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POWERFUL SCHOOL

Back to 
School
กระจายอ านาจ

ใหส้ถานศกึษา

จดัสรรทรพัยากร

ปัจจยั+ความส าเรจ็

การศกึษา

โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน

Focus on
Classroom
หอ้งเรยีนส าคญัทีสุ่ด

วธิกีารจดัการเรยีนรู ้

สู่หอ้งเรยีน

Coding

Project Based Learning

Problem Based Learning

Active Learning

Problem Solving

Teacher and
Principal are 
key success

ครูส าคญัทีสุ่ด

ครูและผูบ้รหิาร

คอืกลไกส าคญั

School as 
Organization

โรงเรยีนเป็นองคก์ร

แห่งการพฒันา

ระบบเชือ่มโยงใหอ้งคก์ร

ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
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ข้อชวนคิดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน • ท าไมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแรงกดดันมากที่สุด?

• วิธีการเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลอย่างไร?

• ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหาร?

• สังคมโลกปัจจุบัน เป็นอย่างไร?

• อะไรคือสิทธิและหน้าที่?



การด าเนินงาน

SHORT TERM

LONG TERM

MIDDLE TERM



คุณภาพ
โอกาส

ประสิทธิภาพ





วธิกีารด าเนินงาน

FUNCTION

AGENDA

AREA



งานวกิฤต
อาหาร
กลางวนั

ครูลงโทษเดก็
เกนิกวา่เหตุ

ครูล่วงละเมดิ
ทางเพศ



ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถ 
และตรงตามความต้องการ

ปฐมวัยก่อนปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย



ห้องเรียน & การจัดการเรียนรู้
School Based Management

ปฏิรูป



ครู

PLC

ความรู้ ความ
สามารถ

ทักษะ

จัดการเรียนรู้

อยู่
หอ้งเรียน

นักเรียนActive Learning



ครู

PLC

ความรู้

ความ
สามารถ

ทักษะ

จัดการเรียนรู้

อยู่
หอ้งเรียน

นักเรียนActive Learning

อยู่
โรงเรียนผู้อ านวยการ

บริหาร

วชิาการ

สง่เสรมิ สนบัสนนุ
นิเทศการเรยีนการสอน



ครู

PLC จดัการเรียนรู้

อยู่
หอ้งเรียน

นักเรียนActive Learning

อยู่
โรงเรียน

ผู้อ านวยการ

บริหาร

วชิาการ

ศึกษานิเทศก์

นิเทศ
การสอน

ลงไป
สนับสนุน

อบรม



ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

“ผอ.โรงเรยีน”
(ผูด้แูลโรงเรยีน)

“ครู”
(ผูด้แูลหอ้งเรยีน)

BIG DATA & 
Internet (100MB)

การพัฒนาครู
- โรงเรียนพัฒนาครูตามความต้องการ
- ใช้ IT และ Social Media มาเป็นช่องทางหรือเครื่องมือให้ครูในการพัฒนาตนเอง
- PLC ตามสถานการณ์และความตอ้งการเฉพาะด้าน ตามความต้องการของโรงเรียน

และครู
- งดโรงแรม ใช้โรงเรียน : ในการพัฒนาและเรียนรู้จากโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ
- ดูงานหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี หาความรู้จากหน่วยงานอื่น
- มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
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ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้...
- เรียนรู้ตามสมรรถนะ / ศตวรรษที่ 21
- ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล
- ผู้เรียนค้นพบความต้องการของตนเอง และได้รับการพัฒนาอย่างถูกจุด
- O-NET เป็นเป้าหมาย แต่เป้าหมายท้ังหมด ไม่ใช่ O-NET
- ทรัพยากรลงถึงเด็ก  ต่อยอดได้

“สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน”

ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้อง...
- เชี่ยวชาญด้านวิชาการ พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
- ภาพลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ท่ี ผอ.
- รับผิด – รับชอบ
- สร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาครรู่วมกัน
- ผอ. ต้องให้ความส าคัญกับโครงการส าคัญเรง่ด่วนต่าง ๆ เช่น  

“โครงการอาหารกลางวันฯ”  ห้ามใช้เงินอาหารกลางวันไปใช้อย่างอ่ืน

KPI

KPI

KPI
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ผู้อ านวยการ สพท. ต้อง...
- เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
- แปลงนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติในเขตและโรงเรียน ก ากับ

ดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- อ านวยความสะดวกให้โรงเรียน ช่วยโรงเรียนแก้ไขปัญหา
- ก ากับดูแลโครงการส าคัญเร่งด่วนอย่างใกล้ชิด เช่น 

โครงการอาหารกลางวันฯ

ความพร้อม
ผู้เรียน

พหุปัญญาActive
Learning

สมรรถนะผู้เรียน



BIG DATA & Internet (100MB)

- ให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ต 100MB / โรงเรียน
- มีสารสนเทศในการเชื่อมโยงเป็นระบบใหญ่
- สารสนเทศลงถึงขอ้มูลรายห้องเรียนได้  เช่น 

- จ านวนครูตามวิชาเอก
- จ านวนครูที่ขาดแคลน ฯลฯ

การพัฒนาครู
- โรงเรียนพัฒนาครูตามความต้องการ หรือตามความขาดแคลน
- ใช้ IT และ Social Media มาเป็นช่องทางหลักหรือเครื่องมือ
หลักให้ครูในการพัฒนาตนเอง

- PLC แบบไม่มีรูปแบบตายตัว PLC ตามสถานการณ์และความ
ต้องการเฉพาะด้าน ตามความต้องการของโรงเรียนและครู 

- งดโรงแรม ใช้โรงเรียน/ห้องเรียน : ในการพัฒนาและเรียนรู้
จากโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ

- ดูงานหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี หาความรู้
จากหน่วยงานอื่น

ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้...
- เรียนรู้ตามสมรรถนะ / ศตวรรษที่ 21
- ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล
- ผู้เรียนค้นพบความต้องการของตนเอง และได้รับการพัฒนาอย่างถูกจุด
- O-NET เป็นเป้าหมาย แต่เป้าหมายท้ังหมด ไม่ใช่ O-NET
- ทรัพยากรลงถึงเด็ก  ต่อยอดได้

“สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน”

ความพร้อม
ผู้เรียน

พหุปัญญาActive
Learning

สมรรถนะผู้เรียน



School

ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้...
- เรียนรู้ตามสมรรถนะ / ศตวรรษที่ 21
- ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล
- ผู้เรียนค้นพบความต้องการของตนเอง 

และได้รับการพัฒนาอย่างถูกจุด
- O-NET เป็นเป้าหมาย แต่เป้าหมายทั้งหมด ไม่ใช่ O-NET

ความพร้อม
ผู้เรียน

พหุปัญญา

กระบวนการในการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายให้
เด็กได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนจาก
การปฏิบัติจริง และเด็กทุกคนมีความสามารถ

พหุปัญญา*

1. ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น
2. ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์ต่อตนเอง
3. ปัญญาค้านตรรกะ-คณิตศาสตร์
4. ปัญญาด้านการมองเห็น-พ้ืนที่
5. ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
6. ปัญญาด้านถ้อยค า-ภาษา
7. ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ
8. ปัญญาด้านดนตรี

*Dr. Howard Gardner

ความพร้อม
ผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Expectation

Active
Learning

สมรรถนะผู้เรียน

Active
Learning



ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

“ผอ.โรงเรยีน”
(ผูด้แูลโรงเรยีน)

“ครู”
(ผูด้แูลหอ้งเรยีน)
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KPI

KPI

KPI

(ตัวอย่าง) KPI ในการปฏิรูปการศึกษาจาก School Based Management
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ตัวอย่าง
โดยให้ครูคิด KPI ของตัวเองขึ้นมา เช่น

- นักเรียนในชั้นเรียนมีคุณภาพ 
- นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามช่วงชั้น

ตัวอย่าง
- ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
- ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
- จ านวนข้อร้องเรียนต่าง ๆ 



AREA

AGENDA
เหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง
ภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน
result

คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

BIG DATA
มีฐานข้อมูลกลาง

ที่น ามาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

English Literacy
นักเรียน ครู 

และผู้บริหารมีทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ

Digital Literacy
นักเรียน ครู 

และผู้บริหารเข้าถึง
การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล

Participation เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือ

Legal Enitity School
(โรงเรียนนิติบุคคล)

โรงเรียนจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว 

และมีประสิทธิภาพ

result
คณุภาพ

ผูเ้รียน

Active Learning / Project Based Learning / Problem Based Learning 

ยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

INTERNET 100MB/โรงเรียน  /  มีสารสนเทศในการเชื่อมโยงเป็นระบบใหญ่
สารสนเทศลงถึงข้อมูลรายห้องเรียน / น าข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

คุณภาพ  +  โอกาส  +  ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานภาพ บทบาท อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ



โรงเรียน

ประจ าจังหวัด

โรงเรียน

ประจ าอ าเภอ

โรงเรียน

ประจ าต าบล

โรงเรียน 

คณุสมบัติพเิศษ

โรงเรียน

คณุภาพประจ าอ าเภอ

โรงเรียน

มาตรฐานสากล

โรงเรียน

คณุภาพประจ าต าบล
โรงเรียนประชารัฐ

พื้นท่ี วัตถปุระสงค์พเิศษ การศึกษาพเิศษ จ๋ิวแต่แจ๋ว

โรงเรียน

คณุภาพประจ าจังหวัด



5 ธันวาคม “ลูกเสือท าความดีเพื่อพ่อ”
เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9  และพ่อของตนเอง

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ทั้งในและนอกสถานศึกษา

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลดขยะ/ลดการใช้พลาสติก/ปลูกป่า/Green Wrld



งานเร่งด่วน

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

โรงเรียนขนาดเลก็

01

02

03

04

05

โรงเรียนนิติบุคคล

Big Data

โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

06 การพัฒนาบุคลากร
6.1 Digital Literacy
6.2  English
6.3  Leadership

- บริหาร
- วิชาการ

07 หลักสูตร
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