
การประชุมคณะนิเทศ  

การขบัเคลื่อนและพฒันา

คณุภาพการศึกษา  

โรงเรยีนดปีระจ าต าบล 

ระดับประเทศ 



วัตถุประสงค์การประชุม 

๑. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศให้กับคณะนิเทศการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบล ระดับประเทศ 

๒. เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจ าต าบลให้
เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
วิชาการ และงานอาชีพ  

๓. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆและบูรณาการนโยบาย      
สู่การปฏิบัติ 



แต่งตั้งคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนดีประจ าต าบลระดับประเทศ  

ตามค าสั่งท่ี 516/2559  
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559 จ านวน 982 คน 

แต่งตั้งประธานและกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ตามค าสั่งที่ 517/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 
 

สพฐ.สนับสนุน 









โรงเรียนได้อะไรจากโครงการ “ประชารัฐ”  โรงเรียนได้อะไรจากโครงการ “ประชารัฐ”  

คร ู

ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิาร 

โรงเรยีน โรงเรยีน 

ผูป้กครอง/
ชุมชน 

 ไดร้บัการเตมิเต็มจากภาคเอกชนในสว่นทีต่อ้งการรบัการพฒันาในเรือ่งตา่งๆ                   
อาท ิการพฒันาศกัยภาพคร ู การพฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอน  

      การพฒันาสือ่ การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานของโรงเรยีน 
 ฐานขอ้มลูโรงเรยีน 
 

 ไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุสมบตัแิละสมรรถนะในความเป็นผูน้ า
ในการบรหิารการศกึษา  ท ัง้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และ การ
บรหิารสถานศกึษาเพือ่ใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลทางการศกึษา 

 ไดค้วามรูใ้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ทีท่ าอยา่งไรใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
และมปีระสทิธผิลสงูสดุกบัตวัผูเ้รยีน 

 ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพท ัง้ดา้นระบบคดิ และทกัษะตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชนก์บั
วชิาชพี 

ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รตา่งๆ มสีว่นรว่มในการจดั
และสนบัสนนุการจดัการศกึษา 



เอกชน (12 บรษิทั+) ภาครฐั 

“เอกชนคดัเลอืกตวัแทน 1,000 
คน จาก 12 บรษิัท เป็น School 

Partner” 

ผอ. จากโรงเรยีนทีไ่ดร้บัเลอืกเขา้
โครงการประชารฐั  จ านวน 3,342 คน 

ผา่นการฝึกอบรมการท างานแบบ Action 
Learning เพือ่เตรยีมพรอ้มการท างานรว่มกบั 
ผอ. 

ผอ. ผา่นการปฐมนเิทศ และการฝึกอบรมการ
ท างานแบบ Action learning เพือ่

เตรยีมพรอ้มการท างานรว่มกบั School 
Partner 

School Partner ไดร้บัการมอบหมายใหท้ างานกบัผอ. เพือ่ ท างาน
รว่มกนัเพือ่วางแผนพฒันาโรงเรยีน เพือ่น าเสนอแก ่School Sponsor 

และรบัการสนบัสนุนผา่นกองทนุโรงเรยีน 

School Partner และ ผอ. ลง
พืน้ที ่ท าการตรวจสอบโรงเรยีน 
เพือ่หาจดุปรับปรงุตรวจสอบ 

School Partner และ ผอ. ลง
พืน้ที ่ท าการตรวจสอบโรงเรยีน 
เพือ่หาจดุปรับปรงุตรวจสอบ 

1 

School Partner และ ผอ. 
น าเสนอขอ้ปรับปรงุอืน่ๆที่
น าเสนอผา่นกองทนุโรงเรยีน 

School Partner และ ผอ. 
น าเสนอขอ้ปรับปรงุอืน่ๆที่
น าเสนอผา่นกองทนุโรงเรยีน 

กรณีไดรั้บการอนุมตั ิน างบนัน้ไปใช ้

ปรับปรงุโรงเรยีน และรายงานผล  
หากไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิ= ปรับปรงุ

และน าเสนอใหม ่

กรณีไดรั้บการอนุมตั ิน างบนัน้ไปใช ้

ปรับปรงุโรงเรยีน และรายงานผล  
หากไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิ= ปรับปรงุ

และน าเสนอใหม ่

3 

รายงานผล และน าเสนอสว่นที่
ควรปรับปรงุเพิม่เตมิตอ่ไป 

รายงานผล และน าเสนอสว่นที่
ควรปรับปรงุเพิม่เตมิตอ่ไป 

5 

School Partner น า content ทีม่ี
การ develop ไวอ้ยูแ่ลว้ไปใชไ้ด ้

ทันท ี

School Partner น า content ทีม่ี
การ develop ไวอ้ยูแ่ลว้ไปใชไ้ด ้

ทันท ี

4 2 

   What is CONNEXT ED? 
แผนการท างาน 

นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

อาสาสมคัรนกัศกึษา
มหาวทิยาลยั 

3000 คน 

อาสาสมคัร เขาพฒันา
โรงเรยีน โดย 1 นกัศกึษา ตอ่ 1 

มหาวทิยาลยั 

อาสาสมคัร เขาพฒันา
โรงเรยีน โดย 1 นกัศกึษา ตอ่ 1 

มหาวทิยาลยั 



   KPI AND MONITORING 
แผนการด าเนนิงาน 

MAY 
2016 

JULY SEP NOV 
2016 

JAN 
2017 

MAR MAY JUL SEP NOV 
2017 

น าเสนอผลงานครัง้ที ่1 

ปฐมนเิทศ 

พจิารณาใหก้ารสนับสนุน 
ผา่นกองทนุโรงเรยีน, KPI 

ตัง้กองทนุโรงเรยีน 

ประเมนิผลครัง้ที ่1 

ลงพืน้ที ่1 
น าเสนอผลงานครัง้ที ่2 

เรยีนรูผ้า่น Sharing และ 
กระบวนการ Best Practice 

ประเมนิผลครัง้ที ่2 

มอบรางวัล ผูน้ าการเปลีย่นแปลง เทยีบผล 
KPI 

ลงพืน้ที ่Action Learning 2 

น าเสนอผลงานครัง้ที ่3 

ประเมนิผลการเเรยีนรู ้
ผลลพัธิ ์เทยีบ KPI 

ประเมนิผลครัง้ที ่3 

พธิปิีด มอบรางวัลผูน้ า แหง่การ
เปลีย่นแปลง 



ผู้อ านวยการ, 
ครู, คณะกรรมการสถานศึกษา  

บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชี้แจงท าความเข้าใจ 
กับบุคลากรในโรงเรียน 

ประสานกับผู้น าของภาคเอกชนเพื่อ
พัฒนา รร. 

เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

จัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

พัฒนาวิชาการตามหลักสูตร 
ที่เลือกพัฒนา 

ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

บูรณาการ แผนงาน/โครงการ 

การบริหารโรงเรียนเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

Learners 

สร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูล 

ฯลฯ 

บทบาทสถานศึกษา 
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บทบาทของเขตพืน้ที(่ศนูยป์ฎบิตักิารเขตพืน้ที)่ และศกึษานเิทศก ์

     จดุประสานงาน(Point Of Contact) 

 ศนูยป์ฏบิตักิาร 

 โรงเรยีนในเขตพืน้ที ่

 School Partner, School Sponsors 

 ภาคเอกชน/ ภาคประชาสงัคม  ในพืน้ที ่

Mapping และ อ านวยความสะดวก School Partners and School Sponsors 

    วเิคราะห ์และบรูณาการแผนการพฒันาของโรงเรยีน 

    นเิทศและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษารว่มกบั School Partner, School    

    Sponsors 

 



การจัดท าแผนการศึกษา 
Action Learning 

School partners 

School Team 

จนท. เขตพื้นที่ 

แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

- บริหารบุคคล 
- บริหารทั่วไป 
- บริหารวิชาการ 
- บริหารงบประมาณ 

เขตพืน้ที่
พจิารณา 
เขตพืน้ที่
พจิารณา 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ที่เสนอประชารัฐ 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย  10 จังหวัด 



   ระยะที่สอง 6 พ้ืนที ่
 (ปี 2559 เป็นต้นไป) : 
 1) แม่สาย จ.เชียงราย 
 2) เชียงแสน จ.เชียงราย 
 3) เชียงของ จ.เชียงราย  
4) จ.นครพนม  
5) จ.กาญจนบุรี 
 6) จ.นราธิวาส  

    ระยะแรก 6 พื้นท่ี 
 (ปี 2557 - 2558) : 
 1) แม่สอด จ.ตาก  
2) จ.มุกดาหาร  
3) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
4) จ.ตราด  
5) อ.สะเดา จ.สงขลา 
 6) จ.หนองคาย  

เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย  10 จังหวัด 





การพฒันาโรงเรยีน 



กิจกรรมใบงาน 

       ให้คณะนิเทศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาสรุปผลการ
ด าเนินงานในดังนี้   

 1.  การนิเทศขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาต้นแบบ 
 2. การขับเคล่ือนเพ่ือประเมินความยั่งยืน 
 3. การพัฒนาและคัดเลือกผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้  
       “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
 4. การคัดเลือกผลงานและเผยแพร่วิธีปฏิบัติท่ีเปน็เลิศ 



ร่วมคิด ร่วมแรง  ร่วมใจ 

1.1 การนิเทศ 
ขับเคลื่อนเพ่ือ 
พัฒนาต้นแบบ 

สิ่งด าเนินการแล้ว 

ก าลังด าเนินการแล้ว 
วิธีการ 
/กิจกรรม 

จะด าเนินการต่อเนื่อง 



ร่วมพลังพัฒนาส่งเสริม 

1.2 การ 
 ขับเคลื่อนเพ่ือ 
ความยั่งยืน 

สิ่งด าเนินการแล้ว 

ก าลังด าเนินการแล้ว 
วิธีการ 
/กิจกรรม 

จะด าเนินการต่อเนื่อง 



ร่วมชื่นชมและเชิดช ู

1.3การพัฒนา 
   และคัดเลือก    
   ผลผลิต   
 “1 โรงเรียน  
1 อาชีพ  
1 ผลิตภัณฑ์ 

สิ่งด าเนินการแล้ว 

ก าลังด าเนินการแล้ว 
วิธีการ 
/กิจกรรม 

จะด าเนินการต่อเนื่อง 



เชิญท ำกิจกรรม ตำมใบงำน เชิญท ำกิจกรรม ตำมใบงำน 

1. เข้ ำกลุ่มตำมเขต  

2. รวมกลุ่มเป็นจังหวัด 

3. น ำ เสนอกิจกรรมตำม
ใบงำนเป็นกลุ่มจั งหวัด  



เร ือ่งทีน่เิทศ วธิกีาร / กจิกรรม 
ด าเนนิการแลว้ ก าลงัด าเนนิการ จะด าเนนิการตอ่เนือ่ง 

1. การขบัเคลือ่นการประเมนิเป็น 

   โรงเรยีนตน้แบบ 

      

2. การขบัเคลือ่นเพือ่การประเมนิ

ความย ัง่ยนื 
 

      

3. การนเิทศพฒันาและคดัเลอืก

ผลผลติ “1 โรงเรยีน 1 อาชพี 1 

ผลติภณัฑ”์ 

      

4. การคดัเลอืก  Best Practices       

แบบบนัทกึกจิกรรม 
สรปุผลการด าเนนิการขบัเคลือ่นโรงเรยีนดปีระจ าต าบล 

 

 สพป. / สพม.  .............................................................................. จงัหวดั ...................................... 




