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บทน ำ 

 
 

    
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่ วประเทศ  จ านวน ๒๒๕ คน เมื่อวันพุธที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ในการประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้ งที่  ๑ /๒๕๖๒ เรื่อง “ทิศทำง 
กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
ซึ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ ๑ 
ภายใน ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒) ระยะที่ ๒ ภายใน ๒ เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒) และระยะที่ ๓ 
ภายใน ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) มีจุดเน้นในการมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ การสร้าง             
ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายการท างานที่ยึดพ้ืนที่เป็นฐาน จ าแนกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

1.  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดโรงเรียนเป็นฐาน : ๑S (School 
Based Management : SBM) 

2.  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐาน : ๒S (School Based 
Management : SBM) และ (Student Based Management : SBM)  

3.  ระดับสถานศึกษา (ผู้บริหาร) ยึดนักเรียน-ห้องเรียน, และผลลัพธ์การบริหารจัดการเป็นฐาน : 
Student และ Classroom (Student Based Management : SBM) และ (Classroom Based Management : CBM)  

4.  ระดับห้องเรียน (ครู) ยึดนักเรียนเป็นฐาน : (Student Based Management : SBM)  
โดยผลลัพธ์รวมสุดท้ายของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ผู้เรียน เป็นคนเก่ง ดี 

มีสุข และมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน   

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการ 
มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 225 เขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา จ านวน 
183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ          
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ               
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอ านาจ กระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และ              
สร้างเครือข่ายการในการท างานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Cluster) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 958 /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมกันบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11 ความเป็นมา             
 

 1.1 
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ประจ าเขตตรวจราชการ ซึ่งปฏิบัติงานเน้นในส่วนภูมิภาคที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ซึ่งปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือการด าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในทุกระดับ มีการเชื่อมโยง ร้อยรัด เข้าใจตรงกันในการท างานให้บรรลุผลในเป้าหมายเดียวกัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานฉบับนี้  ส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 
 

เ พ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 

 
 

๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามนโยบาย เป้าหมายของทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. กลุ่มเขตตรวจราชการ หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Cluster) จ านวน 20 เขตตรวจราชการตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๓. ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับ  
การแต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 958 /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช านาญการ
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 25 คน 
โดยมีชื่อเรียกทั่วไปว่า ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  

4. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่     / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่      มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

5. คณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1062/ 2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่       
14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

11 วัตถุประสงค ์  1.2 

11 ค ำจ ำกัดควำม   1.3 
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๑. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา                   
มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

11 ประโยชน์ที่ได้รับ   1.4 
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บทที่ 2  
โครงสร้างและบทบาทหน้าที ่

 
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) 

มีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

 
ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 

มีโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพที่ 1   
 

 
 

แผนภาพที่ 1 : โครงสร้างการบริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       ประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster) 

11 โครงสร้างการบริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster) 
 

 2.1 

สพฐ.     เลขาธิการ กพฐ. 
 

สพท. 

สถานศึกษา 

ศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษา                                          
ขั้นพ้ืนฐานประจ าเขต ตรวจราชการ 

(ส่วนกลาง) 

 

ศูนย์ประสานงานการบรหิารการศึกษา                              
ขั้นพืน้ฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ 

(ส่วนภูมภิาค) 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (Cluster) ๒๐ เขตตรวจราชการ 

            

ผู้ช านาญการการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ประจ าเขต
ตรวจราชการ (Cluster) ค าสั่ง ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่ 95๘/2562 ลว. ๓๑ พ.ค. 2562 

คณะกรรมการขบัเคลื่อนการ
บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  
ที่......... /2562 ลว. ................ 2562 
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ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิก ารคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ โดยมีประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๑๘ เขตตรวจ
ราชการ เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตบริหารการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น  ๒๐ เขตตรวจราชการ ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒๕ คน ประจ าเขตตรวจราชการทั้ง ๒๐ เขตตรวจราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่.../ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขต
ตรวจราชการ ลงวันที่ ....... มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชื่อมโยง ประสานงานการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดม้ีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการข้างต้น ดังนี้ 

 ๑. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในแต่ละเขตตรวจราชการ พิจารณา
คัดเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละเขตตรวจราชการ นั้น 1 คน เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม พ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้น พ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  และอีก 1 คน  
เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 

 2. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขต 
ตรวจราชการ พิจารณาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละเขตตรวจราชการ นั้น 1 คน  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 3. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตเป็นกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ในแต่ละเขตตรวจราชการ 

 4. ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขต 
ตรวจราชการในแต่ละเขตตรวจราชการ คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  
ด ารงต าแหน่งอยู่ ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 5. ส าหรับเขตบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลตามข้อ 1 – 4 ได้โดยอนุโลม 
ในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขต

ตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่ 
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ซึ่งมีการท างานเชื่อมโยง ประสานงานการขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว และมีการมอบหมาย
งานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ที่ประจ าอยู่ในแต่ละเขตตรวจราชการ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งบุคลากรของส านักติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเลขานุการผู้ช านาญการ
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางตั้งอยู่ ณ ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ประสานการท างาน 
กับทุกส านักในส่วนกลาง ส าหรับส่วนภูมิภาคที่ตั้งของศูนย์  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประธาน
คณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนทีก่ารบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ด ารงต าแหน่งอยู่ 

 

 
 

การด าเนินงานขับเคลื่ อนการบริหารกลุ่ ม พ้ืนที่ การบริหารการศึกษาขั้น พ้ืนฐานประจ า                       
เขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการกระจายอ านาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายในทุกระดับ จึงแต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจ
ราชการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
     ๒.๒.1 ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ให้ค าปรึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
๒) ให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมาย  

  ๒.๒.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
๒) ประสานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรม

วงศานุวงศ์ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ  

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน
ของเขตตรวจราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมาย 

11 บทบาทหน้าที่             
 

 2.2 
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๒.๒.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขต
ตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๓) ประสานงานให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รวมถึงการด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจการความรู้ความก้าวหน้า และรายงานผลงาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย  
  5) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล         

ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น ๆ เพื่อจัดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  6) น าเสนอข้อมูลความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการนั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือจัดท าเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมาย 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกลไกการปฏิบัติงาน ดังแผนภาพที่ 2 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
แผนภาพที่ 2 : กลไกการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   ประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 
 

11 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2.3 

ศูนย์ประสานงานการบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ า 
เขตตรวจราชการ (Cluster) 

(ส่วนกลาง) 
 

เลขาธิการ กพฐ. 

ผู้ช านาญการบริหารการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                         
ในเขตตรวจราชการ 

สถานศึกษาใน                      
เขตตรวจราชการ 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
สพท. 

ระดับ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจ าเขตตรวจราชการ 

ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปัญหา อุปสรรค  

ความต้องการของ สพท. 
กลุ่มพื้นที่เขตตรวจราชการ 

 

ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปัญหา อุปสรรค  

ความต้องการของ สพท. 
 

ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปัญหา อุปสรรค 

ความต้องการของสถานศึกษา 

ศูนย์ประสานงานการบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ า 
เขตตรวจราชการ (Cluster) 

(ส่วนภูมิภาค) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
สังกัด สพฐ. (Cluster) 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ (ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 9๕๘/2๕๖๒  
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม และนิเทศ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ (ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่     /2562 ลงวันที่   มิถุนายน พ.ศ. 2562) เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของเขตตรวจราชการและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ประสานการด าเนินงาน  
กับประธานคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  
(ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1062/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
กลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) เพ่ือให้
การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจ
ราชการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ความต้องการในระดับสถานศึกษา 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับกลุ่มเขตพ้ืนที่ตรวจราชการ และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  
สรุปข้อมูลสารสนเทศภาพรวมทั้งประเทศ เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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บทท่ี 3  
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ 
(Cluster) ตามนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

 
 

นโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) มีดังนี ้

1. จุดเน้นการศึกษาในแต่ละระดับ  
1.1  ระดับปฐมวัย : “พัฒนาการครบทุกด้าน”  
๑.๒ ระดับประถมศึกษา : “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : “การค้นพบตนเอง” 

  1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : “ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า”  
2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2562) และ      
ปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563) ซ่ึงจ าแนกออกเป็นกลุ่มได ้๓ ด้าน ดังนี้  

๒.๑ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒.๒ นโยบายของรัฐบาล  

      ๒.๓ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

การปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ  
มีหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1. หลักการมอบอ านาจ และการกระจายอ านาจ 
2. การสร้างความร่วมมือ  
3. การสร้างเครือข่ายการท างาน 
4. การปฏิบัติงานที่ยึดพ้ืนที่เป็นฐาน 
5. การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
6. การท างานแบบบูรณาการ 

11 
นโยบาย “ทศิทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   3.1 

11 หลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน  3.2 
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เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด ของทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมิถุนายน – กันยายน 
2562) และปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการปฏิบั ติ ง านตามน โยบาย ที่ ร ะบุ ระยะ เ วล า ในแต่ ล ะกิ จกร รม  และโครงการส า คัญ  
(Flagship Project) โดยก าหนดการปฏิบัติงานในการด าเนินการให้บรรลุผลตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 4 ระยะ คือ  

 

ระยะที ่๑  ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑.  ให้ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ตรวจเยี่ ยมโรงเรียนครบทุกโรง  

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยก าหนดแผนการพัฒนา เป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
๑) ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
๒) ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) 
๓) สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖3) 

หมายเหตุ การท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้วางแผนครอบคลุมปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส าหรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ให้ประมาณการภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒) 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ 
3.1 แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Cluster) และคณะกรรมการในการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง 
3.2 สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับ 
3.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ระยะท่ี ๒ (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) ด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นโครงการ
ส าคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
๒. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  
 “หลักสูตรพื้นฐาน” 
๓. โครงการ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
๕. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
๖. โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
 
 
 
 
 

11 การปฏิบัติงานตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3.3 
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ระยะที่ ๓ (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) ด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นโครงการ
ส าคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๔. โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
๕.  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

๖. โครงการอาหารกลางวัน 
๗. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๘. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๙. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑๐. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ระยะที่ ๔ (สิ้นปีการศึกษามิถุนายน  2562 – มีนาคม ๒๕๖3) ด าเนินการทุกโครงการที่ต่อเนื่องจาก             
ที่ด าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓  
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บทท่ี 4  
การนิเทศ ติดตามและรายงานผล 

 
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
ติดตามและรายงาน เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุ่มผู้ใช้เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการสรุป
รายงานผล ดังนี้ 

 

 
 

๔.๑.๑ เพ่ือติดตาม กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๑.๒ เพ่ือใช้กระบวนการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับโรงเรียน 

 

 
  เครื่องมือนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี ๓ ระดับ คือ 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
ดังนี้  
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เครื่องมือนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ าแนกเป็น  
๒ ประเภท คือ  

๑. แบบนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย ๔ แบบ ดังนี้  
๑) แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒)  
๒) แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒)  
๓) แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒) และ 
๔) แบบนิเทศ ติดตาม ระยะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)  

๒. แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย ๔ แบบ ดังนี้ 
๑) แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒)   
๒) แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒)  
๓) แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒) และ 
๔) แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)  
 

11ki วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตามและรายงานผล  4.1 

11 เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4.2 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นเองเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท จุดเด่น 
จุดพัฒนา และปัญหาความต้องการ 
ระดับโรงเรียน 
  โรงเรียนมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นเองเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท จุดเด่น จุดพัฒนา และปัญหา
ความต้องการ 
 

 
 

กลุ่มผู้ใช้เครื่องมือและรายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แบ่งเป็น 3  ระดับ คือ  
  ๑. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ ๒) ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ๓) ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจ าเขตตรวจราชการ เป็นผู้ใช้เครื่องมือที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น  และ
รายงาน ดังนี้  
  ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒) ใช้แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒) 
รายงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
  ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) ใช้แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายนถึง
กรกฎาคม ๒๕๖๒) รายงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) ใช้แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน-
กันยายน ๒๕๖๒) รายงานภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖3) ใช้แบบนิเทศ ติดตาม ระยะสิ้นปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) รายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเองให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และรายงานให้เขตตรวจราชการ  
 ๓. ระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นเองให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และรายงาน
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
ทั้งนี้ ให้ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน ด าเนินงานเป็นไปตามบริบท สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการ  

11 
กลุ่มผู้ใช้เครื่องมือและรายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 4.3 

11 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 4.4 
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ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าเขต
ตรวจราชการ ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการมีการด าเนินงานโดยใช้
รูปแบบ ONE TEAM 2 MISSIONS ซ่ึงใช้ทีมนิเทศ ติดตาม โดยในแต่ละทีมปฏิบัติหน้าที่ ๒ ภารกิจ คือ ภารกิจการนิเทศ 
และภารกิจการติดตาม โดยให้บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จ ำแนกเป็นกลุ่มโครงกำรในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็น ๓ ด้ำน คือ ๑) การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ๒) นโยบายของรัฐบาล ๓) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  นอกจากนี้ การนิเทศ ติดตาม ให้ติดตามตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้ก ำหนดจุดเน้นในกำรจัดกำรศึกษำ เป็น ๔ ระดับ คือ ๑) ระดับปฐมวัย : “พัฒนาการครบ 
ทุกด้าน” ๒) ระดับประถมศึกษา : “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :  
“การค้นพบตนเอง” ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : “ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า” และจุดเน้น 
ในกำรนิเทศ ๖ + ๒ เรื่อง โดยการนิเทศระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน จ านวน ๖ เรื่อง คือ ๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรโรงเรียน ๒) การอ่าน
ออกเขียนได้ ๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) ๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 
การนิเทศระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  
๒ เรื่อง คือ ๑) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ และ ๒) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษ  
 การนิเทศติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตตรวจ
ราชการ (Cluster) จ านวน ๒๐ Cluster โดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่ (Area Base) 
จ านวน ๒๒๕ เขต โรงเรียนเป็นฐาน (School Base) และห้องเรียนเป็นฐาน (Student Base) ได้ใช้
กระบวนการนิเทศติดตามของหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็น ๕ ขั้นตอน 
ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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กระบวนกำรนิเทศ ติดตำม ๕ ขั้นตอน 
     ขั้นที่ ๑ กำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำร  
  ๑.๑ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการด าเนินงาน  
  1.2 การน าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศ ติดตาม  
   ๑.3 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศติดตามและผู้รับนิเทศ ติดตาม โดยประกาศเป็น
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.4 ระดมความคิดเพ่ือก าหนดกลุ่มพ้ืนที่ เป้าหมาย จุดเน้นและกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
      ขั้นที่ ๒ กำรวำงแผนกำรนิเทศ ติดตำม  
  ๒.๑ ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนนิเทศ ติดตาม 
            ๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตามเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของ
คณะกรรมการในแต่ละระดับ เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขต
ตรวจราชการ คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการระดับโรงเรียน เป็นต้น 
            ๒) ก าหนดคณะทีมนิเทศ ติดตามในแต่ละระดับ เช่น ทีมนิเทศ ติดตามระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจ
ราชการ (Cluster) ทีมนิเทศ ติดตามระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีมนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียน เป็นต้น 
       3) ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  
      ขั้นที่ ๓ กำรสร้ำงสื่อและเครื่องมือนิเทศ ติดตำม  

๓.๑ จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   ๓.๒ สร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 
      ขั้นที่ ๔ กำรปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม  
  ๔.๑ ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ ติดตาม เพ่ือสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
   ๔.๒ นิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  
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๔.๓ การสะท้อนผลการนิเทศติดตาม โดยร่วมกันพิจารณาข้อมูลและการสะท้อนผล 
การด าเนินงานของส านักงานพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนตามประเด็นของการนิเทศติดตาม 
      ขั้นที่ ๕ สรุปและรำยงำนผล  

 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน จากแบบบันทึก และแบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตตรวจราชการ 

 
  กำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในทุกระดับ แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 
  ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒) ใช้แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒)   
  ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) ใช้แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน 
(มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
  ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) ใช้แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน 
(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒) 
  สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖3) ใช้แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
ระยะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
  โดย มีการสรุปและรายงานผล ดังนี้ 
  ๑. ระดับโรงเรียน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ และประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการรายงานต่อผู้ช านาญการการบริหาร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ  
  ๓. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๑ ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าเขตตรวจ
ราชการ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
 
   

11 การสรุปและรายงานผล 
 

 4.5 
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บทท่ี 5 
ปฏิทินการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบ

ทุกโรง 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ใน ๓ ระยะ ดังนี้ 
๑) ระยะ ๒ เดือน  
๒) ระยะ ๔ เดือน  
๓) สิ้นปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
 

มิถุนำยน – กรกฎำคม 2562 
มิถุนำยน – กันยำยน 2562 

มิถุนำยน 2562 – มีนำคม 2563 
๓ แต่งตั้งผู้ช ำนำญกำรกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประจ ำเขต

ตรวจรำชกำร ๒๐ เขตตรวจรำชกำร 
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

 
๔ จัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน 
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

 
๕ ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(ก ำหนดระยะเวลำ ก ำหนดทีมนิเทศ ติดตำม ก ำหนดวิธีนิเทศ กำร
เก็บข้อมูลกำรนิเทศ ติดตำม กำรรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม) 

๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๖ ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนิเทศ ติดตำมกับเขตตรวจรำชกำร มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
๗ เขตตรวจรำชกำรนิเทศ ติดตำม 

ระยะ ๒ เดือน เน้นโครงกำรส ำคัญ ดังนี้ 
๑. โครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ 
๒. โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริหลักสูตร 
จิตอำสำ ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐำน” 
๓. โครงกำร อ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
๔. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (Big Data) 
๕. โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) 
6. โครงกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 

 
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
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ที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
 ระยะ 4 เดือน เน้นโครงกำรส ำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
2. โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
4. โครงกำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
5. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
ระหว่ำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำอ่ืน 
6. โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
7. โครงกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
8. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
9. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ 
10. โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
ระยะ ๔ เดือน ด ำเนินกำรทุกโครงกำรที่ต่อเนื่องจำกที่ด ำเนินกำร
ต่อเนื่องจำกระยะ ๒ เดือนและระยะ ๓ เดือน 

มิถุนำยน  – กันยำยน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มิถุนำยน 2562 – มีนำคม ๒๕๖3 

๘ กำรสรุปผลและรำยงำนผล กันยำยน ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก : ประกาศ และค าสั่ง 

ภาคผนวก ข : ข้อมูลโครงการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคผนวก ค : เครื่องมือการนิเทศ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Cluster)  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 958/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช านาญการ 
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1062/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ  ลงวันที่  14 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562  

- ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่     /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 

- ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
คู่มือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรือ่ง ก าหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster)  

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 958/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช านาญการ 
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1062/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ  ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



36 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่     /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



58 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

- ข้อมูลโครงการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อมูลโครงการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

1.1 โครงการ : น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ มีโครงการหลัก 
3 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
2. โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
3. โครงการการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

1.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ร าลึกถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักชาติและ 
รู้จักหน้าที่ รักวัฒนธรรมไทย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
วัตถุประสงค ์
 1. นักเรียนและเยาวชนรักวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย รักชาติไทย เป็นพลเมืองที่ดี  
ของประเทศชาติ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว 
 2. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
 3. ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระพระมหากษัตริย์ 
เป้าหมาย 
 เยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค ์
วิธีการด าเนินการ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง 

2. การใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
3. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เช่น DVD การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 

  1.1.2 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ความเป็นมา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่รัชกาลที่ 9 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
เอเชียตั้งแต่ 2540 มาจนถึงปัจจุบัน ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และ  
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อน 
วัตถุประสงค ์

1. การฝึกฝนทั้งในหลักสูตรและมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
2. สนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
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แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมาย 
 นักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้นและน าไปปฏิบัติในครอบครัว
จนสามารถประกอบอาชีพได้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง และมีงานท าสามารถเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้ 
วิธีการด าเนินการ 

1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 

  1.1.3 โครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความเป็นมา การเป็นพลเมืองที่ดีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน โดยได้รับการส่งเสริมจากสถาบันครอบครัว 
สถานศึกษา และสถานประกอบการให้ทุกคนมีโอกาส ท าหน้าที่พลเมืองที่ดี เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้  
ก็ต้องร่วมมือช่วยกันท า ด้วยความส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี มีน้ าใจ เอ้ืออาทรต่อกันและกันและต่อบ้านเมือง
วัตถุประสงค ์

ให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี และมีความเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมือง 
เป้าหมาย 
 - 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 การเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ของผู้เรียน ส่งผลให้ประเทศชาติ บ้านเมืองได้รับการพัฒนาไปสู่
ประเทศที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์ และมีวินัย
ในตนเอง 
วิธีการด าเนินการ 

จัดการเรียนรู้วิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง เน้น 5 ประเด็น คือ             
1) ความเป็นไทย  
2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
3) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
4) ความปรองดอง สมานฉันท์  
5) ความมีวินัยในตนเอง 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2 โครงการ : จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 
ความเป็นมา หน่วยราชการในพระองค์ฯ จัดให้มีการฝึกฝนตามหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
โดยให้หน่วยงานจัดท าก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 2/62 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถ
ท างานเป็นทีมได ้
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 184 นาย (นักเรียน จ านวน 25 คน) 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 15 คน  
3. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการส านัก/หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 17 คน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอุดมการณ์ ทัศนคติและน าความรู้ไปขยายผล (ครู นักเรียน 

นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี) 
2. จิตส านึกความเป็นจิตอาสา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
3. ขับเคลื่อนงานจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการด าเนินการ 
1. คัดเลือกก าลังพลโดยคณะกรรมการ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 30 มิ.ย. 2562 
2. ผู้เข้าอบรมขยายผลไปยังเขตพ้ืนที่และโรงเรียน 
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1.3 โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ความเป็นมา 
   ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 
พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลรวมทั้งเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เช่น การ
พัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการเชื่อมต่อโครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการจัดการศึกษาเพ่ือขยายผลโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ใน
สังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  
ในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบรมชนกนาถ  
ในทุกดา้น โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างความมั่นคงของชาติ 

2. เพ่ือจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก       
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5. เพื่อขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15,369 โรงเรียน 
2. นักเรียน จ านวน 1,017,363 คน 

 3. ครูผู้สอน จ านวน 86,711 คน  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการซ่องบ ารุงอุปกรณ์ DLTV 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 183 เขต ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
3. บุคลากรทางการศึกษาท้ัง 225 เขต ได้รับความรู้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

วิธีการด าเนินการ 
1. จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียน 10,711 โรง 
2. จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 183 เขต 
3. อบรมพัฒนาบุคลากรครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 225 เขต 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต 
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1.4 โครงการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีสมรรถนะ
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จ าเป็นต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 2. เพ่ือให้ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่เสมอภาค และเป็นธรรม ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายในการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในโครงการตาพระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 634 โรงเรียน ได้รับ  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. เชิงคุณภาพ 
 กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ ฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 
 3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของถนัดตนเอง 
 4. ร้อยละของผู้ เรียนมีสมรรถนะทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่  21  
มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
 5. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
 6. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
สังคมพหุวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 7. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
วิธีการด าเนินการ 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
2. จัดสรรงบประมาณเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 
3. โครงการรักษ์ป่าน่าน เพ่ือด าเนินการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ:ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง

หญ้าแฝกในสถานศึกษา 
5. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
7. นิทรรศการ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
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 1.5 โครงการ : ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี) 
ความเป็นมา ด้วยพระปณิธานของรัชกาลที่ 10 ที่จะให้เด็กท่ีเรียนดี ยากจน ประพฤติดี ได้ศึกษาต่อ 
วัตถุประสงค ์

1. เ พ่ือให้นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี  มีฐานะยากจน ได้มี โอกาสศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ  
ม.ปลาย – ป.ตรี หรือเทียบเท่า 
 2. เพ่ือให้นักเรียนทุนเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 3 ด้านหลัก คือ ทัศนคติ  
การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

3. เพื่อให้นักเรียนเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพไปใช้ขยายผลสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ 
2. นักเรียนทุนมีคุณสมบัติตามพระราชปณิธานได้รับทุนเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดและได้รับทุนอย่าง

ต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพครบถ้วนทุกคน 
2. นักเรียนสามารถเรียนจบชั้น ม.6 และเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกลับมาพัฒนาประเทศ 

วิธีการด าเนินการ 
1. คัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
2. เข้าประชุม อบรม พัฒนาศักยภาพ 
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1.6 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
ความเป็นมา  กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพ่ือเป็นการร่วมถวายพระพร
และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2558 ตามพระปณิธานของพระองค์ท่านที่จะให้เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาต่อ 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีอัตรา
การศึกษาต่อต่ า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภูมิล าเนาของตนเอง 
 3. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา คุณค่าทางการศึกษา มีความส านึกในความเป็นคนไทย 
รักถ่ินฐาน รักประเทศไทย 
เป้าหมาย 
 นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 210 คน ปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 210 คน ปีการศึกษา 2562  ได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีได้มีโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินการ 

1. ด าเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่น
ที ่2 เรียบร้อยแล้ว 
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2. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  

ความเป็นมา 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0   

ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ก าหนดให้จัดการศึกษา ในรูปแบบ โรงเรียนร่วม
พัฒนา (Partnership School) โดยมอบหมายให้นายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย 
กีระนันทน์ ขับเคลื่อนโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 กับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรม 
การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ 
องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของ
โรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ  
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอ่ืน ๆ 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน 

๓. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทักษะและคุณภาพชีวิต  

๔. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทาง  
การศึกษา  
หลักการในการด าเนินโครงการ  

๑. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
     การด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน

จากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถานศึกษาพ่ีเลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน    ในพ้ืนที่ ในการเข้าร่วมบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้สามารถบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เหมาะสมกับ  
ความต้องการของผู้เรียน และบริบททางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และทักษะ
ชีวิตอ่ืน ๆ เมื่อเริ่มต้นโครงการสถานศึกษา ร่วมกับผู้สนับสนุนจัดท าแผนการพัฒนาสถานศึกษารายปีและ  
แผนระยะ 5 ปี ซึ่งระบุเป้าหมายของ   การด าเนินงานในช่วงต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารระหว่าง
ผู้สนับสนุน สถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การบริหารงานบุคคล  
               ผู้สนับสนุนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา โดยเข้าร่วมเป็น
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา รวมถึงสามารถประเมินผลงานและ
พิจารณาผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของผู้อ านวยการสถานศึกษาและคณะครูตามข้อตกลงระหว่างผู้สนับสนุนกับ
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สถานศึกษาและผลส าเร็จของงานผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของสถานศึกษาในส่วน
เพ่ิมเติมที่ไม่ใช่ข้าราชการ  

3. การบริหารงบประมาณ 
 สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาเงินทุนจากผู้สนับสนุนไว้ในบัญชีซึ่งแยกต่างหากจากบัญชี

งบประมาณจากภาครัฐ และมีการระบุวัตถุประสงค์ของเงินทุนสนับสนุนให้ชัดเจนรวมถึงมีการควบคุมการใช้
จ่ายของเงินทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดท าบัญชีให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชี มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยผู้สนับสนุนสามารถตรวจสอบการใช้เงินทุนดังกล่าวได้ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณจากภาครัฐยังคงเป็นไปตาม
ระเบียบงบประมาณของทางราชการ 

 4. การบริหารงานวิชาการ  
ผู้สนับสนุนสามารถเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน สื่อการ

เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
บริบทของสถานศึกษานั้น ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าของโลก ภายใต้กรอบ
หลักสูตร      แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนสามารถร่วมก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา                     
ในส่วนรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้
เพ่ิมเติม ที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้สนับสนุน 
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 

 
 
5. การติดตาม ประเมินผลและวิจัย 

 การติดตาม ประเมินผลและวิจัย มี 2 ระดับ ได้แก่  
 1) ระดับโครงการ ด าเนินการโดยคณะท างานด้านการติดตาม ประเมินผลและวิจัย โครงการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา  
 2) ระดับสถานศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งหรือสรรหา คณะท างานติดตาม ประเมินผลและวิจัย    
ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีทางเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ  
  2.1) แต่งตั้งคณะท างานฯ ประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  2.2) สรรหาบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาเป็นผู้ติดตาม ประเมินผล และวิจัย 
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เป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาอย่างน้อย ๑ แห่งจาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมเพ่ือรับ 
การพัฒนาตามโครงการ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
 2) เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู้สนับสนุน
จากภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 1) มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและวิจัย คณะท างาน  Task Force 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership 
School เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา   เพ่ือขับเคลื่อนโครงการและปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และหลักสูตรวิชาการ  
 2) มีการปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณการ
บริหารงานบุคคล และหลักสูตรวิชาการ เช่น ระเบียบว่าด้วยองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและ
จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561 

 3) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๑๙ โรงเรียน 
สถานศึกษาสังกัด อื ่นจ านวน ๑๕ โรงเร ียน รวมทั ้งภาคเอกชนและผู ้ร ่วมสนับสนุนจ านวน ๓๓ 
หน่วยงาน/องค์กร ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  

 4) มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้สนับสนุน จ านวน 2 ครั้ง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
    ภาพพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
 

            ๕) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 6) มีการจัดประชุมผู้สนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร
จัดการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 7) มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ VTR และสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
 โครงการจ านวนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561         
มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒ รุ่น จาก ๖๑ จังหวัด จ านวน 134 แห่ง ดังนี้ 
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รุ่นที่ เริ่ม จ านวนโรงเรียน  ผู้สนับสนุน  
1 ภาคเรียนที่  1/2561 จ านวน 50 โรง ประกอบด้วย  

1 )  ส ัง ก ัด ส า น ัก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น
พ้ืนฐาน  47 โรง 
2 ) สังกัดสอศ. 2 โรง 
3 ) สังกัด. 1 โรง 

1) บริษัท 11 บริษัท 
2) มูลนิธิ จ านวน 1 แห่ง 

2 ภาคเรียนที่  1/2562 จ านวน 84 โรงประกอบด้วย  
1 ) สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 57 โรง  
2 ) สังกัดสอศ. 7   โรง 
3 ) สังกัดสช.   3  โรง 
4 ) สังกัดสศศ. 15 โรง 
5 ) สังกัดอปท. 1   โรง 
6 ) สังกัดกทม. 1   โรง 

1) บริษัท เอกชน 13 บริษัท  
2) มูลนิธิ จ านวน 4 แห่ง 
3) สถาบัน จ านวน 3 แห่ง 
4) สมาคม จ านวน 3 แห่ง 
5) สภาอุตสาหกรรม จ านวน 2 แห่ง 
6) โรงเรียนนานาชาติ จ านวน 2 แห่ง 

 รวม 134 โรงเรียน   
 

 สรุปการตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school)เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership school project) โดยมอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561       เป็นต้นมานั้น มีกลุ่ม
บริษัทที่ร่วมสนับสนุนในการพัฒนา จ านวน 12 แห่ง และ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก จ านวน 50 
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 47 แห่ง โรงเรียนในสังกัด สกอ. จ านวน 1 แห่ง 
และสถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษา จ านวน 2 แห่ง คณะท างาน น าโดย รมช.ศึกษาธิการ 
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) ได้ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ พร้อมมอบนโยบาย
กับโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 – ปัจจุบัน รายละเอียด ดังนี้ 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ : การศึกษาเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆด้านซึ่งการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จึง
เป็นการหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้มีความทันสมัย ซึ่ง
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของโครงการมี 4 ข้อ คือ (1) เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
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รังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (3) เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (4) 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ประสบความส าเร็จ คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ ซึ่งครูจะเป็นผู้ผลักดัน
ที่ส าคัญเพราะอยู่ใกล้ชิดเด็กและชุมชนมากที่สุด โดยปรับบทบาทเป็น การแนะน าให้ค าปรึกษา อ านวยความ
สะดวกหรือคอยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การจะท า
ให้ เด็กเติบโตเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพ  จะต้องได้รับการปลูกฝังการศึกษาตั้ งแต่ระดับเล็ก ๆ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานในหลายส่วนควบคู่กันไป เพ่ือหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นก าลังคนที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประเทศ  

การด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความอิสระ 
3 ด้าน ประกอบด้วย (1) อิสระด้านหลักสูตร หมายความว่า สถานศึกษา
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพ บริบท ความต้องการ
ความจ าเป็น เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนได้ร้อยละ 30-40 (2) อิสระด้านการ
จัดการเรียนการสอน หมายความว่า สถานศึกษาสามรถจัดการเรียนการ
สอนได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ 
(3) อิสระด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และอ่ืน ๆ โดยการมีส่วนร่วมกับ
ผู้สนับสนุน  

 

 

 

 
แนวทางการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ปีงบประมาณ 2562 
  1. ให้ด าเนินการเพิ่มจ านวน เขตละ ๕ โรงเรียน 
  2. การหาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียน เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
  3. ขอให้ด าเนินการจัดท า MOU ร่วมกับผู้ประกอบการหรือบริษัทในการสนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนาในรุ่นที่ 1 ได้แก่ เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ (CP) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด บริษัทบ้านปู จ ากัด เป็นต้น 
  



76 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ) 
หลักการและเหตุผล :  
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย "1 ต าบล  1 โรงเรียน
คุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ภายใต้แนวคิด "1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  
อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลือมล้ าทางการศึกษา  แก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และ  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน 
 โดยโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่  แหล่งเรียนรู้  
องค์ความรู้ บุคลากร จ าแนกเป็น 3 ด้านส าคัญ คือ โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียน   
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (1TA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 2 สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะ
อาชีพ 
 3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียน
การสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
เป้าหมาย : "เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานท า เน้นย้ าการมีส่วนร่วม" 
 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับประถมศึกษา อย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียน(ประกาศรอบที่ 1 
จ านวน 6.843 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 1,985,548 คน จ านวนผู้บริหารและครู107,108 คน) และระดับ
มัธยมศึกษา อย่างน้อยอ าเภอละ 1 โรงเรียน (ประกาศรอบที่ 1 จ านวน 1 ,140โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
991,707 คน จ านวนผู้บริหาร และครู 53,984 คน) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในด้านการจัดการศึกษาของ
ประเทศ 
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 2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของสถานศึกษา( ITA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมงาน
อาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชนได้ 
   2.2 นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้ 
   2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน  
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   2.4 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา(TA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมงาน
อาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
แลชุมชนได้ 
 2.นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้ 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
วิธีการด าเนินงาน 

1. การสร้างความเข้มแข็งให้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
กิจกรรมที่ 1. การวางแผนการจัดท า Workshop “แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล (17-28 ธันวาคม 2561) 
กิจกรรมที่ 2 เสนอแนวทางการด าเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเข้า

คณะรัฐมนตรี  
กิจกรรมที่ 3 แนวทางการด าเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ( ธันวาคม 2561) 
กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ลงวันที่ 11 มกราคม 2562) 
กิจกรรมที่ 5 ตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
กิจกรรมที่  6 แต่ งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่ อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 7  ประชุมจัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (17-21 มกราคม 

2562) 
กิจกรรมที่ 8  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล  (27-29 มกราคม 2562) 
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กิจกรรมที่ 9  ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (ศึกษานิเทศก์) 
( 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

กิจกรรมที่  10 ประชุมปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
( 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

กิจกรรมที่ 11 คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ : 2 ระดับ (อ าเภอ และ จังหวัด) 
กิจกรรมที่12 เสนอแนวทางการด าเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ

มัธยมศึกษา เข้าคณะรัฐมนตรี  
กิจกรรมที่ 13  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล (จ านวน 10 รุ่น) ระหว่าง 6 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2562 
กิจกรรมที่ 14 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบที่ 1 

(เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2562) 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 1 การเปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 (15 มกราคม 2562) 

กิจกรรมที่ 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding :MOU)  
ระหว่าง 5 กระทรวง ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี  โดยมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน : ก าหนดไว้ 5 ระยะ 
ประเมินระยะที่ 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนก าหนดผลลัพธ์ (outcome) ที่ระบุถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (10 

ขั้นตอน) มีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2. มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ความพร้อมต้านจ านวนครู (ครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพ)  
 ประเมินระยะที่ 2 ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การเตรียมครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ประเมินระยะที่ 3 การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียน ตามตัวชี้วัดรายชั้นปี  
1. ประเมินรายชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ป.1 - ม.6 ประเมินพัฒนาการของนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ 

ทักษะวิชาการ/ทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต และ ทักษะอาชีพ/ทักษะการท างาน 
2. ประเมินปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ครั้ง (การประเมินออนไลน์) 

ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2562  ภาคเรียนที่  1/2562 
ครั้งที่ 2 ตุลาคม  2562     ภาคเรียนที่ 1/2562 
ครั้งที่ 3 มกราคม 2563    ภาคเรียนที่ 2/2563 
ครั้งที่ 4 มีนาคม 2563     ภาคเรียนที่ 2/2563 

โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก ากับ
ติดตาม 

ประเมินระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
ประเมินระยะที่ 5 ประเมินความส าเร็จความก้าวหน้าและรายงานสาธารณชน  
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2.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ความเป็นมา 

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า “โรงเรียนประชารัฐ” 
เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลง สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ระหว่าง
ภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงดิจิทัล) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 บริษัท และภาคประชาสังคม 4 คน เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยเข้ามาร่วมด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา  

2. เพ่ือจัดท าและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ  
4. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดท าคู่มือการจัดการ

เรียนการสอน และการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม 
5. เพื่อยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

เป้าหมาย 
        1. เชิงปริมาณ 

โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1  และ รุ่น 2  จ านวน 4,598 โรงเรียน 
        2. เชิงคุณภาพ 

 2.1 โรงเรียน เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา  

 2.2 เพ่ือจัดท าและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ  
 2.4 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดท าคู่มือการจัดการ

เรียนการสอน และการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม 
 2.5 เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. การเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตามกล
ยุทธ์การพัฒนาของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 - การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับจุดเน้นและคุณลักษณะของประชารัฐ 
 - การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 - การพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาของโรงเรียนประชารัฐ (งบแลกเป้า)  
 - การยกระดับศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษสู่การเป็นพลเมืองอย่างยั่งยืน  



80 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2. การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนประชารัฐ  
 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 - การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน 
 - การพัฒนาคลังนวัตกรรม/สื่อเพ่ือการเรียนรู้  
 - นิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนประชารัฐ 
 3. การพัฒนาระบบสนับสนุนและภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  - การพัฒนากรอบและแนวทางการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  -  การอบรม/พัฒนานักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนประชารัฐตามความร่วมมือกับภาคเอกชน 
  - การวิจัยรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 4. การพัฒนาระบบสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
 -  การพัฒนาแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
 -  การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
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2.4 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ  
10 อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) 
 3. พัฒนาบุคลากรแกนน าในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 10 อาชีพอุตสาหกรรม เพ่ือการ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1 ครูของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 79 โรงเรียน และ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 47 โรงเรียน สามารถยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ได้มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC)   
  1.2 ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะภาษาอังกฤษตรงตามความความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความถนัดของตนเอง สามารถยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษได้มาตรฐานสากลให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจวางแผนเพ่ือศึกษาต่อในสถาบัน
อาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจต่อไปได้ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)   
  1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 
79 โรงเรียน และสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 47 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
 2 เชิงคุณภาพ 
  2.1 สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถ
ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)   
  2.2 สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวทาง  
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)   
  2.3 สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความ
ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่สามารถรองรับให้ผู้เรียน
ไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปตามความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษมี
มาตรฐานเทียบเท่าสากลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) 
   2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC)  และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถยกระดับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 
(ปัญญาประดิษฐ์ : Artificial Intelligence : AI) เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
 3. มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่รองรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมเดิม 
 1. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน รุ่น 1 
 2. จัดท าเครื่องมือติดตามเพ่ือการศึกษาวิจัยการด าเนินงานโครงการ รุ่น 1 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 10 อาชีพ
อุตสาหกรรม รุ่น 1 (โรงเรียนละ 150,000 บาท) 
 4. สรุปผล การศึกษาวิจัยและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ รุ่น 1 
 5. สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม แก่ผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครองนักเรียน รุ่น 2 
 6. จัดท าแผนกยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ของสถานศึกษา รุ่น 2 
 7. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
ประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  ของสถานศึกษา รุ่น 2 
กิจกรรมใหม ่
 1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาการด าเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 
2561 
 2. การจ้างครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ภายในระยะเวลา 5 เดือน 
 3. พัฒนาครูแกนน าตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ด้านวิทยาศาสตร์ (ปัญญาประดิษฐ์ : Artificial Intelligence : AI) จ านวน 32 โรงเรียน 
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 2.5 โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
วัตถุประสงค ์
 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียนรวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในที่นี้หมายถึง 
พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competency) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 
(Attitude) ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคใหม่ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
 3. กระจายอ านาจและให้อิสระแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 4. สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1 เชิงปริมาณ 
  6 จังหวัดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาน าร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ศรีสะเกษ ระยอง และสตูล   
 2 เชิงคุณภาพ 
  2.1. ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น  
  2.2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จะมีอิสระการสอนและการบริหารเพ่ิมข้ึน  
  2.3. ความเหลื่อมล้ าในการศึกษาลดลง  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. มีนวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน  
 2. ความเหลื่อมล้ าในการศึกษาลดลง 
 3. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าร่องมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากข้ึน 
 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดการศึกษาในพ้ืนที่มากขึ้น 
วีธีการด าเนินการ 
 - การประสานความร่วมมือและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมใน
พ้ืนที่ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 - การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายเพ่ือความอิสระและคล่องตัวของโรงเรียนและพ้ืนที่ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 - การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายและการสื่อสารงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน 
 - การจัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานรวม 6 พ้ืนที ่
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3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.1 โครงการ : อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และรู้เรื่องการอ่านตามช่วงวัย 
 2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากฐานเดิม 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1 ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องเพ่ิมข้ึน 
  1.2 ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเร่งรัดพัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่อง  
  2.2 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด าเนินการพัฒนารูปแบบวิธีการสอน และ
สื่อ/นวัตกรรมด้านภาษาไทย และให้ความช่วยเหลือครูภาษาไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนการอ่านการ
เขียนได้อย่างประสิทธิภาพ  
  2.3 ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึน 
  2.4 นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องเพ่ิมข้ึน 
 2. ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่าน  
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานโครงการน าร่อง ส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนที่สูง ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดตาก 
 3. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 : ทักษะภาษาไทย 
 4. โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมการด าเนินการดังนี้ 
  4.1 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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  4.2 การแข่งขันจัดกิจกรรมด้านวิชาภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  4.3 การเข้ารับพระราชทานรางวัลในการประชุมวิชาการฯ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 5. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562  
 6. โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ตามนโยบาย “เดินหน้าและ
พัฒนา การอ่านออกเขียนได้” โดยการรายงานผลการคัดกรองผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 7. โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 มีกิจกรรมการเนินการดังนี้ 
  7.1 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยครูและนักเรียน  
  7.2 การคัดเลือกศึกษานิเทศก์และโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาภาษาไทย 
  7.3 การจัดงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 8. การเผยแพร่สื่อ/เอกสาร/หนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
  8.1  หนังสือ “ภาษาไทย ภาษาชาติ เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561” 
  8.2 หนังสือ “คู่มือการด าเนินงานขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562) 
  8.3 หนังสือ “คู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย : หน่อเนื้อเชื้อไข ในวรรณคดีไทย” 
  8.4 หนังสือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดค า” 
  8.5 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในรายการพุธเช้า ... ข่าว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย ฯลฯ 
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3.2 โครงการ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลในการบริหารจัดการ จัดเก็บ และใช้ประโยชน์ของข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในปัจจุบัน และในอนาคต พร้อมทั้ง
หาแนวทางในการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลด้านสถิติ และข้อมูลด้านคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
 1. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 2. มีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
 3. มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. มีข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 5. มีข้อมูลครุภัณฑ์ 
 6. มีข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา 
 7. วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 - ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของทุกโรงเรียนในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
จากการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนทุกคนในสังกัด 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรทุกคนในสังกัด 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานด้านคุณภาพการศึกษาได้แก่ผลการเรียน ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม ผลการทดสอบระดับชาติ (NT, ONET) ของนักเรียนทุกคนในสังกัด 
วิธีการด าเนินการ 
 - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center: DMC) เป็นแนวทางในการจัดเก็บ 
 - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนในสังกัดโดยใช้ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center: DMC) เป็นแนวทางในการจัดเก็บ 
 - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรในสังกัดโดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา (EMIS) เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล 
 - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในสังกัดโดยใช้ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-
OBEC) เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล 
 - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานครุภัณฑ์ในสังกัดโดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
(EMIS) เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล 
 - จัดเก็บ รวบรวม ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการทดสอบระดับชาติ (NT, ONET) 
 - น าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ ทั้งในเรื่องของพ้ืนฐานของโรงเรียน นักเรียน ครูและ
บุคลากร อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ือหาปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขต่อไป  
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3.3 โครงการ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์  
    เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) และ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เป้าหมาย  
ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออก
เขียนได้ 3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 8) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา จ านวน 8 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 3) 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 
5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 8) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ สถานศึกษา 
 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
ในจุดเน้น 6 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 3) การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 5) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ภาพความส าเร็จ 
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น  
  2. สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  3. ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายและเหมาะสม 
  4. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  5. หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวิธีปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ (Best Practice) 
วิธีการด าเนินการ 
 1. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “2562 ปีทองแห่งการนิเทศ ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน” 
 2. จัดท า  “แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน และการนิเทศภายในโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน”  และเผยแพร่สู่การปฏิบัติ 
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 3. ก าหนดเขตพ้ืนที่และโรงเรียนเป้าหมายในการนิเทศ 
 4. นิเทศเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
     4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน 8 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 
3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 
5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 8) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ โดยใช้กระบวนการนิเทศ ๕ ขั้นตอน คือ  
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ ติดตาม 3) การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 4) การนิเทศ ติดตาม และ ๕) การสรุปและรายงานผล 

4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ในจุดเน้น 8 เรื่อง คือ 1) 
การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 8) โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษ โดยใช้กระบวนการนิเทศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาขึ้นหรือใช้กระบวนการนิเทศ  
๕ ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ ติดตาม  
3) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 4) การนิเทศ ติดตาม และ ๕) การสรุปและรายงานผล 

4.3 โรงเรียนนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ในจุดเน้น 6 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
6) การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นหรือใช้กระบวนการนิเทศ  
๕ ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ ติดตาม  
3) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 4) การนิเทศ ติดตาม และ ๕) การสรุปและรายงานผล 

5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ในจุดเน้น 8 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 8) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ  

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
1 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พฤษภาคม - มิถุนายน 62 
2 จัดท า “แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้

พ้ืนที่เป็นฐาน และการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” และเผยแพร่สู่การปฏิบัติ 

มิถุนายน 62 

3 ก าหนดเขตพ้ืนที่และโรงเรียนเป้าหมายในการนิเทศ มิถุนายน 62 
4 นิเทศเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กรกฎาคม 62 
5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

- ระยะที่ 1  
- ระยะที่ 2  
- ระยะที่ 3  

 
กรกฎาคม 62 
ตุลาคม 62 
มีนาคม 63 

เครื่องมือนิเทศ 
  1. ประเด็นการนิเทศ/ค าถามการนิเทศ 
  2. แบบบันทึกการนิเทศ 
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3.4 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน และโครงการห้องเรียนอาชีพ (การแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า) 
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3.5 โครงการ : อาหารกลางวัน 
ความเป็นมา 
 โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตระหนักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหา  
ทุพโภชนาการในเด็กซ่ึง พบว่า นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษายังมีภาวะทุพโภชนาการท าให้การเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกาย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีประกาศพระราชบัญญัติกองทุน เพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับไข้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2535 มี
สาระส าคัญคือ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในวงเงิน 6,0๐0 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนช่วยเหลือภาวะทุพโภขนาการ
ของนักเรียนโนโรงเรียนประถมศึกษา สังคัตส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกองบัญขา
การต ารวจตระเวนขายแดน อีกทั้งประชาสัมพันธีให้ทุกภาคส่วนทราบปีญหาทุพโภชนาการของนักเรียนและมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน การบริหารกองทุนฯ ต าเนินการโตยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบ้ญญัติและระเบียบที่ก าหนด 
 กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่นักเรียน
ระดับประถมศึกษาทุกคน มีอาหารกลางวันที่มีคุณด ารับประทานทุกวัน จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันเป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้หักเรียน ครูและผู้ปกครองร่วมกัน
ท าการเกษตรในโรงเรียน จากการติดตามของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบว่า โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
สามารถด าเนินงานได้ดี มีการน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน การด าเนินงานของโครงการนี้
นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการ ขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังท าให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการ
และด้านการเกษตรแผนไหม่ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ อีกทั้งเพ่ือให้การบริหารงานของกองทุน
เพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานทุก
ระดับมีระบบบริหารจัดการที่ดี และบูรณาการสู่การเรียนรู้ที่มีความยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาด้านการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน 
 2 เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณภาพและปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการของนักเรียน 
 3. เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้การท าการเกษตร ซึ่งเปินอาชีพของคนไทย 
เป้าหมาย 
 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. โรงเรียนมีการใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 
 2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 
 2. คัดเลือกโรงเยนต้นแบบอาหากลางวันในระดับประเทศ  
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3.6 โครงการ : อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียน มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
 ๑ เชิงปริมาณ 
     ๑.๑ โรงเรียนที่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐,๑๑๒ แห่ง 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีห้อง Data Center และระบบเครือซ่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง จ านวน ๒๒๕ แห่ง 
 ๒ เชิงคุณภาพ 
     2.1 มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ปลอตภัยและเปิตกว้างของ
ผู้เรียน 
     2.2 ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ รับความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
     2.3 ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีห้อง  Data Center และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการใช้งานของสถานศึกษาในสังกัด 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามบริบทของพ้ืนที่  
 ใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินการ 
 ๔.๑ ส ารวจความต้องการอินเทอร์เนื่ตของสถานศึกษาในการขอรับงบประมาณค่าเซ่าอินเทอร์เน็ตโตย
ส านักงเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการด าเนินการกรอกรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบจัดเก็บข้อมูลการเช่าสัญญาอินเพื่อการศึกษา ทางเร็บไชต์ obecnw.bopp go.th 
 ๔.๒ รวบรวบข้อมูลการขอเช่าใช้อินเทอร์เน็ตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เพ่ือพิจารณาการจัดสรรและ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
 ๔.๔ ด าเนินการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหา
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินทั้งสิ้น ๓๙๒,๙๗๙,๕๐๐ บาท (สามร้อย
เก้าสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
     ๑. โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้ วงเงิน ๑,๕๐๐ 
บาท ต่อเดือน จ านวน ๑๕,๐๘๙ โรงเรียน เป็นเงิน ๒๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน รวม ๖ เดือน เป็นเงิน 
๑๓๕,๘๐๑,๐๐๐ บาท 
     ๒. โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๑ ~ ๓๐๐ คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้ วงเงิน ๒,๐๐๐ 
บาท ต่อเดือน จ านวน ๑๐,๓๒๓ โรงเรียน เป็นเงิน ๒๐,๗๒๖,๐๐๐ บาท ต่อเดือน รวม ๖ เดือน เป็นเงิน 
๑๒๔,๓๕๖,๐๐๐ บาท 
     ๓. โรงเรียนที่มีนักเรียน ๓๐๑ - ๕๐๐ คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้ วงเงิน ๓,๕๐๐ 
บาท ต่อเดือน จ านวน ๒,๑๔๑ โรงเรียน เป็นเงิน ๗,๔๙๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน รวม ๖ เดือน เป็นเงิน 
๔๔,๙๖๑,๐๐๐ บาท 



92 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     4.โรงเรียนพ่ีมีนักเรียน ๕๐๑ คน ขึ้นไป จัดสรรงบประมาณด าเซ่าอินเทอร์เน็ตให้ วงเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท ต่อเตือน จ านวน ๖,๕๑๙ โรงเรียน เป็นเงิน ๑2,๖๐,๐๐๐ บาท ต่อตือน รรม ๖ เดือน เป็นเงิน 
๗๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท  
     5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณค่าเซ่าอินเทอร์เน็ตให้ วงเงิน 7,500 บาท ต่อ
เดือน จ านวน 225 เขต เป็นเงิน 1,687,500 บาท ต่อเดือน รวม 6 เดือน เป็นเงิน 10,125,000 บาท 
     6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณค่ าเช่า
อินเตอร์เน็ตให้ วงเงิน 2,675 บาท ต่อเดือน จ านวน 77 ศูนย์ เป็นเงิน 205,975 บาท ต่อเดือน รวม 6 
เดือน เป็นเงิน 1,235,850 บาท 
     7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
ให้ วงเงิน 500,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 1 วงจร เป็นเงิน 500,000 บาท ต่อเดือน รวมเงินทั้งสิ้น 12 
เดือน เป็นเงิน 6,000,000 ลาท และค่าวงจรสายใยแก้วน าแสงระหว่างห้อง data center เอกมัย และห้อง 
Data center  ราชด าเนิน วงเงิน 195,810 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,349,720 บาท  
     ๘. โรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตประเภทดาวเทียมอย่างเดียว จ านวน ๑๐๒ โรง(รวมห้องเรียนสาขา) 
จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้เป็นเงิน ๙๓๐,๖๕๐ บาท 
แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สพฐ. ก าหนดเกณฑ์การ รายงาน
เบิกจ่ายตามการจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต

และแจ้งจัดสรรไปยัง สพท. 

รายงานเบิกจ่ายตามการเช่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

และ สพท. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แจ้งจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน 
(ค่าสาธารณูปโภค) 

ขอเบิกจ่ายตามการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

โรงเรียน/หน่วยงานในสังกัด 

โรงเรียน/หน่วยงานด าเนินการเช่าตาม พรบ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 แลละระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ผู้ให้เช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 



93 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.7 โครงการ : การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปฏิรูประบบการ

ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาทุกระดับ ก่อนจะด าเนินการประเมินคุณภาพ
ต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการ
ประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล  ลดการจัดท า
เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของ
สถานศึกษา รวมทั้งให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะ 
ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
และได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา รวมทั้งการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระส าคัญที่สถานศึกษา หน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษา ต้องด าเนินการดังนี้  

  1. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

   2. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 3. ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทาง    ในการประเมินคุณภาพภายนอก และเมื่อสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ ได้รับผลการประเมินและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะแล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ติดตามผลการ
ด าเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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    2. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานระดับสถานศึกษา หน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มก าลังพัฒนา  

 3. เพ่ือติดตั้งระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มก าลังพัฒนาบนบริบทของตนเองด้วยตัวเอง 

 4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2562 

เป้าหมาย 
๑. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225  เขตพ้ืนที่การศึกษา 

     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีจ านวนสถานศึกษาที่มีคะแนน O-NET ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ มีบริบทเฉพาะได้แก่ ตั้งอยู่บนเกาะ /บนที่สูงทุรกันดาร /อยู่ชายขอบ/ มีนักเรียนชนกลุ่มน้อย
หรือหลายชาติพันธุ์ / ได้รับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง / มีผลการประเมินคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ / 
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย เป็นต้น และมีข้อจ ากัด  จ านวน 38  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4. เครือข่ายสถานศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นจะร่วม
ด้วยช่วยกันยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาในเครือข่ายและประสงค์เสนอโครงการตามความต้องการจ าเป็นโดย
ใช้กลยุทธ์ของตนเอง จ านวน  220 เครือข่ายสถานศึกษา  
  5. ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพจาก 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่
ก าหนดไว้ 

  2. หน่วยงานระดับสถานศึกษา หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
เครือข่ายสถานศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือหนุนเสริมและพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  3. เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ติดตั้งระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบนบริบทของตนเองด้วย
ตัวเอง  
    4. การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้  

วิธีการด าเนินงาน 

       ส าหรับปี 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้ก าหนดกลไกเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  1. การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แนวใหม่ 
  2. การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการ 1) การส่งเสริมสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ใช้แผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานหนุนเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและการเกิดประสิทธิผล 2) การสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
และซักซ้อมการประเมิน ( Mock Assessment ) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษารอบที่ 1 จ านวน 444 แห่ง จาก 225 เขตพ้ืนที่
การศึกษา 3) การลงพ้ืนที่ถอดบทเรียนและร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากับ
สถานศึกษากลุ่มเร่งรัดคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินจาก สมศ.  
4) การส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่รับการประเมินจาก สมศ.  
รุ่นที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน 
  4. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยด าเนินการ การบูรณา
การความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพแนวใหม่ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 38 เขตพ้ืนที่การศึกษา 220 เครือข่ายสถานศึกษา 
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในการใช้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ
ร่วมด้วยช่วยกันยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาในเครือข่ายให้ได้มาตรฐานการศึกษาและประสงค์เสนอโครงการ
ตามความต้องการจ าเป็นโดยใช้กลยุทธ์ของตนเองเพ่ือขอรับงบในลักษณะงบแลกเป้า 
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             กิจกรรม การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพแนวใหม่ 
  การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงานทีก ากับดูแลเครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากชุมชน 
หน่วยงานภาคราชการและเอกชน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในการสนับสนุน
สถานศึกษาสร้างระบบคุณภาพด้วยตนเอง และเพ่ิมกลไกที่หนุนและเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่เริ่มต้นตั้งแต่ห้องเรียนของสถานศึกษาโดยการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน การจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันของเพ่ือนครู การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมกันของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาผ่านงานวิชาการ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในแต่
ละสถานศึกษา จนเป็นวัฒนธรรมของการท างาน เพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการ เพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสริมเทคนิค ทักษะที่จ าเป็นตามความร่วมมือกับภาคส่วนที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของข้อจ ากัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา และระยะทาง ที่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาส่วนใหญ่ก าลังประสบอยู่ 
รวมทั้งให้ความส าคัญการเร่งสร้างระบบความรับผิดชอบต่อผลผลิตที่แต่ละหน่วยงานทุกระดับรับผิดชอบ เพ่ือให้
ผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเป้าหมายการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 
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3.8 โครงการ : Boot camp 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร งานวิชาการ และงานอาชีพ 
รวมทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เพียงพอ ในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร และการวัด ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสมตาม
ความพร้อม และศักยภาพของโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน 
 4. เ พ่ือพัฒนายกระดับความรู้ ความเข้ า ใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Communicative approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทั่วประเทศ 
 5. เพ่ือพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั่วประเทศ 
 6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร ส าหรับกลุ่ม Master Trainer  ให้สามารถด าเนินการจัด
อบรมในรูปแบบ Communicative approach ได้ด้วยตนเอง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและแนวทางการปรับปรุง  
เป้าหมาย 
 1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 25 เขต  
 4 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1,067 ศูนย์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และโรงเรียนและเครือข่ายที่เข้ารับการพัฒนา 
วิธีการด าเนินการ 
 1.ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการอบรม (Boot Camp) 
 2.ขยายผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในระดับภูมิภาคให้ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 
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 3.9 โครงการ : บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความย่ังยืน” 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือลดจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความจ าเป็นของพ้ืนที่น าไปสู่การเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา การเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง หรืออัตราส่วนครูต่อนักเรียนสูงขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและห้องเรียนมีการใช้
นวัตกรรมทางการบริหาร การจัดการกลุ่มโรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  การลดจ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีจ านวนเหมาะสมกับพื้นที่ 
 2. เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ า เพ่ิมโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
              2. การบริหารจัดการในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรร่วม 
               3. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีความเหมาะสมกับความจ าเป็นของพื้นที่น าไปสู่การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษา การเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียนสูงขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. การลดจ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีจ านวนเหมาะสมกับพื้นท่ี 
  2. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจ าแนกโรงเรียนขนาดเล็กเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
             1.1 กลุ่มท่ีจ าเป็นต้องมีเนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 
             1.2 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวไปที่สามารถไปเรียนรวมได้กับโรงเรียนอื่น 
           2. ส่งเสริมการเรียนรวม โดยมีรูปแบบ เรียนร่วมทุกชั้น เรียนรวมบางช่วงชั้น เรียนรวมบางชั้นเรียน
รวมบางวิชา เรียนรวมบางช่วงชั้นและบางชั้น เรียนรวมบางช่วงชั้นและบางวิชา และเรียนรวมบางชั้นและ     
บางวิชา และสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน และการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน 
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ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๑ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒) 
- แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
- แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒) 
- แบบนิเทศ ติดตาม ระยะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖3) 
- แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
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แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าเขตตรวจราชการ 

******************************* 
เขตตรวจราชการที่...........สพป./สพม...................... เขต........ จังหวัด............................ 

ผู้นิเทศ ติดตาม 
  ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................ 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  
๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
รายละเอียดการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 
 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ตามก าหนดระยะเวลา  
 ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

 ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สาเหตุที่ไม่มีการจัดท า ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๑ เดือน 
(มิถุนายน ๒๕๖๒) 
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ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ..................................................... 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรงเรียน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
โรงเรียนทั้งหมด จ านวน......โรงเรียน 
ได้รับการตรวจเยี่ยม จ านวน....โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ.........  
ไม่ได้รับการตรวจเยี่ยม จ านวน....โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ.........  สาเหตุที่ไม่ได้รับการตรวจเยี่ยม ..................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................ .................... 

ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............ 

ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. ............................................. 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
 
๓. อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อ ๑ และ ๒ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                                                      ลงชื่อ .................................................. ผู้นิเทศ ติดตาม  
                                                            (....................................................)  
                                                     วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
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แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าเขตตรวจราชการ 
****************** 

เขตตรวจราชการที่...........สพป./สพม...................... เขต........ จังหวัด............................ 
ผู้นิเทศ ติดตาม  

  ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................  

โครงการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
๑. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
๒. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” 
๓. โครงการ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
๕. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
๖. โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
 โดยมีรายละเอียดการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 
๑. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  เชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

วิธีด าเนินการ 
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลการด าเนินงาน 
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  
 

แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๒ เดือน  
(มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

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

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

............................................................................................................ .................................................................. 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

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

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

...................................................................................................................... ........................................................ 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

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

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

.............................................................................................................................................. ................................ 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
๒. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

  เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................  

 
 



103 
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ผลการด าเนินงาน 
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
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.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
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.......................................................................................................................................... ....................................

............................................................................................... ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
 
๓. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

  เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
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วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................... 

ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                   
 
 

    ลงชื่อ .................................................. ผู้นิเทศ ติดตาม  
                                                              (....................................................)  
                                                     วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ............ 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าเขตตรวจราชการ 
****************** 

เขตตรวจราชการที่...........สพป./สพม...................... เขต........ จังหวัด............................ 
ผู้นิเทศ ติดตาม  

  ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................  

โครงการนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒) 
๑. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๔. โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
๕. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
๖. โครงการอาหารกลางวัน 
๗. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๘. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
๙. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑๐. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 
๑. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

  เชิงคุณภาพ 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

แบบนิเทศ ติดตาม ระยะ ๔ เดือน 
(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒) 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................... ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
 
๒. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  เชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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วิธีด าเนินการ 
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.................................................................................. ............................................................................................
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ผลการด าเนินงาน 
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........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
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.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 
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....................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

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

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

........................................................................................................... ................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................ .................................................. 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

  เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
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.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

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

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

........................................................................................................... ................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

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

.................................................................................. ............................................................................................
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109 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                    
 

   ลงชื่อ .................................................. ผู้นิเทศ ติดตาม  
                                                            (....................................................)  
                                                     วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าเขตตรวจราชการ 
****************** 

เขตตรวจราชการที่...........สพป./สพม...................... เขต........ จังหวัด............................ 
ผู้นิเทศ ติดตาม  

  ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................ 

โครงการนิเทศ ติดตาม ระยะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒  (มิถุนายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
  ด าเนินการทุกโครงการที่ต่อเนื่องจากที่ด าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓  
โดยมีรายละเอียดการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 
๑. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

  เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

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

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

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

แบบนิเทศ ติดตาม ระยะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(มิถุนายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖3) 
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 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................... 

ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
๒. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 

วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

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

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

........................................................................................................... ................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................ .................................................. 
 
๓. โครงการ........................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

  เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

วิธีด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 



113 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพราะ.................................................................................................. .............. 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
ปัญหา และอุปสรรคที่พบ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

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

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

........................................................................................................... ................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 

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

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

............................................................................................................................ .................................................. 
 
 
                                                      ลงชื่อ .................................................. ผู้นิเทศ ติดตาม  
                                                            (....................................................)  
                                                     วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
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แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

 แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าเขตตรวจราชการ 

................... 
เขตตรวจราชการที่........... จังหวัด.................................................................... 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ  จ านวน..................แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม จ านวน.....แห่ง คิดเป็นร้อยละ..................  
 

ระยะที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการท างานโดยสรุป) 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพท. ทั้งหมด         จ านวน......แห่ง 
 มีการจัดท าแผนฯ     
     - ตามก าหนดระยะเวลา จ านวน....แห่ง   
       คิดเป็นร้อยละ...... 
     - ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา จ านวน....แห่ง   
       คิดเป็นร้อยละ...... 
 ไม่มีการจัดท าแผนฯ จ านวน....แห่ง คิดเป็นร้อยละ....... 

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

 

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

 
๒. การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
โรงเรียนทั้งหมด         จ านวน......โรง 
ได้รับการตรวจเยี่ยม    จ านวน....โรง คิดเป็นร้อยละ......... 
ไม่ได้รับการตรวจเยี่ยม จ านวน....โรง คิดเป็นร้อยละ......... 

 

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

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

๓. โครงการกิจกรรมอ่ืน   
...............................................................................................  
...............................................................................................  
................................................................ ................................ 
................................................................................................  

 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
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ปัญหาและอุปสรรค 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 

 
ข้อเสนอและความต้องการของหน่วยงานที่รับการนิเทศ ติดตาม 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ......................................................................................................................................... ..................................... 
................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..................................... 

 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
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ระยะที่ ๒ 
โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการท างานโดยสรุป) 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

๑. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
.................................................................. ............................ 
..............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๒. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๓. โครงการ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 
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ระยะที่ ๒ 
โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการท างานโดยสรุป) 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

๕. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School 
Project) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๖. โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
................................................................................ .............. 
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๗. โครงการกิจกรรมอ่ืน  
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................  

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ......................................................................................................................................... ..................................... 
................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..................................... 
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แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอและความต้องการของหน่วยงานที่รับการนิเทศ ติดตาม 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................... 

 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ ติดตาม 
......................................................................................................... .................................................................................................. ................................................................ 
......................................................................................................... ...................................................................................... ............................................................................ 
......................................................................................................... .......................................................................... ........................................................................................  
 

ระยะที่ ๓ 
โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการท างานโดยสรุป) 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

๑. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๒. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
................................................................................ .............. 
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
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ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะที่ ๓ 
โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการท างานโดยสรุป) 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

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

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

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

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

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

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

เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๔. โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.................................................................. ........................... 

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๕. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่น 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
............................................................................................. 

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๖. โครงการอาหารกลางวัน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
............................................................. ................................. 
..............................................................................................  
.............................................................................................  

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๗. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
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ระยะที่ ๓ 
โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการท างานโดยสรุป) 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

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

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

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

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

..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๘.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
.............................................................................................. 

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 

๙. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
.............................................................................................. 

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

เชิงปริมาณ 
..................................................................... 
..................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
..................................................................... 
..................................................................... 

๑๐. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ด าเนินการ............................................................. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
.................................................................. ........................... 

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