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คำนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ได้จัดทำโครงกำรส่งเสริม
เครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ นวัตกรรมคุณภำพของสถำนศึกษำต้นแบบรำงวัล
IQA AWARD ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 – 2562 ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ
ในกำรเป็ น แบบอย่ ำ งและหนุ น เสริ ม กำรพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ดกำรคุ ณภำพและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ เพื่อให้สถำนศึกษำร่วมพัฒนำมีระบบกำรประกัน
คุ ณ ภำพเป็ น ไปตำมกฎกระทรวง และมี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำที่ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนดไว้ ตลอดจน
เพื่อให้สถำนศึกษำร่วมพัฒนำพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพจำก สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงำนภำยนอก โดยมีเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึ ก ษำ
จ ำนวน 175 เครื อ ข่ ำ ย ประกอบด้ ว ย สถำนศึ ก ษำรำงวั ล IQA AWARD ที่ ส มั ค รเป็ น สถำนศึ ก ษำแกนน ำ
จ ำนวน 175 แห่ ง และสถำนศึ ก ษำทุ ก ขนำด ทุ ก ระดั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ และตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
เป็นสถำนศึกษำร่วมพัฒนำของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ จำนวน 548 แห่ง
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ส ำนั กทดสอบทำงกำรศึ ก ษำ จึ งได้ จั ดท ำแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำขึ้ น
เพื่อเป็ น กรอบกำรดำเนิ น งำนร่ ว มกัน ตลอดระยะเวลำ 3 ปี ของหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
หน่วยงำนส่วนกลำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ รวมทั้งสถำนศึกษำ
แกนน ำ และสถำนศึกษำร่ ว มพัฒ นำ ในกำรส่ งเสริมสนับสนุน สถำนศึกษำแกนนำและสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
ดำเนินกำรตำมแผนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ธันวำคม 2563
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1. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักทดสอบทางการศึกษาได้ใช้
กลไกการคัดเลือกสถานศึกษาทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด รับรางวัล IQA AWARD เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กาหนดไว้ และรองรับยุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD พิจารณาจากสถานศึกษาทุกประเภทการจัดการศึกษาที่มี
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใต้บริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภ าพ ตาม ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา องค์ ป ระกอบที่ ๒ การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพสู่ ม าตรฐานของ
สถานศึ ก ษา องค์ ป ระกอบที่ ๓ การประเมิ น ความส าเร็ จ ตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา องค์ ป ระกอบที่ ๔
การนาการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการและองค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่ งยื น ทั้งนี้ สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ได้ดาเนินการทั้ง 5 องค์ประกอบ
จนเป็ น วั ฒ นธรรมการท างาน ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาต้ น แบบ IQA AWARD มี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รับการยอมรับ จากสถานศึกษาอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถเป็นต้นแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนรู้ของสถานศึกษาอื่น ปัจจุบัน สพฐ. มีสถานศึกษาต้นแบบ
รางวั ล IQA AWARD ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2561 - 2562 รวมทั้ ง สิ้ น 681 แห่ ง แบ่ ง เป็ น สถานศึ ก ษา
ที่จัดการศึกษาทั่วไป จานวน 674 แห่ง โดยเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 236 แห่ง ขนาดกลาง จานวน
155 แห่ง ขนาดใหญ่ จานวน 141 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 143 แห่ง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
สงเคราะห์ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมจานวน 7 แห่ง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ น วั ต กรรมคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาต้ น แบบเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
และเอื้ อ ต่ อ สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ ส นใจจะเรี ย นรู้ น วั ต กรรมคุ ณ ภาพและขอรั บ การหนุ น เสริ ม
จากสถานศึ ก ษาต้ น แบบเพื่ อ น ามาเป็ น แบบอย่ า งหรื อ ปรั บ ใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การ
ให้ผ่านมาตรฐานขั้นต่าโดยมุ่งเน้นการมีวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสาธารณชน ตามเป้ า ห มายและเจตนารมณ์
ของยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา
ที่ใช้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการจัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงที่จับคู่ระหว่าง
โรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาดี และโรงเรียนที่ต้องเร่งรัดคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ สานักทดสอบทางการศึกษา
จึงจัดทาโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาร่วมพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานศึกษา
เป็ น ฐาน 2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นาให้ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ จากการประกาศรับสมัคร มีเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา จานวน 175 เครือข่าย ที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจช่วยเหลือกันของสถานศึกษาแกนนา
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จ านวน 175 แห่ ง และสถานศึ ก ษาทุ ก ขนาด ทุ ก ระดั บ การจั ด การศึ ก ษา และตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
เป็ น สถานศึกษาร่ ว มพัฒ นา จ านวน 548 แห่ ง ในการนี้ กาหนดให้ ส ถานศึก ษาแกนนาทาหน้ าที่ เป็น พี่ เ ลี้ ย ง
ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ กากับติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
และร่วมกับสถานศึกษาร่ว มพัฒนากาหนดเป้าหมายและแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาด้ว ยกัน
นอกจากนี้ กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กากับ
ดู แ ลสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่ายตลอดระยะเวลาดาเนิน
โครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 - 2566
พร้ อมนี้ เพื่อให้ การดาเนิ นงานเครือข่ ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา บรรลุ ตามวั ตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ สานักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดทาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาขึ้น
เพื่อเป็ น กรอบในการดาเนิ น งานร่ ว มกัน ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการของหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ งทุ ก ระดั บ
ตั้งแต่ระดับหน่วยงานส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษา
แกนน า และสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามที่ ก าหนดไว้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ สื่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ
ในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการขยายผล
3. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย
(สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ จำนวน 548 แห่ง)
2564 2565 2566
1) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นาที่ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน 60
80
100
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2) ร้อยละของสถานศึกษาร่วมพัฒนาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
50
100
สถานศึกษากาหนดไว้
3) ร้อยละของสถานศึกษาร่วมพัฒนาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
20
40
60
จาก สมศ. หรือ หน่วยงานภายนอก
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4. กรอบกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ด าเนิ น การโดย
การประสานแผนการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานจากส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกนนาและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
4.1 ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึก ษาเพื่อ เป็ น กลไกสร้า งความร่ว มมื อระหว่ างสถานศึ ก ษาแกนนาและสถานศึ ก ษา
ร่วมพัฒนา เพื่อดาเนินการตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี ให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
4.1.1 กำรแต่งตั้งคณะทำงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
โดยมีโครงสร้างของคณะทางาน ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กากับดูแล
๓. ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
คณะทำงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
1. ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ประธานคณะทางาน
๒. ผู้เชี่ยวชาญของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา คณะทางาน
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จานวนอย่างน้อย 5 คน
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
คณะทางาน
และมาตรฐานการศึกษา จานวนอย่างน้อย 5 คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะทางาน
จานวนอย่างน้อย 5 คน
6. นักวิชาการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสานักที่เกี่ยวข้อง คณะทางาน
7. นักวิชาการศึกษาจากสานักทดสอบทางการศึกษา
คณะทางานและเลขานุการ
4.๑.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ดาเนินการประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนา และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ในแต่ละเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 2 ภำคผนวก
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4.1.3 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
1) การจัดทาแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
2) การประสานแผนการดาเนินงานระยะ 3 ปี และระยะ 1 ปี กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
3) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 3
ภำคผนวก
4) การสนั บ สนุ น สถานศึกษาแกนนาเป็นพี่เลี้ ยง ให้ คาแนะนา ช่วยเหลื อ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
5) การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนนา ตลอดระยะเวลา
๓ ปี
4.1.4 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำและกำรขยำยเครือข่ำย
ประกอบด้วย
1) การเผยแพร่และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยาย
เครือข่ายเพิ่มเติม
2) การส่ งเสริ มสนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ข องเครื อข่ ายนวัตกรรมคุ ณภาพ
สถานศึกษาทั้งระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเครือข่าย
(ภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย) ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.5 กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ประกอบด้วย
1) การจัดทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและให้กาลังใจสถานศึกษาในเครือข่าย อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปี
2) การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานในรูปแบบออนไลน์
3) การจัดทารายงานผลการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.1.6 กำรสังเครำะห์ควำมรู้และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย คณะทางานและทีมที่ปรึกษา
ดาเนินการดังนี้
1) การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเครื อข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาทุกปี
2) การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เมื่อสิ้นสุดโครงการระยะที่ 1
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4.2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนาและ
สถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา เพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ระยะ ๓ ปี
และส่ งเสริ มสนั บสนุ นการดาเนิ นงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุ ณภาพสถานศึกษา ให้ มีประสิ ทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
4.2.1 กำรแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อคณะทางานตามโครงสร้างที่กาหนดไว้แก่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
1. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ( 1 คน )
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
( 1 คน )
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้
( 1 คน )
4. ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา
( 1 คน )
ขั้นพื้นฐาน ประจาเขตตรวจราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทางาน
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย รองประธานคณะทางาน
3. ผู้แทน ก.ต.ป.น. จานวน 2 คน
คณะทางาน
4. ประธานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาทุกเครือข่าย
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะทางาน
6. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรม
คณะทางาน
คุณภาพสถานศึกษา
7. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
คณะทางานและเลขานุการ
4.2.2 กำรแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ
ระดับสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสนอรายชื่อคณะทางานตามโครงสร้าง
ที่กาหนดไว้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมเครือ ข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระดับสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
1. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
( 1 คน )
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
( 1 คน )
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้
( 1 คน )
4. ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา
( 1 คน )
ประจาเขตตรวจราชการ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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คณะทำงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
1. ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประธานคณะทางาน
2. รองผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ได้รับมอบหมาย รองประธานคณะทางาน
3. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
คณะทางาน
4. ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัด
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
คณะทางานและ
เลขานุการ
6. หัวหน้างานประกันคุณภาพ ทุกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.2.3 กำรส่งเสริมสนับสนุน กำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานศึกษาแกนนา และสถานศึกษาร่วมพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา
4.๒.4 กำรส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนิน งำนของเครื อข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึก ษำ
ประกอบด้วย
1) การจัดทาแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาภายในเครือข่าย
2) การจัดทาแผนการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) การสนั บ สนุ น สถานศึกษาแกนนาเป็นพี่เลี้ ยง ให้ คาแนะนา ช่วยเหลื อ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ตลอด ๓ ปี
4) การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระหว่ า งส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กับสถานศึกษาแกนนา และ สถานศึกษาร่วมพัฒนา
รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 4 ภำคผนวก
4.2.5 กำรส่งเสริมกำรเผยแพร่และกำรขยำยเครือข่ำย ดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของทุกเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในเครือข่าย ระหว่างเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง การเผยแพร่นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาและการขยายเครือข่ายเพิ่มเติม
4.2.6 กำรนิเทศ กำกับติดตำม และรำยงำน ประกอบด้วย
1) การจั ดทาแผนการนิ เทศ กากับ ติดตาม ให้ คาแนะนาช่ วยเหลื อ และเยี่ยมชมให้ กาลั ง ใจ
การดาเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาอย่างกัลยาณมิตร ประเด็นการนิเทศ
และกากับติดตาม ดังเอกสำรหมำยเลข 6 ภำคผนวก
2) การจัดทา AAR (Afte Action Review) เพื่อสะท้อนผลการดาเนินงาน และนาไปปรับปรุง
ผลการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป
3) การประเมิน ผลและรายงานผลการนิเทศและผลการดาเนินงานของเครือข่ายนวัต กรรม
คุณภาพสถานศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัด และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาดาเนินการอื่น
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจาเป็น
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4.3 ระดับเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาแกนนา และสถานศึกษา
ร่วมพัฒนา ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อร่วมกันดาเนินการตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึก ษา
ตลอดระยะ ๓ ปี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงาน ดังนี้
4.3.1 กำรแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนด ำเนิ น งำนเครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ
เพื่อบริหารจัดการการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถานศึ ก ษาแกนน าและสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้ โดยเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เสนอรายชื่อคณะทางานตามโครงสร้างที่กาหนดไว้แก่
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานผ่ านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่ว ยงานที่กากับดูแล
เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาแกนนา
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา หรือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( 1 คน )
4. ผู้นาชุมชน หรือผู้แทนองค์กรเอกชนในท้องถิ่น หรือ
( 1 คน )
ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น
คณะทำงำนดำเนินงำนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแกนนา
ประธานคณะทางาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาที่ได้รับเลือก
รองประธานคณะทางาน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาทุกแห่ง
คณะทางาน
4. ครูทรี่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะทางานและเลขานุการ
สถานศึกษาแกนนา
5. ครูทรี่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะทางานและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาที่ทาหน้าที่รองประธาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.3.2 กำรแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนด ำเนิ น งำนเครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพื่อบริหารจัดการการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนนาและสถานศึกษาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เสนอรายชื่อคณะทางาน
ตามโครงสร้างที่กาหนดไว้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่เป็นหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ประกอบด้วย
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ที่ปรึกษำ
1. ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. ผู้อานวยการกลุ่มงานประกัน ทุกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา หรือ ด้านการจัดการเรียนรู้
4. ผู้แทนจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาแกนนา
คณะทำงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแกนนา
ประธานคณะทางาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาที่ได้รับเลือก
รองประธานคณะทางาน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาทุกแห่ง
คณะทางาน
4. ครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางานและเลขานุการ
ของสถานศึกษาแกนนา
5. ครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางานและ
ของผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาที่เป็นรองประธาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.3.3 แนวทำงกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
1) การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้งรายปี และตลอดระยะเวลา 3 ปี
2) การจัดทาแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ที่มงุ่ การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 7 ภำคผนวก
3) การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาแกนน า และสถานศึ ก ษา
ร่วมพัฒนา รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 5 ภำคผนวก
4) การดาเนิ น งานตามแผน และการทบทวนหลั ง การปฏิบัติ (After Action Review : AAR)
เพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานและพิจารณาปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่องตลอด 3 ปี
5) การพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
6) การก าหนดระบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานของสถานศึ ก ษาแ กนน า
และสถานศึกษาร่วมพัฒนา
7) การจัดทาแผนการกากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้ในการประสานแผน
8) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ใช้ประกอบการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนดไว้
9) การประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
10) การจั ดทารายงานผลการดาเนินงาน และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพั ฒ นา
การดาเนินงานต่อไป ให้แก่หน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงานต้นสังกัด ตามช่องทางที่กาหนดไว้
11) การประสานความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานจากภาคีเครือข่าย
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา พิจารณาดาเนินการอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
4.4 แนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำภำยในเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
4.4.1 สถำนศึกษำแกนนำ
สถานศึกษาแกนนามี ห น้าที่เป็นพี่เลี้ ยง ให้ คาแนะนา ช่ว ยเหลื อ กากับติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่ได้กาหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จร่วมกัน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) กำรแต่ งตั้ ง คณะทำงำนส่งเสริ มเครื อข่ำ ยนวัตกรรมคุณ ภำพสถำนศึก ษำ 1 ช่วย .....
(ระบุจำนวนสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ) เพื่อร่วมกันวางแผนและดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา โดยสถานศึกษาแกนนาเสนอรายชื่อคณะทางานตามโครงสร้าง
ที่กาหนดไว้แก่ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา เพื่อลงนามแต่ง ตั้ง คณะทางานสถานศึก ษาแกนนาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ..... ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( 1 คน )
๒. ผู้แทนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( 1 คน )
3. ผู้นาชุมชน หรือผู้แทนองค์กรเอกชนในท้องถิ่น
( 1 คน )
หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น
คณะทำงำนสถำนศึกษำแกนนำเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 1 ช่วย ...
๑. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานคณะทางาน
๒. รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือครูที่ทาหน้าที่รักษาการ
รองประธานคณะทางาน
๓. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย 1 คน
คณะทางาน
๔. ผู้แทนครู อย่างน้อย 2 คน
คณะทางาน
๕. ครูที่ทาหน้าที่วิชาการ หรือ ครูที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงาน
คณะทางานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการ
กรณี สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ โครงสร้างของคณะทางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ... (ระบุจานวนสถานศึกษาร่วมพัฒนา) ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( 1 คน )
๒. ผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
( 1 คน )
3. ผู้นาชุมชน หรือผู้แทนองค์กรเอกชนในท้องถิ่น
( 1 คน )
หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
คณะทำงำนสถำนศึกษำแกนนำเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 1 ช่วย ...
๑. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานคณะทางาน
๒. รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือครูที่ทาหน้าที่รักษาการ
รองประธานคณะทางาน
๓. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย 1 คน
คณะทางาน
๔. ผู้แทนครู อย่างน้อย 2 คน
คณะทางาน
๕. ครูที่ทาหน้าที่วิชาการ หรือครูที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงาน
คณะทางานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการ
2) กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ ประกอบด้วย
2.1) การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ก าลั ง ใจและเยี่ ย มชมการจั ด การศึ ก ษาตามสภาพจริ ง
พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบสภาพบริบท ความต้องการจาเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจากัด
ของการพัฒ นาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ ของสถานศึกษาร่วมพัฒนา รายละเอียดประเด็ น
การตรวจสอบดังเอกสำรหมำยเลข 8 ภำคผนวก
2.2) การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาร่วมพัฒนา ตามข้อ 2.1)
2.3) การกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพตาม 5 องค์ ป ระกอบของสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นาทั้ ง รายโรงและทุ ก โรง
ตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษาแกนนาเอง รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 9 ภำคผนวก
2.4) การประชุมร่วมกับสถานศึกษาร่วมพัฒนาทุกแห่งเพื่อกาหนดเป้าหมายรายโรง และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งระยะ ๓ ปี และรายปี พร้อมทั้งร่วมกาหนดกิจกรรมการพัฒนา กรอบเวลา ทรัพยากรที่ใช้
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
2.5) การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานทั้งเชิงการบริหาร และเชิงวิชาการ เช่น บุคลากร
เครือ่ งมือ สื่อวัสดุอุปกรณ์แนวทางการบริหารจัดการ เป็นต้น
2.6) การเสนอกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพตาม 5 องค์ประกอบของสถานศึกษาร่วมพัฒนารายโรงหรือทุกโรง ระยะ ๓ ปี
และรายปี ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2.7) การนากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพิ่มเติมลงในแผนปฏิบัติการประจาปี
2.8) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถานศึกษาร่วมพัฒนาภายในเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
2.9) การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงนามร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และสถานศึกษาร่วมพัฒนา และระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามร่วมกับ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
2.10) การรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนนาและสถานศึกษาร่วมพัฒนา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระบบที่กาหนดไว้
ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาแกนน าพิ จ ารณาด าเนิ น การอื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
4.4.2 สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพตาม 5 องค์ประกอบของสถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของตนเอง โดยมีแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี้
1) กำรแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ ำ ยนวั ต กรรมคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ 1 ช่ ว ย .....
(ระบุจำนวนสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ) เพื่อวางแผนและดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยสถานศึกษาร่วมพัฒนา เสนอรายชื่อคณะทางานตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะทางานสถานศึกษาร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย........ ประกอบด้วย
ทีป่ รึกษำ
๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( 1 คน )
๒. ผู้แทนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( 1 คน )
3. ผู้นาชุมชน หรือผู้แทนองค์กรเอกชนในท้องถิ่น
( 1 คน )
หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น
คณะทำงำนสถำนศึกษำร่วมพัฒนำส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 1 ช่วย ...
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานคณะทางาน
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือครูที่ทาหน้าที่รักษาการ
รองประธานคณะทางาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย 1 คน
คณะทางาน
4. ผู้แทนครู อย่างน้อย 2 คน
คณะทางาน
5. ครูที่ทาหน้าที่วิชาการ หรือ ครูที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
คณะทางานและเลขานุการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กรณี สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ โครงสร้างของคณะทางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ... (ระบุจานวนสถานศึกษาร่วมพัฒนา) ประกอบด้วย
ที่ปรึกษำ
๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( 1 คน )
๒. ผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
( 1 คน )
3. ผู้นาชุมชน หรือผู้แทนองค์กรเอกชนในท้องถิ่น
( 1 คน )
หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
คณะทำงำนสถำนศึกษำร่วมพัฒนำส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 1 ช่วย ...
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานคณะทางาน
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือครูที่ทาหน้าที่รักษาการ
รองประธานคณะทางาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย 1 คน
คณะทางาน
4. ผู้แทนครู อย่างน้อย 2 คน
คณะทางาน
5. ครูที่ทาหน้าที่วิชาการ หรือครูที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
คณะทางานและเลขานุการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
2) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพ
ที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน ประกอบด้วย
2.1) การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศที่จาเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเอง รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 10
ภำคผนวก
2.2) วางแผนและจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา ตามแนวทางที่กาหนดไว้ 5 องค์ประกอบ ต่อไปนี้ รำยละเอียดดังเอกสำรหมำยเลข 1 ภำคผนวก
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 4 การนาการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3) ก าหนดแผนงาน / งาน / โครงการ และกิ จ กรรม ที่ ใ ช้ ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา และขอความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเพิ่มเติมลงในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
2.4) ร่วมกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ และร่วมจัดทาแผนเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา
2.5) การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ ลงนามร่วมกับ
สถานศึ ก ษาแกนน า และระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ลงนามร่ ว มกั บ
สถานศึกษาแกนนา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.6) การรายงานผลการดาเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบที่กาหนดไว้
ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา พิ จ ารณาด าเนิ น การอื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
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5. แผนกำรดำเนินงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566
ไตรมำส
กิจกรรม / ระยะเวลำ

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. การจัดทาแนวทาง
การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา

สพฐ.

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือ สานัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ
2. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

2. การประสานแผนการ
ดาเนินงานระยะ 3 ปี และ
ระยะ 1 ปีกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา
3. การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

สพฐ.

4. การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
และเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษาแกนนา
การศึกษา หรือ
และสถานศึกษาร่วม
สานักบริหารงาน พัฒนา
การศึกษาพิเศษ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สพฐ.

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสานัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ
2. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
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ไตรมำส
กิจกรรม / ระยะเวลำ

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
5. การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือของสถานศึกษา
แกนนา และสถานศึกษาร่วม
พัฒนา

เครือข่ายนวัตกรรม สถานศึกษาแกนนา
คุณภาพ
และสถานศึกษาร่วม
สถานศึกษา
พัฒนา

6. การส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมสถานศึกษา

1. สพฐ.
เครือข่ายนวัตกรรม
2.สานักงาน
คุณภาพสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ สานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

7. การส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของสถานศึกษา
ร่วมพัฒนา

สถานศึกษาแกนนา สถานศึกษาร่วม
พัฒนา

8. การติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

1. สพฐ.

9. การจัดทารายงานผล
การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย

1. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
2. สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่
หรือ สานัก
การศึกษา หรือสานัก
บริหารงาน
บริหารงานการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
พิเศษ
3. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ 3. สถานศึกษา
แกนนา
สถานศึกษา
สพฐ.
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสานัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ
2. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ

15

ไตรมำส
กิจกรรม / ระยะเวลำ

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
10. การจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย

สพฐ.

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสานัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ
2. เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

หมำยเหตุ

ไตรมำส 1 : ระหว่ำงเดือนตุลำคม – ธันวำคม (2563 / 2564 / 2565)
ไตรมำส 2 : ระหว่ำงเดือนมกรำคม – มีนำคม (2564 / 2565)
ไตรมำส 3 : ระหว่ำงเดือนเมษำยน – มิถุนำยน (2564 / 2565)
ไตรมำส 4 : ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน (2564 / 2565)

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
รำยชื่อคณะทำงำนผู้จัดทำแนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำ
1) ดร.อัมพร พินะสา
2) ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
3) ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด

4) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
คณะผู้จัดทำ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ เพชรศรี
2. ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ
3. รองศาสตราจารย์สนิท มหาโยธี
4. นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย

5. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
6. ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี
7. ดร.วดาภรณ์ พูลผลอานวย
8. นางนิรมล โพธะ
9. ดร.ปรีดา ลามะนา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฎิ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑
ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข้าราชการบานาญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
ข้าราชการบานาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ข้าราชการบานาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ข้าราชการบานาญ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ข้าราชการบานาญ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
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10. นายปรีชา ทุติยาภรณ์
11. ดร.สมชัย ชวลิตธาดา
12. นายขจร เสวี
13. ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
14. นายประสงค์ นารถอุดม
15. ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ
16. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
17. ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
18. ดร.ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์
19. นายพิทยา นามบุญเหลือ
20. นางภาวิณี กระแสร์ญาณ
21. นางนงคราญ บัวระหงษ์
22. นางสาววรรณี รัตนเลิศ
23. นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข
24. นางสมจิตร ศรีคะ
25. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้าราชการบานาญ ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้าราชการบานาญ รองผู้บริหารสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ข้าราชการบานาญ ครูเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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26. ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์

ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
27. ดร.ปรานอม จรเกตุ
ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
28. ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
29. นางสาวอุษา หลักดี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
30. นางผ่องศรี พรรณราย
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สานักทดสอบทางการศึกษา
31. นางสาวชุลีกร โชติดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักทดสอบทางการศึกษา
32. นายประพล ฐานเจริญ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักทดสอบทางการศึกษา
33. นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักทดสอบทางการศึกษา
34. นางสาวอภิญญา ไม้สน
พนักงานจ้างเหมาบริการ สานักทดสอบทางการศึกษา
...............................................................
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ภำคผนวก
1. คานิยาม
2. ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง รายชื่ อ สถานศึ ก ษาแกนน า และ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
3. ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระดั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ระหว่ าง
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ส านักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านักบริห ารงาน
การศึกษาพิเศษ และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
4. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ระหว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กับสถานศึกษาแกนนา
และสถานศึกษาร่วมพัฒนา
5. ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระดั บ เครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ระหว่ า ง
สถานศึกษาแกนนา และสถานศึกษาร่วมพัฒนา
6. ร่างแบบบันทึกการนิเทศ กากับ ติดตามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
7. ร่างกรอบการจัดทาแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
8. ร่ า งแบบตรวจสอบสภาพระบบการบริ ห ารจั ด การและบริ บ ทที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
9. ร่างกรอบและแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนนา
10. ร่ า งรายการข้ อ มู ล พื้ น ฐานและสารสนเทศที่ จ าเป็ น ในการบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
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เอกสำรหมำยเลข 1

คำนิยำม
1. สถำนศึกษำแกนนำ หมายถึง สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระหว่างปีการศึกษา
2561 - 2562 ที่สมัครและเต็มใจทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา ช่วยเหลือ กากับติดตาม และประเมินผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
2. สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ที่สนใจจะเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพและขอรับการหนุนเสริมจากสถานศึกษาต้นแบบแกนนาเพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
หรือปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา
3. เครื อข่ำ ยนวัต กรรมคุณ ภำพสถำนศึกษำ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่ว มมือ
ระหว่างสถานศึ กษาแกนน าและสถานศึก ษาร่ว มพัฒ นาในการร่ ว มกั น พัฒ นาระบบบริห ารจัด การศึ กษาของ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ภายใต้บริบทของสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
4. แผนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ หมายถึง แผนการดาเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ที่ได้จัดทาร่วมกันโดยคณะทางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
5. กรอบและแนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำแกนนำ หมายถึง สาระสาคัญที่แสดงถึง
สถานการณ์และข้อจากัดต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้งรายโรงและ
ภาพรวมทุกโรง ซึ่งได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศที่จาเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ และผลการตรวจสอบสภาพความต้องการจาเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน
และบริบทของตนเอง พร้อมข้อจากัดของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ ของสถานศึกษา
ร่วมพัฒนา ซึ่งสถานศึกษาแกนนาได้รับจากการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาตามสภาพจริงและการประชุมหารือร่วมกับ
คณะทางานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา เพื่อนามาพิจารณาประกอบการกาหนดประเด็นการพัฒนาและแนวทาง
การดาเนินงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้งรายโรงและภาพรวม ทั้งนี้ การดาเนินงานของสถานศึกษา
แกนนาเป็นไปตามศักยภาพ จุดเด่นและจุดแข็งของตนเองที่มีอยู่ทั้งด้านการบริหารจัดการและวิชาการ พร้อมทั้ง
สถานศึกษาทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบกรอบสาระสาคัญที่เสนอและร่วมกันกาหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
สถานศึกษาร่วมพัฒนา ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวทางการดาเนินงานเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนา
ที่สอดคล้องตามบริบท การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ได้ตกลงปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนนาเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
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6. ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
ตำม 5 องค์ประกอบ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาผ่านงานวิชาการ งานแผนและ
งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป รวมทั้ง งานอื่นตามความจาเป็นของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้ ได้มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาได้ประกาศไว้ โดยมีกระบวนการบริห ารจัดการเป็นไปตาม
องค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ
ค ำอธิ บำย : สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ปรัชญาการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา และบริบทของสถานศึกษา โดยระบุองค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
พร้อมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ 3 - 5 ปี และกาหนดเป้าหมายรายปีที่ใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ประกอบที่ ๒ กำรขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน
ค ำอธิ บำย : สถานศึกษาสื่ อสาร สร้างความตระหนั ก และนาผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ โดยร่วมกันออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐาน และบรรลุตาม
เป้าประสงค์ รวมทั้ง ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ จัดทาปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพใน
รอบปีที่ชัดเจน เพื่อนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติ และนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้า
และผลการดาเนินของงานเป็นระยะ
องค์ประกอบที่ 3 กำรประเมินควำมสำเร็จตำมมำตรฐำน
คำอธิบำย : สถานศึกษาสร้างระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และ
ประเมินตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา และกฎกระทรวง
ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ ได้สารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้ และนาสารสนเทศ
จากการประเมิน วิธีการปฏิบัติที่ดี และการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติม มาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และ
สื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทุกฝ่าย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ประกอบที่ ๔ กำรนำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและกำรสร้ำงคุณค่ำแก่วงวิชำกำร
ค ำอธิ บ ำย : สถานศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะท้อนการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
รวมทั้งสถานศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่น ต่อวงวิชาการ หรือต่อ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
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องค์ประกอบที่ 5 กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพที่สะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
คำอธิบำย : ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า
ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้นาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดโครงสร้าง กาหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต
สร้ างเครื อข่ายร่ ว มพัฒ นาคุณภาพการศึกษา พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อให้ มีส ารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้ว น
ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC และ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การประกันคุณภาพทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา เพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในส่วนของคณะครูและองค์กรในภาพรวม
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เอกสำรหมำยเลข 2

ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง รำยชื่อสถำนศึกษำแกนนำและสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ ของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 1 ช่วย 3
…………………………………………………………………………………………………………………

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพ 1 ช่วย 3 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ
กับสถานศึกษาอื่นในสังกัด โดยมีสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจาปีการศึกษา
2561 - 2562 ที่สมัครใจเป็นสถานศึกษาแกนนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพและรับสมัครสถานศึกษาอื่น
ที่อยู่ พื้น ที่ใกล้ เคีย งและไม่จ ากัดขนาดเป็น สถานศึกษาร่วมพัฒ นาในเครือข่าย อย่างน้อยเครือข่ายละ 3 แห่ ง
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา
ร่วมพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อนาไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่กาหนดไว้ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสถานศึกษาแกนนาและสถานศึกษาร่วมพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
ลำดับ
สังกัด
1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สถำนศึกษำแกนนำ
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์)

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
2. โรงเรียนวัดโสมนัส
3. โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
1. โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) 1. โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
2. โรงเรียนวัดชุกพี้
3. โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
4. โรงเรียนวัดลาสารอง
2. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
1. โรงเรียนบ้านหัวหิน
2. โรงเรียนวัดท่ามะขาม
3. โรงเรียนบ้านหนองบัว
3. โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
1. โรงเรียนบ้านทุ่งนา
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ลำดับ

สังกัด

3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สถำนศึกษำแกนนำ

1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ

2. โรงเรียนบ้านท่ามะกา

4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก

5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2

6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1. โรงเรียนบ้านทุ่ม
(ทุ่มประชานุเคราะห์)

2. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

7

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
2. โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
3. โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
4. โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
5. โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
1. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
2. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว
(พรประชาวิทยาคาร)
3. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว
หงสวีณะอุปถัมภ์
1. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
2. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
3. โรงเรียนบ้านหนองลาน
1. โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
2. โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
3. โรงเรียนบ้านวังกระแจะ
1. โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
3. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
1. โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
2. โรงเรียนบ้านสาวะถี
(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ)์
3. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
1. โรงเรียนสนามบิน
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84
(บ้านสาราญเพี้ยฟาน)
3. โรงเรียนบ้านดอนบม

1. โรงเรียนบ้านคาครึ่ง
2. โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

24

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
สังกัด
8 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สถำนศึกษำแกนนำ
โรงเรียนบ้านโนนทอง

9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านประตง
(ศูนย์อนุบาลอาเภอสอยดาว)

10

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

11

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

1. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

2. โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
(เทวานุกูลวิทยา)

12

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

1. โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต

2. โรงเรียนอนุบาลชุมพร

13

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

1. โรงเรียนบ้านป่าจั่น

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. โรงเรียนบ้านฝางน้อย
2. โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินหินลาด
3. โรงเรียนบ้านกุดแคน
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง
2. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
3. โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
1. โรงเรียนวัดเขาดิน
2. โรงเรียนวัดสองคลอง
3. โรงเรียนวัดบางผึ้ง
1. โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
2. โรงเรียนวอนนภาศัพท์
3. โรงเรียนบ้านชากพุดซา
1. โรงเรียนบ้านห้างสูง
(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
2. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
3. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
(สุภาพสามัคคีราษฎร์)
4. โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
(วิศิษฐ์วิทยาทาน)
1. โรงเรียนบ้านปากคลอง
2. โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
3. โรงเรียนบ้านถ้าธง
4. โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78
(วัดสามัคคีชัย)
2. โรงเรียนวัดเชิงกระ
3. โรงเรียนบ้านหัวถนน
1. โรงเรียนบ้านป่าสัก
2. โรงเรียนบ้านลังกา

25

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

14

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

15

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

16

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

17

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

18

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

19

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

สถำนศึกษำแกนนำ
2. โรงรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. โรงเรียนชุมชนบ้านกู่
(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
2. โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
3. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
1. โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)
2. โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
3. โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
4. โรงเรียนบ้านป่ายาง
1. โรงเรียนบ้านหลวง
1. โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
2. โรงเรียนบ้านบุญเรือง
3. โรงเรียนบ้านครึ่ง
2. โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทานุประชา) 1. โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
2. โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
3. โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
1. โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
2. โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
3. โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
1. โรงเรียนวัดเสาหิน
2. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
3. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
โรงเรียนบ้านน้าริน
1. โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
2. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
1. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
2. โรงเรียนบ้านแม่ขิ
3. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
1. โรงเรียนบ้านตุงติง
2. โรงเรียนบ้านทุ่งจาเริง
3. โรงเรียนบ้านผาปูน

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

26

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
สังกัด
20 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด
21

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

22

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก

23

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

24

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2

25

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1

สถำนศึกษำแกนนำ
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
2. โรงเรียนบ้านหาดเล็ก
3. โรงเรียนวัดห้วงโสม
1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
2. โรงเรียนบ้านธงชัย
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
2. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บารุง 1. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
2. โรงเรียนบ้านพะละ
3. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
1. โรงเรียนบ้านคลอง 1
1. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2. โรงเรียนชุมชนวัดอาภาศิริวงศ์
มิตรภาพที่ 162
3. โรงเรียนบ้านชวดบัว
2. โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. โรงเรียนวัดอรุณรังษี
2. โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตตาราม
3. โรงเรียนบ้านเตยใหญ่
1. โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
1. โรงเรียนบ้านหนองขาม
2. โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
3. โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
2. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
1. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
3. โรงเรียนบ้านลาพยา
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
1. โรงเรียนคลองทางหลวง
2. โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
3. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
1. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
1. โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)
(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
2. โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
3. โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จาปา
2. โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. โรงเรียนบ้านนาคู่

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

27

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

26

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

27

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3

28

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4

29

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3

สถำนศึกษำแกนนำ

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
2. โรงเรียนบ้านแขนนาง
3. โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
1. โรงเรียนไตรคามสามัคคี
1. โรงเรียนบ้านดอนผวา
2. โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสาโรง
3. โรงเรียนบ้านหนองพลอง
2. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
1. โรงเรียนบ้านหนองจาปา
2. โรงเรียนบ้านหนองแจง
3. โรงเรียนบ้านสาโรง
(คุรรุ ัฐประชาสรรค์)
3. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
1. โรงเรียนบ้านดงพลอง
(สานักงานกินแบ่งรัฐบาล)
2. โรงเรียนบ้านซาด
3. โรงเรียนบ้านไพล
4. โรงเรียนเสนานุเคราะห์
1. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
2. โรงเรียนบ้านหนองพลวง
3. โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
โรงเรียนไผ่สีสุก
1. โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ)
2. โรงเรียนบ้านหนองตาด
3. โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนถนนมิตรภาพ
1. โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1
2. โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
3. โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา
1. โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. โรงเรียนบ้านหน้าศาล
2. โรงเรียนบ้านหัวไทร
3. โรงเรียนวัดบ่อโพง
4. โรงเรียนวัดควนชะลิก
2. โรงเรียนวัดสามัคยาราม
1. โรงเรียนบ้านห้วยหาร
2. โรงเรียนบ้านพุดหง
3. โรงเรียนวัดพระอานนท์

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

28

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

สถำนศึกษำแกนนำ

3. โรงเรียนบ้านชะอวด

4. โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ

30

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

31

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียนบ้านปางสุด
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

2. โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

32

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

โรงรียนอนุบาลนนทบุรี

34

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
4. โรงเรียนวัดธาราวง
5. โรงเรียนบ้านกลอง
1. โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
2. โรงเรียนชุมชนควนดินแดง
มิตรภาพที่ 173
3. โรงเรียนวัดปากควน
1. โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
2. โรงเรียนวัดบางด้วน
3. โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
1. โรงเรียนวัดกลางแดด
2. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์
(นิโรธธรรมรังสรรค์)
3. โรงเรียนบ้านกระจังงาม
1. โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
2. โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
(บ้านมฤคทายวัน)
3. โรงเรียนบ้านหินดาด
1. โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
2. โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
3. โรงเรียนบ้านลานตะแบก
1. โรงเรียนวัดสายลาโพงเหนือ
2. โรงเรียนวัดสายลาโพงกลาง
3. โรงเรียนบ้านเนินประดู่ (คุรุราษฎร์วิทยา)
1. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
2. โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
3. โรงเรียนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บารุง)
1. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2. โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
3. โรงเรียนบ้านท้องเรือ
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36

37

สังกัด
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สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
4. โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
5. โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
6. โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
7. โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
8. โรงเรียนบ้านโนนศิลา
9. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
10. โรงเรียนบ้านพะไล
11. โรงเรียนบ้านสาโรงพรหมอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
1. โรงเรียนบ้านโคกก่อง
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
3. โรงเรียนบ้านดงยายเภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียนประตูชัย
1. โรงเรียนวัดกุฎีลาย
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2. โรงเรียนวัดไผ่โสมนรินทร์
เขต 1
3. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
2. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
2. โรงเรียนวัดพระงาม
(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
3. โรงเรียนวัดอินกัลยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียนอนุบาลพะเยา
1. โรงเรียนอนุบาลดอกคาใต้
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
(ชุมชนสันช้างหิน)
2. โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
3. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
1. โรงเรียนบ้านบุญเรือง
(ดอกคาใต้)
(อินทะวงศานุเคราะห์)
2. โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
3. โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
1. โรงเรียนบ้านจาป่าหวาย
บ้านโทกหวาก
2. โรงเรียนบ้านดาวเรือง
(ธนาคารกรุงเทพ 17)
3. โรงเรียนบ้านแม่กา
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านเกาะทองสม

39

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

1. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

2. โรงเรียนวัดอรัญญิก

3. โรงเรียนจ่าการบุญ

40

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1. โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

2. โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี

41

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต

โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ

42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1

1. โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม

2. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
4. โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
1. โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
2. โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
3. โรงเรียนวัดท่าควาย
1. โรงเรียนวัดจุฬามณี
2. โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
3. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
4. โรงเรียนบ้านหนองกุลา
1. โรงเรียนวัดสมอแข
(พิณพลราษฎร์บารุง)
2. โรงเรียนวัดเนินมะคึก
3. โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
1. โรงเรียนบ้านโป่งหม้อข้าว
2. โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
3. โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
1. โรงเรียนวัดเซิงหวาย
2. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
3. โรงเรียนวัดวังวน
1. โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง
2. โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้า
นครหลวง
3. โรงเรียนบ้านป่ารวก
1. โรงเรียนบ้านกะตะ
2. โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
3. โรงเรียนบ้านคอเอน
1. โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
2. โรงเรียนบ้านน้าเทียงดอนอิจันทร์
3. โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
1. โรงเรียนบ้านหนองคู
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3

โรงเรียนบ้านโชคชัย

44

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

45

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1

1. โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)

2. โรงเรียนอนุบาลยโสธร

46

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านมะอึ

47

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1

1. โรงเรียนบ้านสมานมิตร

2. โรงเรียนวัดละหารไร่

3. โรงเรียนวัดเนินพระ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
2. โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
3. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
1. โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
2. โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
3. โรงเรียนหนองหอยน้าจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์
4. โรงเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรวม
โนนโพนปอ
1. โรงเรียนบ้านรักไทย
2. โรงเรียนบ้านแม่อูคอ
3. โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
1. โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
(วรนาถประชาสรรค์)
3. โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
1. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
(อินทร์ประชาคาร)
2. โรงเรียนบ้านเขื่องคา
3. โรงเรียนบ้านขุมเงิน
1. โรงเรียนบ้านไก่ป่า
2. โรงเรียนบ้านหัวโนน
3. โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
1. โรงเรียนวัดตาขัน
2. โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
3. โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บารุง
1. โรงเรียนบ้านยายจั่น
2. โรงเรียนวัดหนองตะแบก
3. โรงเรียนวัดตากวน
1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 13
2. โรงเรียนบ้านหนองระกา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

49

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1

1. โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

2. โรงเรียนอนุบาลลาปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
50

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

51

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 2

1. โรงเรียนบ้านห้วยหละ

2. โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

3. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว

52

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
1. โรงเรียนวัดข่อยใต้
2. โรงเรียนวัดข่อยกลาง
3. โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
4. โรงเรียนวัดดงน้อย
5. โรงเรียนวัดตองปุ
6. โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว
2. โรงเรียนบ้านปันง้าว
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหก
1. โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองลาปาง (ธงชัย)
3. โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า
1. โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
2. โรงเรียนบ้านปงถ้า
3. โรงเรียนบ้านวังมน
1. โรงเรียนบ้านป่าพลู
2. โรงเรียนบ้านห้วยแทง
3. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
1. โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
2. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
3. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
1. โรงเรียนบ้านดอยแดน
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
3. โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
1. โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
2. โรงเรียนบ้านลือไชยโนนศรี
ไคลร่องน้าคา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

54

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

55

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

โรงเรียนวัดบางทีง

56

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80
(วังปริงเพ็ชรไพศาล)

57

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2

1. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
(ศุภพิพฒ
ั น์รังสรรค์)
2. โรงเรียนอนุบาลเคหะ (10 ปี สปช.)

3. โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บารุง
(ศรีวรพินิจวิทยาคาร)
4. โรงเรียนคลองบางน้าจืด

5. โรงเรียนวัดลาดหวาย

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนบ้านบก
1. โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
2. โรงเรียนประชาสุขสันติ์
3. โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
1. โรงเรียนวัดปากแตระ
2. โรงเรียนวัดหัวเค็ด
(แก้วคุรุประชานุสรณ์)
3. โรงเรียนวัดพังยาง
1. โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
2. โรงเรียนบ้านต้นส้าน
3. โรงเรียนบ้านดินลาน (เรียงอุทิศ)
1. โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
2. โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
3. โรงเรียนบ้านท่าข่อย
1. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
2. โรงเรียนวัดบางบ่อ
3. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
1. โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
2. โรงเรียนคลองบางแก้ว
(ภิรมย์ประชาราษฎร์)
3. โรงเรียนคลองกันยา
1. โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
2. โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
3. โรงเรียนวัดคอลาด
1. โรงเรียนวัดหัวคู้
2. โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
3. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
1. โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
2. โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร

34

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
58

สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

สถำนศึกษำแกนนำ
1. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

2. โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

59

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)

2. โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

3. โรงเรียนบ้านบางกง

60

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี

1. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

2. โรงเรียนวัดโบสถ์

3. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
(วัดกุฎีทอง)

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2. โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
3. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
2. โรงเรียนวัดกระโจมทอง
3. โรงเรียนบ้านรางสายบัว
1. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
2. โรงเรียนบ้านหนองจิก
(บริษัทข้าวไทยจากัดสงเคราะห์ 1)
3. โรงเรียนวัดขอนชะโงก
(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
1. โรงเรียนวัดเตาปูน
2. โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
3. โรงเรียนวัดบ้านธาตุ (สนิทไชยวิทยาคาร)
1. โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
2. โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
3. โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
1. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี
2. โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
3. โรงเรียนวัดถอนสมอ
1. โรงเรียนวัดประศุก
2. โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
3. โรงเรียนบ้านคูเมือง
1. โรงเรียนวัดโคปูน
2. โรงเรียนวัดประสาท
3. โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
สังกัด
61 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

สถำนศึกษำแกนนำ
1. โรงเรียนบ้านท่าชุม
(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
2. โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

62

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย

64

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

65

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1

โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

66

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

67

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

1. โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

63

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์

2. โรงเรียนบ้านนาโคก

68

1. โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
2. โรงเรียนบ้านธารน้าทิพย์
3. โรงเรียนบ้านวังธาร
1. โรงเรียนบ้านเขาทอง
2. โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
3. โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
1. โรงเรียนวัดลาบัว
1. โรงเรียนวัดบ้านกรวด
2. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
3. โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
1. โรงเรียนวัดวังคัน
2. โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20
1. โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
2. โรงเรียนวัดนอก
3. โรงเรียนวัดชลคราม
1. โรงเรียนบ้านบุอันโนง
2. โรงเรียนบ้านพนม
3. โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
1. โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
2. โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
3. โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
1. โรงเรียนบ้านหนอง
2. โรงเรียนบ้านเทพประทับ
3. โรงเรียนบ้านปากโสม
1. โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
2. โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู
เขต 2

69

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง

70

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

71

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

72

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

73

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

สถำนศึกษำแกนนำ

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
2. โรงเรียนบ้านต่างแคน
1. โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
2. โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
3. โรงเรียนบ้านนาโมง
1. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
1. โรงเรียนวัดท่าตลาด
(วิทยาคม)
2. โรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
3. โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
2. โรงเรียนวัดนางเล่ว
1. โรงเรียนวัดบ้านป่า
2. โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
3. โรงเรียนวัดสีบัวทอง
โรงเรียนบ้านในเมือง
1. โรงเรียนบ้านหัวค่าย
2. โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
3. โรงเรียนบ้านโรงหม้อ มิตรภาพที่ 75
1. โรงเรียนบ้านโนนตูม
1. โรงเรียนบ้านด่านฮัง
2. โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
3. โรงเรียนบ้านลุมพุก
1. โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. โรงเรียนบ้านนาเมือง
2. โรงเรียนบ้านไทรย้อย
3. โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
1. โรงเรียนบ้านวังพอก
2. โรงเรียนบ้านนาแก
3. โรงเรียนบ้านนาจาน
1. โรงเรียนบ้านสาโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. โรงเรียนบ้านผา
2. โรงเรียนบ้านผับแล้ง
3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
2. โรงเรียนบ้านสระสมิง
1. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
2. โรงเรียนบ้านโนนยาง
3. โรงเรียนบ้านบาก

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
สังกัด
74 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

สถำนศึกษำแกนนำ
1. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

2. โรงเรียนสตรีวิทยา

3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

75

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3

1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
2. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

76

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5

โรงเรียนหันคาพิทยาคม

77

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี

3. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
2. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
3. โรงเรียนวัดบวรมงคล
1. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
2. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
3. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2. โรงเรียนมหรรณพาราม
3. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
1. โรงเรียนสวนอนันต์
2. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
3. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
1. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
2. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
3. โรงเรียนไทรน้อย
1. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
2. โรงเรียนบางไทรวิทยา
1. โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
3. โรงเรียนสรรพยาวิทยา
1. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2. โรงเรียนตลิ่งชัน
3. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
1. โรงเรียนบางเลนวิทยา
2. โรงเรียนคงทองวิทยา
3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครปฐม
1. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

38

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

สถำนศึกษำแกนนำ

4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

6. โรงเรียนสงวนหญิง

7. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16

1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

2. โรงเรียนสตูลวิทยา

3. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

1. โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
2. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
3. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ
3. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
1. โรงเรียนแหลมบัววิทยา
2. โรงเรียนเพิ่มวิทยา
3. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
1. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
2. โรงเรียนดอนคาวิทยา
3. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
1. โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
2. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
3. โรงเรียนเพิ่มวิทยา
1. โรงเรียนสตรีระนอง
2. โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
3. โรงเรียนสุขสาราญราษฎร์รงั สรรค์
1. โรงเรียนรัตนพลวิทยา
2. โรงเรียนบางกล่าวิทยา รัชมังคลาภิเษก
3. โรงเรียนคูเต่าวิทยา
1. โรงเรียนควนโดนวิทยา
2. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
3. โรงเรียนสาครพิทยาคาร
1. โรงเรียนสทิงพระวิทยา
2. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
3. โรงเรียนระโนดวิทยา
1. โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2. โรงเรียนประณีตวิทยาคม
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

สถำนศึกษำแกนนำ
2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

84

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25

1. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

2. โรงเรียนกัลยาณวัตร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28

1. โรงเรียนเบญจประชาสรรค์

2. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
2. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
3. โรงเรียนคลองพลูวิทยา
1. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
2. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
3. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
1. โรงเรียนบึงกาฬ
2. โรงเรียนท่าบ่อ
3. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
1. โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
2. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
3. โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
1. โรงเรียนนิคมน้าอูนเจริญวิทยา
2. โรงเรียนวาริชวิทยา
3. โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
1. โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
2. โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
3. โรงเรียนคาแคนวิทยาคม
4. โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
1. โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
2. โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
1. โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
2. โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
3. โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
1. โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
2. โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
86

สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29

สถำนศึกษำแกนนำ
1. โรงเรียนปทุมราชวงศา

2. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

3. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30

1. โรงเรียนคอนสวรรค์

2. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

3. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31

1. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

2. โรงเรียนบุญวัฒนา

3. โรงเรียนปากช่อง

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
1. โรงเรียนลือวิทยาคม
2. โรงเรียนนาวังวิทยา
3. โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม
1. โรงเรียนโคกสว่างคุม้ วิทยานุสรณ์
2. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
3. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
1. โรงเรียนขุมคาวิทยาคาร
2. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
3. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
4. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
1. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
2. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
3. โรงเรียนสามหมอวิทยา
1. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
2. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
3. โรงเรียนชีลองวิทยา
1. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
2. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
3. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
1. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
2. โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
3. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
1. โรงเรียนบุญวัฒนา 2
2. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
3. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
1. โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวราราม
2. โรงเรียนหนองน้าใสพิทยาคม
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

สถำนศึกษำแกนนำ
4. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

โรงเรียนสิรินธร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

1. โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม

2. โรงเรียนเถินวิทยา

3. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4. โรงเรียนแม่พริกวิทยา

5. โรงเรียนจักรคาคณาทร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

92

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนจักราชวิทยา
1. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
3. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
1. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
2. โรงเรียนพญารามวิทยา
3. โรงเรียนนาดีวิทยา
1. โรงเรียนป่าซาง
2. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
1. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
2. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
3. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
1. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
2. โรงเรียนสบจางวิทยา
3. โรงเรียนประชาราชวิทยา
4. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. โรงเรียนแม่ทะวิทยา
3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
2. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม
2. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1. โรงเรียนหนองม่วงไข่วิทยาคาร
2. โรงเรียนบ้านหนองน้ารัด
(พรหมาประชาสงเคราะห์)

42

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ
93

94

95

96

สังกัด

สถำนศึกษำแกนนำ

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3. โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนตากพิทยาคม
1. โรงเรียนถนอมราษฎร์บารุง
มัธยมศึกษา เขต 38
2. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
3. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนแสนตอวิทยา
มัธยมศึกษา เขต 39
2. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
3. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนน้าปาดชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียนนครสวรรค์
1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
มัธยมศึกษา เขต 42
2. โรงเรียนไพศาลีพิทยา
3. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
4. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
2. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
1. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
2. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
3. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ประจาจังหวัดสุรินทร์
เพชรบูรณ์
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
บุรีรัมย์
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ชัยภูมิ
2. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45
จังหวัดกาญจนบุรี
2. โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
3. โรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดนนทบุรี
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดปทุมธานี
3. โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ลำดับ

สังกัด

สถำนศึกษำแกนนำ
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖3

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพะเยา
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดน่าน
3. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
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เอกสำรหมำยเลข 3

(ร่ำง) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
เรื่อง กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ระหว่ำง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทาขึ้น ณ................................................เมื่อวันที่.......................เดือน
...........................พ.ศ............ ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
................................................. หรือ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ให้ผ่านมาตรฐานขั้นต่าเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ผ่านกระบวนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ที่ได้ลงนามร่วม 3 ฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่ งเสริ มการใช้น วัต กรรมคุณภาพของสถานศึ ก ษาแกนนาผ่ านเครื อข่ ายนวั ตกรรมคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
๑.๒ เพื่ อ ให้ ส ถานศึ กษาร่ วมพั ฒนามี ระบบการประกั นคุ ณภาพโดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐาน เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
๑.๓ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้
๑.๔ เพือ่ ให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก
ข้อ 2 ระยะเวลำควำมร่วมมือ
ระหว่าง ปี พ.ศ 2564 ถึง ปี พ.ศ. 2566
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ข้อ 3 ข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี้
๓.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนาและสถานศึกษาร่วมพัฒนา เพื่อดาเนินการ
ตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓.๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายโดย
ประสานแผน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
๓.๓ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนน า
ในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
ตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา ๓ ปี
๓.๔ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ทั้ง ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และ ระดับเครือข่าย (ภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย) ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
คุณภาพของสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง การส่งเสริมการขยายเครือข่าย
3.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนาและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา เพื่อดาเนินการตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี และส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึก ษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
3.7 เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาแกนน าและสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ตามเป้าหมาย
ข้อ 4 ผลผูกพันทำงกฎหมำย
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ เป็ น เพี ย งการแสดงเจตนาร่ ว มกั น ของทั้ ง สามฝ่ า ยเท่ า นั้ น โดยไม่ มี ผ ลผู ก พั น
ทางกฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้ง ข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด
ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป ในการดาเนินงานของทั้ง สามฝ่าย
และอาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ ในการกาหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งบันทึกข้อตกลงนี้
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ข้อ 6 กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง
กรณีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ทั้งสามฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการ
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ขรายละเอี ย ดของข้ อ ตกลงให้ เ ป็ น ประการใดแล้ ว จะต้ อ งแจ้ ง ให้ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน และเมื่อทั้งสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้ว
ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ตกลงกันนั้น
กรณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะขอยกเลิ ก ความร่ ว มมื อ จะต้ อ งแจ้ ง ให้ อี ก ฝ่ า ยทราบ
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งน้ อ ย 15 วั น เพื่ อ ให้ โ อกาสทั้ ง สามฝ่ า ยตกลงในรายละเอี ย ดในการด าเนิ น งาน
ตามขั้นตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป
ข้อ 7 กำรดำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดาเนินการขั้นต่อไป สถานศึกษาแกนนาและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาจะต้องดาเนินงานตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยการสนับสนุน จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมกันกาหนดรายละเอียด
เฉพาะเรื่องภายในขอบเขตแห่งความร่วมมือนี้
ข้อ 8 อื่นๆ
ทั้ ง สามฝ่ า ยตกลงกั น ให้ ถื อ ว่ า เอกสารต่ า งๆ แนบท้ า ยบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้วย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้ งสามฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ และทั้งสามฝ่ายต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ.......................................................... ผู้ให้ข้อตกลง
(…………………………….……………………)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ................................................ผู้รับข้อตกลง
(………………………….……………………..)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลงชื่อ............................................................ผู้รับข้อตกลง
(…………………………….…………………….)
ผู้อานวยการสถานศึกษา..............................................
สถานศึกษาแกนนา
ลงชื่อ.......................................................... พยานคนที่ 1 ลงชื่อ................................................... พยานคนที่ 2
(…………………………….……………………)
(…………………………….……………………)
ตาแหน่ง ....................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(…………………………….……………………)
(…………………………….……………………)
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เอกสำรหมำยเลข 4

(ร่ำง) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
เรื่อง กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ระหว่ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สถำนศึกษำแกนนำ และสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทาขึ้น ณ................................................เมื่อวันที่.......................เดือน
....................พ.ศ............ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................. หรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กับโรงเรียน.................................................ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า สถานศึกษา
แกนน า และโรงเรี ย น................................................โรงเรี ย น...............................................และโรงเรี ย น
.................................................
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า สถานศึกษาร่วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คุ ณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามเป้ า หมายและเจตนารมณ์ ข อง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วม 3 ฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑.๒ เพื่ อ ให้ ส ถานศึ กษาร่ วมพั ฒนามี ระบบการประกั นคุ ณภาพโดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐาน เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
๑.๓ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้
๑.๔ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก
ข้อ 2 ระยะเวลำควำมร่วมมือ
ระหว่าง ปี พ.ศ 2564 ถึง ปี พ.ศ. 2566
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ข้อ 3 ข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี้
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาเนินการส่งเสริมสนั บสนุน
การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนา
และสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา เพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ระยะ ๓ ปี
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา
๓.๒ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ส่ ง เสริ ม สนั บ การจั ด ท า
แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษาแกนนาและสถานศึกษาร่วมพัฒนา
3.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทาแผนการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
ให้คาแนะนาช่วยเหลือ และเยี่ยมชมการดาเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
อย่างกัลยาณมิตร
๓.๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาแกนนา ในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
๓.๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนา และสถานศึกษา
ร่วมพัฒนา
๓.๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สานักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ประเมินผลและรายงานผล
การนิเทศและผลการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
๓.๗ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาทุกเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง การเผยแพร่นวัตกรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาและการขยายเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มเติม ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาแกนนาและสถานศึกษาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
3.8 เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาแกนน าและสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ตามเป้าหมาย
ข้อ 4 ผลผูกพันทำงกฎหมำย
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันของทั้งสามฝ่ายเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้ง ข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด
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ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป ในการดาเนินงานของทั้ง สามฝ่าย
และอาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ ในการกาหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งบันทึกข้อตกลงนี้
ข้อ 6 กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง
กรณี ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา หรือ ส านักบริห ารงานการศึก ษาพิ เศษ สถานศึกษาแกนน า และ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้งสามฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดของ
ข้อตกลงให้เป็นประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน และเมื่อ
ทั้งสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลบังคับใช้
ในเวลาที่ตกลงกันนั้น
กรณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะขอยกเลิ ก ความร่ ว มมื อ จ ะต้ อ งแจ้ ง ให้ อี ก ฝ่ า ยทราบ
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งน้ อ ย 15 วั น เพื่ อ ให้ โ อกาสทั้ ง สามฝ่ า ยตกลงในรายละเอี ย ดในการด าเนิ น งาน
ตามขั้นตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป
ข้อ 7 กำรดำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดาเนินการขั้นต่อไป สถานศึกษาแกนนาและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาจะต้องดาเนินงานตามแผนงานและรายละเอียดโครงการ และร่วมกันกาหนดรายละเอียด
เฉพาะเรื่องภายในขอบเขตแห่งความร่วมมือนี้
ข้อ 8 อื่นๆ
ทั้ ง สามฝ่ า ยตกลงกั น ให้ ถื อ ว่ า เอกสารต่ า งๆ แนบท้ า ยบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้วย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสามฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ และทั้งสามฝ่ายต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ข้อตกลง
(…………………………….……………………)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลงชื่อ......................................................ผู้รับข้อตกลง
(…………………………….…………………….)
ผู้อานวยการสถานศึกษา..........................
สถานศึกษาแกนนา

ลงชื่อ.................................................. ผู้รับข้อตกลง
(………………………….……………………..)
ผู้อานวยการสถานศึกษา...........................
สถานศึกษาแกนนา

ลงชื่อ......................................................ผู้รับข้อตกลง
(…………………………….…………………….)
ผู้อานวยการสถานศึกษา..........................
สถานศึกษาแกนนา
ลงชื่อ.......................................................... พยานคนที่ 1
(…………………………….……………………)
ตาแหน่ง ....................................................
(…………………………….……………………)
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ลงชื่อ................................................... พยานคนที่ 2
(…………………………….……………………)
ตาแหน่ง .....................................................
(…………………………….……………………)

51

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
เอกสำรหมำยเลข 5

(ร่ำง) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
เรื่อง กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ระหว่ำง สถำนศึกษำแกนนำ และสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทาขึ้น ณ................................................เมื่อวันที่.......................เดือน
....................พ.ศ............ ระหว่าง โรงเรียน.............................................ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า
สถานศึกษาแกนนา และโรงเรียน........................................................ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า
สถานศึกษาร่ วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่ วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่ อ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามเป้ า หมายและเจตนารมณ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล และกฎกระทรวงการประกั นคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วม 2 ฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.๑ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตามกฎกระทรวง
๑.๒ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้
๑.๓ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก
ข้อ 2 ระยะเวลำควำมร่วมมือ
ระหว่าง ปี พ.ศ 2564 ถึง ปี พ.ศ. 2566
ข้อ 3 ข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี้
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึก ษา
รวมทั้ง กาหนดกรอบและแนวทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
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3.๒ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
3.๓ จัดทาแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนา ระยะ ๓ ปี
3.๔ ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.5 สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาแกนนา ในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ กากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
3.6 พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม นิเทศ และให้คาแนะนาช่วยเหลือการดาเนินการของสถานศึกษา
ภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในเครือข่าย ระหว่างเครือข่าย และ
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง รวมทั้ ง การเผยแพร่ น วั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
เพื่อการขยายผล
3.๘ ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
3.๙ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ต่อไป
ข้อ 4 ผลผูกพันทำงกฎหมำย
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้ง ข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด
ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป ในการดาเนินงานของทั้งสองฝ่าย และ
อาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ ในการกาหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งบันทึกข้อตกลงนี้
ข้อ 6 กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง
กรณีสถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการ
ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดของข้อตกลงให้เป็นประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งน้ อ ย 30 วั น และเมื่ อ ทั้ ง สองฝ่ า ยเห็ น ชอบร่ ว มกั น ในประเด็ น ที่ ข อเปลี่ ย นแปลงแล้ ว
ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ตกลงกัน นั้น
กรณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะขอยกเลิ ก ความร่ ว มมื อ จะต้ อ งแจ้ ง ให้ อี ก ฝ่ า ยทราบ
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งน้ อ ย 15 วั น เพื่ อ ให้ โ อกาสทั้ ง สองฝ่ า ย ตกลงในรายละเอี ย ดในการด าเนิ น งาน
ตามขั้นตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป
ข้อ 7 กำรดำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดาเนินการขั้นต่อไป สถานศึกษาแกนนาและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาจะต้องดาเนินงานตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และร่วมกันกาหนด
รายละเอียดเฉพาะเรื่องภายในขอบเขตแห่งความร่วมมือนี้
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ข้อ 8 อื่นๆ
ทั้ ง สองฝ่ า ยตกลงกั น ให้ ถื อ ว่ า เอกสารต่ า งๆ แนบท้ า ยบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้วย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ และทั้งสองฝ่ายต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ........................................................ผู้ให้ข้อตกลง
(………………………….……………………..)
ผู้อานวยการสถานศึกษา............................
สถานศึกษาแกนนา
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับข้อตกลง
(………………………….……………………..)
ผู้อานวยการสถานศึกษา............................
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
ลงชื่อ.......................................................... พยานคนที่ 1
(…………………………….……………………)
ตาแหน่ง ....................................................
(…………………………….……………………)

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ลงชื่อ................................................... พยานคนที่ 2
(…………………………….……………………)
ตาแหน่ง .....................................................
(…………………………….……………………)
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(ร่ำง) แบบบันทึกกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................................และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
1. ชื่อเครือข่ำย............................................................................................................................. .............................
2. ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ.....................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................
3. ชื่อผู้รับกำรนิเทศ............................................................................................................................. ................
วันที่ .................. เดือน.................. พ.ศ...............
ประเด็นกำรนิเทศ

วิธีกำรนิเทศ

ผลกำรนิเทศ

กำรแก้ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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(ร่ำง) กรอบกำรจัดทำ
แผนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................................หรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 - 2566
……………………………………………………….
1. สถำนกำรณ์/หลักกำรและเหตุผล
ระบุสภาพบริบท จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อจากัดของการพัฒนา และผลการจัดการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี
รวมทั้งความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาร่วมพัฒนา และข้อมูลที่สะท้อนสภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒ นา
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.๒ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง
2.๓ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้
2.๔ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก
3. เป้ำหมำย
- เป้าหมายรวม (3 ปี)
- เป้าหมายรายปี (ปี 2564 – 2566)
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
5. กลุ่มเป้ำหมำย
5.1 สถานศึกษาแกนนา ได้แก่
5.2 สถานศึกษาร่วมพัฒนา จานวน ..........แห่ง ได้แก่
1) ..............................................................
2) .............................................................
3) ................................................................
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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6. ระยะเวลำดำเนินกำร
3 ปี (ระบุ เวลาเริม่ ต้น และ เวลาสิ้นสุด)
7. กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
7.1 การติดตาม ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ ตามระยะเวลาและช่องทางที่กาหนดไว้
๑) การดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา
๒) การด าเนิ น งานตามแผนเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาแกนน าและ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
๓) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาทุกเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
7.2 การประเมินผลที่ได้เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (รายปี และภาพรวม)
7.3 การรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นการติดตามและผลการประเมิน แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระยะเวลา และช่องทางที่กาหนดไว้
วิธีกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
แหล่ง
เป้ำหมำย (ระบุหน่วย)
(บำท)/ งบประมำณ
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ/
โครงกำร/
(ระบุ) สถำนที่ เริ่มต้นตัวชี้วัด กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม ทรัพยำกร
กิจกรรม
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้
สิ้นสุด
ระยะ 2564 2565 2566
ใน นอก
3 ปี

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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(ร่ำง) แบบตรวจสอบสภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรและบริบทที่ส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
คำชี้แจง กาหนดให้สถานศึกษาร่วมพัฒนา ดาเนินการตรวจสอบสภาพความต้องการจาเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน และ
บริบทของตนเอง พร้อมข้อจากัดของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าว
ไปนาเสนอในการประชุมร่วมกับสถานศึกษาแกนนาเพื่อประกอบการกาหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป
ชื่อ สถานศึกษาร่วมพัฒนา....................................................................................สังกัด ................................................
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ประเด็นกำรตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติงำนและร่องรอยสนับสนุนที่ปรำกฎ
คณะทำงำนจำก
สถำนศึกษำแกนนำ
1.ระบบข้อมูลสำรสนเทศ (ความเป็นระบบ /ข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษา / เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ /เป็นปัจจุบัน / เข้าถึงง่าย / มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่ อย่างไร)
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.2 สารสนเทศที่จาเป็น
เพื่อการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
2. ควำมร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครอง และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (ประเภทความร่วมมือ / จานวน)
2.1 ผู้ปกครอง
2.2 ชุมชน
2.3 หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ประเด็นกำรตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติงำนและร่องรอยสนับสนุนที่ปรำกฎ
คณะทำงำนจำก
สถำนศึกษำแกนนำ
3. ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพ 5 องค์ประกอบ
3.1 การกาหนดเป้าหมาย
มาตรฐาน
3.2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่
มาตรฐาน
3.3 การประเมินความสาเร็จ
ตามมาตรฐาน
3.4 การนาการเปลี่ยนแปลงสู่
สถานศึกษาและการสร้าง
คุณค่าแก่วงวิชาการ
3.4.1 คุณภาพของผู้เรียน
3.4.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
3.4.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
3.4.3 รูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม
3.5 การเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพที่สะท้อนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๔. ข้อจำกัดที่ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
4.1 นักเรียน ( จานวน / ฐานะทางเศรษฐกิจ / ความเชื่อและวัฒนธรรม / ต่างเชื้อชาติ /ความห่างไกล /สุขภาพ /
การประกอบอาชีพของครอบครัว เป็นต้น )
4.2 ครู ( ความพอเพียงของจานวน / จานวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ / ความสอดคล้องของสาขาที่จบกับวิชาที่สอน /
สุขภาพ / ภาระทางครอบครัว / ความห่างไกล เป็นต้น )
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ประเด็นกำรตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติงำนและร่องรอยสนับสนุนที่ปรำกฎ
คณะทำงำนจำก
สถำนศึกษำแกนนำ
4.3 ที่ตั้งของสถานศึกษา ( อยู่บนเกาะ / อยู่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน / อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ด้านความปลอดภัย วาตภัย อุทกภัย / อยู่บนที่ราบสูง / อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร เป็นต้น)
4.4 อื่นๆ (ระบุ)
5.จุดเด่นและจุดแข็งของ
สถำนศึกษำ
6. จุดอ่อน และจุดที่ควร
พัฒนำของสถำนศึกษำ
7. ควำมต้องกำรจำเป็น
เร่งด่วนของสถำนศึกษำ

1. ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง .................................................................
2. ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง .................................................................
3. ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง .................................................................
4. ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง .................................................................
5. ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง .................................................................
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(ร่ำง) กรอบและแนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำแกนนำ
การจัดทา กรอบและแนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำแกนนำ ควรสอดคล้องตามศักยภาพและ
จุดแข็งของสถานศึกษาแกนนา และสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาร่วมพัฒนา และระบุเฉพาะสาระสาคัญ
ให้ชัดเจน ตามประเด็นต่อไปนี้
๑.สถำนกำรณ์และข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
- ภาพรวม
- รายโรง
๒.ประเด็นกำรพัฒนำ
ระบุประเด็นการพัฒนาที่สถานศึกษาแกนนา พิจารณาแล้ว จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ อาจเป็ น ประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง เท่ า นั้ น
หรือเป็นประเด็นร่วมของสถานศึกษาร่วมพัฒนาส่วนใหญ่
๓.วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
-วัตถุประสงค์
ระบุเป็นรายข้อ
-เป้าหมาย
ระบุความสาเร็จที่ต้องการ รายปี และ ระยะ ๓ ปี
๔.ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
-เชิงปริมาณ
-เชิงคุณภาพ
๕.แนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อหนุนเสริมกำรพัฒนำสถำนศึกษำร่วมพัฒนำที่สอดคล้องตำมบริบทของ
สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
ระบุ แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ใช้เพื่อช่วยพัฒนา จะทาอะไร ทาอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้
ทาที่ไหน ทาเมื่อไร (ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ) ใครเป็นผู้ทา เป็นต้น
๖. กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
จัดทาแผนการติดตาม ประเมิน และรายงาน โดยระบุ ประเด็นที่ต้องการ ผู้ให้ข้อมูล วิธีการและเครื่องมือ
ระยะเวลา และช่องทางในการรายงาน ให้ชัดเจน
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(ร่ำง) รำยกำรข้อมูลพื้นฐำนและสำรสนเทศที่จำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
1. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ..........
สังกัด ................................................................................................................. ............................................
ที่อยู่สถานศึกษา .........................................ตาบล/แขวง........................ อาเภอ/เขต........................ .....
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์............................ เบอร์โทร......................................................
จานวนครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563) ................................................................................
จานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563) ............................................................................................
ระดับที่เปิดสอน.............................................................................................................. ...
ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสถานศึกษา (นาย / นาง / นางสาว).......................................................................
E-mail............................................................ line ID ........................................................................
ชื่อสถานศึกษาแกนนา ........................................................................ สังกัด.............................................. .
2. บริบทของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
2.1 บริบททั่วไป
สภำพแวดล้อม / ภูมิประเทศ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (จานวน / วุฒิที่จบ / จานวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ / สัดส่วนครูต่อ
นักเรียน / สภาพความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น สุขภาพการเดินทางไป – กลับ เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
นักเรียน (จานวนความสนใจต่อการเรียนรู้ / สุขภาพ / สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว / สภาพเสี่ยง /
การเดินทางไป – กลับ เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
สภำพชุ ม ชน (ความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชน / ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา /
สภาพความเป็นอยู่ เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

63

แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ
ควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆทั้งเชิงวิชำกำรและเชิงบริหำร (ประเภทความร่วมมือ / จานวนความร่วมมือ
เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดเด่น และจุดแข็ง (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ผลการจัดการศึกษา ชุมชน ภาคีความร่วมมือ เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
จุดควรพัฒนำ (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ผลการจัดการศึกษา ชุมชน ภาคีความร่วมมือ เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
อื่นๆ (ระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2.2 บริบทด้ำนคุณภำพกำรศึกษำที่สำคัญ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (ผลการประเมินการจัดการศึกษา / พัฒนาการของผลการจัดการศึกษา เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (สภาพปัญหาอุปสรรค / ทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การจัดการเรียนการสอน / การจัดทา
หลักสูตร / การวัดและประเมินผล เป็นต้น)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
มำตรฐำน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม
ระดับคุณภำพ
ภาพรวม

คะแนน

ข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมิน

รายด้าน
รายมาตรฐาน
ผลกำรรับรอง

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ (ถ้ำมี)

ประเด็น

คุณภำพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประเมิน

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระบวนกำรบริหำรและกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียน
จัดกำรของผู้บริหำร
กำรสอนที่เน้นผู้เรียน
สถำนศึกษำ
เป็นสำคัญ
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3. สภำพกำรดำเนินงำนของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงฯ (ระบุวิธีกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน ฯลฯ )
ประเด็น
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา

สภำพกำรดำเนินงำน

2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. การดาเนินการตามแผน
4. การติดตามผลการดาเนินงาน
5. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
7. อื่น ๆ (ระบุ)
4. ข้อจำกัด และควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำ
4.1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4.3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.4 อื่นๆ (ระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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