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รร.ขนาดเล็กและ
รร.ขยายโอกาสมี
จาํนวนมากแต่
จาํนวน นร.ลดลง

ป�จจุบนัเดิม

ป�ญหาคุณภาพการศึกษา

อัตราการเกิดสงู

ต้องการ รร.
เพิ�มโอกาสใน
การเข้าถึงการ
ศึกษา

ตั�ง รร.จาํนวน
มากและตั�ง
รร.ขยาย
โอกาส

อัตราการเกิดลดลง

จาํนวน รร.ไม่สมดุล
กับจาํนวนนักเรยีน

คุณภาพการศึกษา

บุคลากร

งบประมาณ

โครงสรา้งพื�นฐาน

การบรหิารจดัการ

ผูบ้ริหาร

ครู

บุคลากร

- ไม่สามารถบรรจุแต่งต ั�ง

- ไม่ครบช ั�น
- ไม่ครบวิชาเอก
- ไม่สามารถบรรจุแต่งต ั�ง
   ทดแทน/ยา้ย
- โอกาสเขา้รบัการพัฒนา

งบประมาณไม่เพียงพอ

- ไม่สามารถบรรจุแต่งต ั�ง
- ขาดงบประมาณจดัจา้ง

อาคารสถานที� ทรุดโทรม/ไม่เพียงพอ
ขาดสื�อ อุปกรณ ์ครุภณัฑ ์

ขาดแหล่งเรียนรู ้
สิ�งอํานวยความสะดวก

ประสิทธิภาพการบริหารลดลง
ในภาวะขาดแคลน

โรงเรียนคุณภาพ
ประถมศึกษา

โรงเรียนคุณภาพ
มธัยมศึกษา

โรงเรียนคุณภาพ
STAND ALONE

โรงเรียน
สู่ความเป� นเลิศ

หรือ
โรงเรียน

ที�มีการแข่งขนัสูง
 

ป�ญหาที�สาธารณชนสนใจ
แนวทาง

พฒันาคุณภาพ

คุณภาพผู้เรยีน
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สภาพภูมิศาสตรที์�มีความพรอ้มและเหมาะสม

มีโรงเรียนขนาดเล็กโดยรอบ

สามารถนํานกัเรียนมารวมเพื� อ ยกระดบัคุณภาพ ใหเ้กิด
ความม ั�นใจต่อชุมชนและผูป้กครอง

เป� นศูนยก์ลางการเรียนรู ้และใชท้รพัยากรร่วมกนั
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เหตุผลความจําเป� นที�กําหนดใหเ้ป� นโรงเรียนคุณภาพ 

ระดบัมธัยมศึกษา
สกดันกัเรียนไม่ใหไ้ปเรียนที�โรงเรียนในอําเภอ 
โรงเรียนในจงัหวดั หรือโรงเรียนแข่งขนัสูง มากเกินไป
เพื� อใหน้กัเรียนไดเ้รียนโรงเรียนคุณภาพที�อยู่ใกลบ้า้น

รองรบันกัเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสที�มีนกัเรียน
ต ั�งแต่ 0 - 20 คน

แบ่งเบาภาระจากโรงเรียนประจําจงัหวดัไม่ใหมี้
นกัเรียนเกิน 3,000 คน โดยไม่ใหมี้นกัเรียนใน
โรงเรียนประจําจงัหวดัมากเกินไป 

สพป.แพร่ เขต 1 สามารถทําใหโ้รงเรียนขยายโอกาสยุบได ้10 โรง เพราะไม่รบั ม.1 เกือบ 3 ป�
และมีการสนบัสนุนมีรถรบัส่งนกัเรียนอีกดว้ย ทําใหดํ้าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ยกตวัอย่าง
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เป� นโรงเรียนที�ไม่สามารถยุบรวมเพื� อไปเรียนกบั
โรงเรียนอื�นได ้เพราะ

เป� นโรงเรียนที�ต ั �งอยู่ในพื�นที�ห่างไกล 
พื�นที�สูง เกาะ แก่ง การคมนาคมไม่สะดวก 

เป� นโรงเรียนวตัถุประสงคพิ์เศษ 
(เช่น โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ) หรือ
โรงเรียนที�มีความจําเป� นอย่างอื�น ใหดู้บริบทของแต่ละพื�นที�

เหตุผลความจําเป� นที�กําหนดใหเ้ป� นโรงเรียน 

STAND ALONE

THAILAND
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โรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
พิจารณาจากสภาพภูมิศาสตรที์�มี
ความพรอ้มและเหมาะสม
มีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบ
สามารถนํานกัเรียนมารวมเพื� อ    
 ยกระดบัคุณภาพ ใหเ้กิดความม ั�นใจ
ต่อชุมชนและผูป้กครอง
เป� นศูนยก์ลางการเรียนรู ้และใช ้
ทรพัยากรร่วมกนั

โรงเรียนมธัยมศึกษา (ม.1-6)
พิจารณาจากสภาพภูมิศาสตรที์�มี
ความพรอ้มและเหมาะสม
รองรบัโรงเรียนประถมศึกษาที�จะ
มาเรียนต่อ
รองรบันกัเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
 - ที�จะมาศึกษาต่อ
 - ที�จะมาเรียนรวม
แบ่งเบาภาระ รองรบันกัเรียน
โรงเรียนแข่งขนัสูง กลบัคืนสู่ชุมชน

ต ั�งอยู่ในพื�นที�ห่างไกลทุรกนัดาร
พื�นที�สูง บนเกาะหรือการคมนาคม
ไม่สะดวกทําใหน้กัเรียนไม่สามารถ
ไปเรียนรวมกบัโรงเรียนอื�นได ้

นิยามศพัท ์
โรงเรียนคุณภาพ

ระดบัประถมศึกษาระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา STAND ALONE
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กําหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ
จดัทําแผนที�รายจงัหวดั
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สพท. กําหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ 
(โรงเรียนหลกั – โรงเรียนเครือข่าย)

และ จดัทําแผนที�รายจงัหวดั
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สพท. ดําเนินการกําหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ

จดัทําแผนที�ระดบั สพท. และจงัหวดั

ระดบัประถมศึกษาพรอ้มโรงเรียนเครือข่าย
ระดบัมธัยมศึกษา
โรงเรียน STAND ALONE
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สพท. กําหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ 
(โรงเรียนหลกั – โรงเรียนเครือข่าย)

และ จดัทําแผนที�รายจงัหวดั
แผนที�จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ตวัอย่าง 

แผนที�จงัหวดัภูเก็ต
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โรงเรียนคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

บริหารบุคลากรอย่างม
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
มีงบประมาณสนบัสนุนต่อ
โรงเรียนที�สอดคลอ้งต่อจํานวน
นกัเรียน
มีโครงสรา้งพื�นฐาน สื�อ อุปกรณ์
และครุภณัฑเ์พียงพอต่อการ
จดัการศึกษาและเป� นศูนยก์ลาง
แห่งการเรียนรู ้มีการใชท้รพัยากร
ร่วมกนั
บริหารจดัการดว้ยป�จจยัสนบัสนุน
ที�เพิ� มขึ �นและยกระดบัคุณภาพ
ทางการศึกษา

ประถมศึกษา
 

เพิ� มจํานวนครูและนกัเรียน  
 (ครูครบช ั�น ครบวิชาเอก)
โรงเรียนมีงบประมาณบริหาร
จดัการอย่างมีคุณภาพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรและชุมชน
มีหอ้งเรียนคุณภาพ มีอาคาร
สถานทีที�มีความปลอดภยั
มีครุภณัฑ ์อุปกรณ ์ระบบ
อินเทอรเ์น็ตที�เอื �อต่อการ    
 เรียนรู ้และมีความทนัสมยั

นโยบายและการขบัเคลื�อน

กลุ่มเป�าหมาย
                     

กระบวนการ
                     

ผลที�คาดว่า
 จะไดร้บั

 

สอดคลอ้ง
นโยบาย
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โรงเรียนคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

บริหารบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
มีงบประมาณสนบัสนุนต่อ
โรงเรียนที�สอดคลอ้งต่อจํานวน
นกัเรียน
มีโครงสรา้งพื�นฐาน สื�อ อุปกรณ์
และครุภณัฑเ์พียงพอต่อการ
จดัการศึกษาและเป� นศูนยก์ลาง
แห่งการเรียนรู ้มีการแชร ์
ทรพัยากรร่วมกนั
บริหารจดัการดว้ยป�จจยัสนบัสนุน
ที�เพิ� มขึ �นและยกระดบัคุณภาพ
ทางการศึกษา

มธัยมศึกษา
 

เพิ� มโอกาสทางการศึกษา        
 ลดความเหลื�อมลํ �า ลดอตัรา
การแข่งขนั
รองรบัโรงเรียนประถมศึกษาที�
จะมาเรียนต่อ 
รองรบันกัเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา (ที�จะมา
ศึกษาต่อ/ที�ตํ�ากว่า 20 คนจะมา
เรียนรวม)

กลุ่มเป�าหมาย
                     

กระบวนการ
                     

ผลที�คาดว่า
 จะไดร้บั

 

สอดคลอ้ง
นโยบาย

                     

นโยบายและการขบัเคลื�อน
สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข ั �นพื�นฐานการศึกษาข ั �นพื�นฐาน
Office of the Basic Education CommissionOffice of the Basic Education Commission

www.obec.go.th
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั�นพื�นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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บริหารบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
มีงบประมาณสนบัสนุนต่อ
โรงเรียนที�สอดคลอ้งต่อจํานวน
นกัเรียน
มีโครงสรา้งพื�นฐาน สื�อ อุปกรณ์
และครุภณัฑเ์พียงพอต่อการ
จดัการศึกษาและเป� นศูนยก์ลาง
แห่งการเรียนรู ้มีการแชร ์
ทรพัยากรร่วมกนั
บริหารจดัการดว้ยป�จจยัสนบัสนุน
ที�เพิ� มขึ �นและยกระดบัคุณภาพ
ทางการศึกษา

ดูแลคุณภาพการจดัการ
ศึกษาในพื�นที�ห่างไกล
จดัสรรงบประมาณและอตัรา
กําลงัครูอย่างเหมาะสม

โรงเรียน

Stand Alone
ลดความเหลื�อมลํ �า

 ส่งเสริมความม ั�นคง
แห่งชาติ

 

กลุ่มเป�าหมาย
                     

กระบวนการ
                     

ผลที�คาดว่า
 จะไดร้บั

 

สอดคลอ้ง
นโยบาย

                     

นโยบายและการขบัเคลื�อน
สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ
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ภารกิจของ
สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ
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01

02

ภารกิจของ
สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

07

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

03

04

06

05

สรา้งความเขา้ใจ

แผนการขบัเคลื�อน

ใชท้รพัยากรโรงเรียนเครือข่าย

ยกระดบัคุณภาพ

ดา้นบุคคล

ดา้นงบประมาณ

กํากบั ติดตาม 
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ภารกิจของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา
สรา้งความเขา้ใจโดยเริ�มจาก ผูอํ้านวยการโรงเรียน ครู นกัเรียน 
ของโรงเรียนคุณภาพ(หลกั-เครือข่าย) จากน ั�นจึงใหโ้รงเรียนสรา้งความ
เขา้ใจใหก้บัผูนํ้าทอ้งถิ�น ผูป้กครอง เพื� อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั โดยลง
รายละเอียดเพื� อใหเ้ห็นประโยชนจ์ากการที�นกัเรียนจะไดร้บัจากการดําเนิน
การโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

ดําเนินการจดัทํารายละเอียดแผนการขบัเคลื�อน มีวิธีการดูแล หรือ
สนบัสนุนอย่างไร มีการพัฒนาโดยเริ�มจากโรงเรียนใด หรือพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพท ั�งหมดใน สพท. มีค่าใชจ่้ายหรือค่าพาหนะในการไป
เรียน ใชง้บประมาณเท่าไหร่

สพป. มีแผนการพฒันาส่งเสริมโรงเรียนเครือข่ายที�จะไปใชท้รพัยากร
ร่วมกนัอย่างไร และโรงเรียนเครือข่าย ทําเป� นศูนยก์ารเรียนรูอ้ะไรบา้ง 
เช่น สนามกีฬา หอ้งสมุด หอ้งประชุม สรา้งบา้นพักครู เป� นตน้

สํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
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ภารกิจของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา แสวงหาวิธีการในการรบันกัเรียน
จากโรงเรียนขยายโอกาสไปใชท้รพัยากรร่วมกนั 
โดยไม่เพิ� มค่าใชจ่้าย (สพม.) 

ดา้นบุคคล (กคศ.)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
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สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ
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ความเป� นมา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
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วิธีการและเงื�อนไขการบริหารงานบุคคล สําหรบัโรงเรียนคุณภาพ

       สืบเนื�องจากนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ใหเ้ป� น
โรงเรียนตน้แบบที�มีความพรอ้มและความเขม้แข็งในการจดัการศึกษา
เพื� อลดความเหลื�อมลํ �าการเขา้ถึงการศึกษาใหก้บันกัเรียนในสงัคมเมือง
และสงัคมชนบท 

        สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั�นพื�นฐาน จึงไดข้บัเคลื�อนและ
ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว โดยไดกํ้าหนดใหโ้รงเรียนเครือข่าย  
 มาเรียนรวมและใชท้รพัยากรทางการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนคุณภาพ 

         ดงัน ั �น เมื�อนกัเรียนและขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนเครือข่ายมารวมกบัโรงเรียนคุณภาพแลว้ จึงตอ้งมีการ
กําหนดวิธีการและเงื�อนไขการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ
เพื� อใหโ้รงเรียนมีอตัรากําลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป� นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ. กําหนด 

ดา้นบุคคล
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มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามญั

     อ.ก.ค.ศ. วิสามญัเกี�ยวกบัการพัฒนานโยบายและระบบบริหาร
งานบุคคล ในคราวประชุมคร ั�งที� 2/2565  เมื�อวนัที� 22 กุมภาพันธ ์
2565 พิจารณาแลว้เห็นชอบใหกํ้าหนดวิธีการและเงื�อนไขการบริหาร
งานบุคคลสําหรบัโรงเรียนคุณภาพ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข ั�นพื�นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 โดยสรุปได ้3 ประเด็น ดงันี �

ดา้นบุคคล
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กําหนดให ้“โรงเรียนคุณภาพ” 
 เป� น “กลุ่มสถานศึกษา” 
 ตามเกณฑอ์ตัรากําลงัฯ ว23/2563

 การคิดคํานวณอตัรากําลงัครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และบุคลากรสายสนบัสนุน รวมท ั�ง
กําหนดมาตรฐานวิชาเอกในโรงเรียนคุณภาพ ใหดํ้าเนินการตาม ว23/2563
 ตามที� ก.ค.ศ. กําหนดไวเ้ดิม

ประเด็นที� 1 การคํานวณอตัรากําลงั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กลุ่มสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสงักดั
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน
ที�มีการจดัการเรียนการสอนแบบรวมสถาน
ศึกษาต ั�งแต่ ๒ แห่งขึ �นไป ตามประกาศของ
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน
หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั

ดา้นบุคคล
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โดยใหกํ้าหนดขนาดสถานศึกษาสําหรบัโรงเรียนคุณภาพ จาก
จํานวนนกัเรียนโรงเรียนเครือข่ายรวมกบัจํานวนนกัเรียนใน
โรงเรียนคุณภาพ (จํานวนนกัเรียนเพิ� มขึ �น ขนาดโรงเรียนใหญ่ขึ �น) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ไดร้บัการยกเวน้
คุณสมบติัดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานในการยา้ยกรณีปกติ โดย
มีระยะเวลานอ้ยกว่า 12 เดือน ก็สามารถยื�นคํารอ้งขอยา้ยได ้

ใหดํ้าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการยา้ยผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาฯ ว 7/2564  

ประเด็นที� 2 การบริหารอตัรากําลงั
ตําแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ใหบ้ริหารอตัรากําลงัฯ 2 กรณี 

(ผอ. B) 
โรงเรียนเครือข่าย

(ผอ. A) 
โรงเรียนเครือข่าย

ผอ. C 
โรงเรียนคุณภาพ

กรณีมีผูดํ้ารงตําแหน่ง

ดา้นบุคคล

http://www.moe.go.th/


สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข ั �นพื�นฐานการศึกษาข ั �นพื�นฐาน
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(ผอ.ว่าง) 
โรงเรียนเครือข่าย

ปรบัปรุง
ตําแหน่ง ผอ.รร.

(ที�ว่าง)

สายงานการสอน  ในโรงเรียนคุณภาพ
ซึ�งมีสายงานการสอน

ตํ�ากว่าเกณฑ ์

ตําแหน่ง รอง.ผอ.รร. ในโรงเรียน
คุณภาพซึ�งมีตําแหน่ง รอง.ผอ.รร.

ตํ�ากว่าเกณฑ ์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

(ผอ.ว่าง) 
โรงเรียนเครือข่าย

ผอ. C โรงเรียนคุณภาพ
(ครู หรือ รอง ผอ.รร. ตํ�ากว่าเกณฑ)์

ใหบ้ริหารอตัรากําลงัตําแหน่ง ผอ.รร.ที�ว่าง 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกลี�ยอตัราฯ ว 26/2565  

ปรบัปรุงเป� น

ปรบัปรุงเป� น

หรือ

กรณีไม่มีผูดํ้ารงตําแหน่ง
ดา้นบุคคล
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ตดัโอนฯ ไปดํารงตําแหน่งเดิม ในสถานศึกษาอื�นที�ผูน้ ั �นมีความประสงค ์โดยมีเงื�อนไขสถานศึกษา
ที�รบัตดัโอนตอ้งมีอตัรากําลงัตํ�ากว่าเกณฑที์� ก.ค.ศ. กําหนด
ตดัโอนฯ ไปดํารงตําแหน่งเดิม ในโรงเรียนคุณภาพที�มีอตัรากําลงัเกินเกณฑที์� ก.ค.ศ. กําหนดได ้
โดยมีเงื�อนไขภายหลงัมีอตัราว่างลงใหป้รบัปรุงหรือตดัโอนฯ เป� นสายงานการสอนหรือสายงาน
บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาอื�นที�มีอตัรากําลงัตํ�ากว่าเกณฑที์� ก.ค.ศ. กําหนด

ใหบ้ริหารอตัรากําลงัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกลี�ยอตัรากําลงัฯ
 ว 26/2564

 โดยใหนํ้าระยะเวลาการปฏิบติังานในโรงเรียนเครือข่ายมารวมกบั
โรงเรียนคุณภาพ  ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ เดือน มาใชเ้ป� นคุณสมบติัในการ
ยา้ยกรณีปกติ ได ้(ไม่ตอ้งรอ ๒๔ เดือน)

ใหบ้ริหารอตัรากําลงัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการยา้ยฯ ว25/2559

ประเด็นที� 3 การบริหารอตัรากําลงั
ตําแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา

(ผอ. B) 
โรงเรียนเครือข่าย

ใหบ้ริหารอตัรากําลงัฯ 2 กรณี 
(ผอ. A) 

โรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนคุณภาพหรือ

กรณีมีผูดํ้ารงตําแหน่ง

ดา้นบุคคล
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(ครู ว่าง) 
โรงเรียนเครือข่าย

 

ตดัโอนตําแหน่ง
สายงานการสอน

(ที�ว่าง)

(ครู ว่าง) 
โรงเรียนเครือข่าย

สายงานการสอนใน
โรงเรียนคุณภาพหรือโรงเรียนอื�น
 ที�มีสายงานการสอน ตํ�ากว่าเกณฑ ์

 

กรณีไม่มีผูดํ้ารงตําแหน่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โรงเรียนคุณภาพ
(ครู ตํ�ากว่าเกณฑ)์

ใหบ้ริหารอตัรากําลงัตําแหน่งสายงานการสอนที�ว่าง
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกลี�ยอตัราฯ ว 26/2564

ไปกําหนดเป� น

โรงเรียนอื�น
(ครู ตํ�ากว่าเกณฑ)์

ดา้นบุคคล
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สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ
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ภารกิจของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ดา้นงบประมาณ

เขตตรวจราชการดําเนินการกํากบั ติดตาม 
โดยลงพื�นที�กํากบัแบบใกลชิ้ด เพื� อใหเ้ห็นผลการขบัเคลื�อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพที�มีประสิทธิภาพพรอ้มรายงาน สพฐ. ทุกเดือน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วางแผนการใชง้บประมาณใหคุ้ม้ค่า เพื� อประโยชนแ์ก่ทางราชการ

http://www.moe.go.th/


TIMELINE
โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ตุลาคม 2564
1. ผลการดําเนินงานของ 
     โครงการ รร.คุณภาพ 349 โรง
 2. มีผลการขบัเคลื�อนของ สพท. 245 เขต

พฤศจิกายน 2564
มีแผนการขบัเคลื�อน 
รร.คุณภาพ 349 โรง

ธนัวาคม 2564
1. มีขอ้มูล รร. STAND ALONE
2. มีแผนเรียนรวมของ รร.คุณภาพประถม 183 โรง
3. มีแผนการรองรบันกัเรียนของ รร.คุณภาพมธัยม 77 โรง

มกราคม 2565
กําหนดจุด รร.คุณภาพระดบัประถมศึกษา
(เพิ� มเติม)

กุมภาพนัธ ์2565
1. มีคําส ั�งแต่งต ั�งคณะกรรมการขบัเคลื�อน 
     รร.คุณภาพ ระดบัเขตตรวจราชการ ศธ.
 2. มีครูจีน 109 คน และครูภาษาองักฤษ 270 คน ใน   
     รร.คุณภาพ รอ้ยละ 80 

สรุปขอ้มูล
   รร.คุณภาพ ระดบัประถมศึกษา  2,287 โรง 
   รร.เครือข่ายที�จะเรียนรวม  15,113 โรง
   รร.คุณภาพ ระดบัประถมศึกษา  2,287 โรง 
   รร.เครือข่ายที�จะเรียนรวม  15,113 โรง

 : ขอ้มูล ณ วนัที�  22 ก.พ. 65 :

มีนาคม 2565
 ดา้นครู
1. ลงพื�นที�กํากบัติดตามการเรียนรวมของ
     โรงเรียนคุณภาพ
 2. ครูมีทกัษะ ดา้น AL ทุกคน
 3. ครูเขา้ใจในหลกัสูตรฐานสรรถนะทุกคน
 4. ครูสามารถวดัผล และประเมินผลในรูปแบบ
     ที�หลากหลาย 

เมษายน – พฤษภาคม 2565
1. มีครูจีน และครูภาษาองักฤษใน 
    รร.คุณภาพ (เพิ� มเติม)
2. มีคลงันวตักรรมดา้นการเรียนการสอนของ 
    รร.คุณภาพ
 

มิถุนายน 2565
 ดา้นนกัเรียน
1. เรียนรูป้ระวติัศาสตร ์
2. นกัเรียนรูเ้ท่าทนัสื�อดิจิทอล
3. อ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป� นใน
     ระดบัประถมตน้ทุกคน
4. อ่านคล่อง เขียนคล่องคิดเลขเร็ว
 ในระดบัมธัยมปลายทุกคน

กรกฎาคม 2565
1. มีผลการดําเนินโครงการ รร.คุณภาพ 
     ครอบคลุมทุกดา้นจํานวน 349 โรง
2. มีผลการเรียนในแต่ละดา้น สาระการเรียนรู ้ 
     ยกระดบัคุณภาพใน รร.คุณภาพ
     รอ้ยละ 80 ของ รร.คุณภาพ

สิงหาคม 2565
1. ทุกภาคส่วนระดมใหค้วามช่วยเหลือ 349 โรง
2. มีรูปแบบสอดคลอ้งตามบริบทแต่ละสถานที� 349 โรง
3. ประชาสมัพันธต่์อสาธารณะชน คลิปการบริหารจดัการ
รร.คุณภาพที�ประสบผลสําเร็จ 245 เขต

กนัยายน 2565
- สรุปผลการดําเนินงานรร.คุณภาพ 
   ป� งบประมาณ 2565 
- จดัทําแนวทางการดําเนินการ 
   ป� งบประมาณ 2566

สํานกังานคณะกรรมการสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข ั �นพื�นฐานการศึกษาข ั �นพื�นฐาน
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สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั�นพื�นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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