศด้วย ICT ใน
รูปแบบต่างๆ (face to 
face/Clip Video/
ภาพยนตร์สั้น/
Conference/Video 
Line/You Tube/ 
Facebook Live

• การสะท้อนผล

Output

• ครูผู้สอนน าหลักสูตรสู่
ห้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning)

• นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน
• นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

การอ่านออก เขียนได้
• นักเรียนมีทักษะทาง

วิชาการ

• นักเรียนมีทักษะชีวิต

• นักเรียนมีทักษะอาชีพ 
• นักเรียนเป็นนวัตกร

การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม.่..
หัวใจห้องเรียนคุณภาพ



การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูล (Big data ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

▪ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (น.ร. ครู ร.ร. )
▪ ข้อมูลพื้นฐานด้านงานบุคคล
▪ ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา
▪ สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ

แก้ปัญหา



S B M (School-Based Management)

S B M (School-Based Management)
S B M (Student-Based Management)

S B M (Student-Based Management)
R B M (Result-Based Management)

(Student + Classroom)

S B M (Student-Based Management)

(1 S)

(๒ S)

สพฐ.

เขตพื้นที่  
การศึกษา

สถานศึกษา        
(ผู้บริหาร)

ห้องเรียน       
(ครู)



กระจายอ านาจ
ความร่วมมือ

การสร้างเครือข่าย



ผลที่คาดหวัง
ทุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแผนพัฒนา 
▪ ระยะสั้น (๒ เดือน ม.ิย.-ก.ค. ๖๒)  
▪ ระยะกลาง (๔ เดือน ม.ิย.-ก.ย. ๖๒)
▪ ผลผลิต (๑ ปีการศึกษา มิ.ย.๖๒ -มี.ค. ๖๓) 
ส่ง obecplan@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. ๖๒


