
การจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19

ดร.อัมพร  พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ผู้เรียน
สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ความเปล่ียนแปลงของ
การศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

และกระแส Disruption



ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ความเปล่ียนแปลงของ
การศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

และกระแส Disruption



หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายยืดหยุ่น

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ความเปล่ียนแปลงของ
การศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

และกระแส Disruption



การวัดและประเมินผลยืดหยุ่น

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ความเปล่ียนแปลงของ
การศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

และกระแส Disruption



เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ความเปล่ียนแปลงของ
การศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

และกระแส Disruption



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

- สพร. - สนผ.
- สคส - สศศ. - สอ.

ส่วนภูมิภาค

กลุ่มพ้ืนที่
การศึกษา

สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี

โรงเรียน

• กระจายอํานาจสู่พ้ืนที่
• มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
• ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
• มีกลไกในการตรวจสอบ
• รับผิดชอบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ประถม

การศึกษาพิเศษ

มัธยม

กลุ่มเครือข่าย

สหวิทยาเขต

7

กลุ่มโรงเรียน

ตสน. กพร.

- สพก. จชต. - สกก - สมป. 
- ฉก.ชน. - สกว.

- สน. - สบน.
-ศบศ.

- ศนฐ. - สบว.

- สวก. - สทศ
- สทร. - สนก. -สตผ.



เลขาธิการ กพฐ.

สพฐ.

- กระจายอํานาจสู่พ้ืนท่ี
- มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
- ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
- มีกลไกในการตรวจสอบ
- รับผิดชอบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กลุ่มโรงเรียน

คณะกรรมการ
กลุ่มพ้ืนที่การศึกษา

เครือข่ายฯ สหวิทยาเขต

ก.ต.ป.น.

กพฐ.

ชมรม/สมาคมฯ

น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานโรงเรียน

กลุ่มพ้ืนท่ี
การศึกษา

สพท.
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ประธานคณะกรรมการ
เลขาธิการ กพฐ.
สรรหาและแต่งตัง้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยตําแหน่ง
(ผอ.สพท.)

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน
-ด้านบริหารการศึกษา
-ด้านบริหารสถานศึกษา
-ด้านอ่ืน ๆ

กรรมการที่มาจากผู้แทน
สถานศึกษา จํานวน 3 คน

-ประถมศึกษา
-การศึกษาพิเศษ
-มัธยมศึกษา

เลขานุการคณะกรรมการ

รองประธาน จํานวน 2 คน

โครงสร้างการบริหารงาน
ในระดับกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา
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อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มพ้ืนท่ีการศึกษา

อํานาจประธานกรรมการ อํานาจคณะกรรมการ

- ตรวจราชการกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาประจํา
เขตตรวจราชการ

- กํากับ ติดตาม และประเมินผล
- ปฏิบัติ  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่เลขาธิการ กพฐ.
มอบหมาย

- จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ต่อสํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะการปฏิงานของ                     
กลุ่มพ้ืนที่การศึกษา

- ประสานการบริหารงาน
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานผล                 
การดําเนินงานตามนโยบาย

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย
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มีกลไกในการตรวจสอบ

ส่วนกลาง 
(สพฐ.)

กลุ่มพ้ืนที่
การศึกษา/
สนง.เขตพ้ืนที่

โรงเรียน
การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)

การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)



รับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

13

ผู้เรียน

ครแูละบุคลากรการจัดสรรปัจจัย
และทรัพยากรทางการศึกษา

เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้

รับผิดชอบ



เป้าหมาย 4 มิติ

1

2

3

4

ความปลอดภัย

โอกาส ความเหล่ือมล้ํา

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติความปลอดภัย โรคภัย (Covid-19)



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติความปลอดภัย ภัยทางเทคโนโลยี



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติความปลอดภัย ภัยพิบัติ (อุทกภัย)



ความปลอดภัย
(Safety)

โรงเรียนเปรียบเสมือน 

“บ้าน”

มี
ภูมิคุ้มกัน

ทันเวลา

ระบบดี

โรงเรียนเหมือนบ้าน”อบอุ่น น่าอยู่”



ระบบดี

โรงเรียนเหมือนบ้าน”อบอุ่น น่าอยู่”

มีระบบ มีระเบียบ 



โรงเรียนเหมือนบ้าน”อบอุ่น น่าอยู่”

มีภูมิคุ้มกัน
ทักษะชีวิต 4 ด้าน

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี

กับผู้อื่น

การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่า

ในตนเองและผู้อื่น 

การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา                  

อย่างสร้างสรรค์



ทันเวลา

โรงเรียนเหมือนบ้าน”อบอุ่น น่าอยู่”

ประสิทธิภาพ
ส่ือสารอย่างรวดเร็ว

รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติโอกาส ความเหล่ือมล้ำ การรับเด็กเข้าเรียน



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติโอกาส ความเหล่ือมล้ำ เด็กตกหล่น ออกกลางคัน



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติโอกาส ความเหล่ือมล้ำ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
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Opportunity
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Opportunity

เข้าถึง

ระบบการรับนักเรียน

ระบบการเรียนการสอน

ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่
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Quality

ผู้เรียน

การบริหาร
จัดการศึกษา

คุณภาพ
(Quality) บริหาร ครู

และบุคลากร



ผู้บริหาร

ครู

บุคลากร

คุณภาพ 

การคัดเลือกผู้บริหาร
คุณภาพ

พัฒนาผู้บริหาร
เป็นพลเมืองดิจิทัล

พัฒนาความเป็น
พลเมืองดิจิทัล

การคัดเลือกครู
คุณภาพ

เพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ
ความเป็นครู และความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

การคัดเลือกบุคลากร
คุณภาพ

พัฒนาบุคลากร
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา

พัฒนาผู้บริหาร
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิตคุิณภาพ อ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน คิดเลขเป็น



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สร้างแรงบันดาลใจ



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติคุณภาพ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา กตัญญู



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เป้าหมาย
มิติคุณภาพ 1 กีฬา 1 ดนตรี 1 อาชีพ



33

Performance

กระจาย
อํานาจ
สู่พ้ืนท่ี

มีส่วนร่วม
จากภาค

ประชาสังคม

ขับเคล่ือน
ด้วย

นวัตกรรม

มีกลไก
ใน

การตรวจสอบ

รับผิดชอบ
การศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน

น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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Performance กระจายอํานาจ

สพฐ.

กลุ่มพ้ืนที่การศึกษา

สํานักงาน
กลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษา

กลุ่มโรงเรียน/
สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯลฯ

โรงเรียน

กพฐ.

คณะกรรมการ
กลุ่มพ้ืนท่ีการศึกษา

ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน/

สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯลฯ

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน

สนับสนุน ส่งเสริม กํากับติดตามและประเมินผล
การขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 

- สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ให้ข้อเสนอแนะ                         
ในการจัดการศึกษาของ คลัสเตอร์ (Cluster) 
ในระดับต่างๆ
- จัดทําแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง                 
ตามบริบท กําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ และมีความรับผิดชอบ                                    
ต่อผลการจัดการศึกษา

สนับสนุน ส่งเสริม กํากับติดตามประเมินผล                
การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กํากับติดตาม การขับเคล่ือนนโยบายและ                    
งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ร่วมกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา                           
ของสถานศึกษา

องค์กร องค์คณะ หน้าท่ี/บทบาท
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Performance
กระจายอํานาจ

หลักการ กระจายอํานาจการบริหารไปยัง กลุ่มพ้ืนที่การศึกษา (Cluster) และเขตพ้ืนที่                             
ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทัว่ไป และกําหนดผู้รับผิดชอบ

การบริหารงานบุคคล เช่น การจัดสรรอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนา 
การอนุญาต อนุมัติ  ท่ีไม่ขัดกับระเบียบกฎหมาย

การบริหารงบประมาณ เช่น การจัดตัง้งบประมาณตามความต้องการของ
เขตพ้ืนท่ี การอนุญาต อนุมัติ ท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ

การบริหารวิชาการ เช่น การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร ท่ีสอดคล้อง               
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถ่ิน

การบริหารทัว่ไป เช่น การอนุญาต อนุมัติ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทัว่ไป

1
2
3
4



Performance
มีส่วนร่วม

จากภาคประชาสังคม

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

โรงเรียนดี 4 มุมเมือง

โรงเรียนอัจฉริยะโรงเรียนทางเลือก

โรงเรียน CONNEXT ED

Partnership School

โรงเรียนอื่น ๆ



โรงเรียนคุณภาพใกล้เคียงกัน

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

มิติประสิทธิภาพ

ü ความพร้อมอาคารสถานท่ี

ü ความพร้อมครู บุคลากร

ü ส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
ü หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผล

ü สาธรณปูโภค (น้ำ ไฟ Internet)

เป้าหมาย



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

• โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

• โรงเรียนโครงการพิเศษ 

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน
• โรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรม

โครงการพิเศษ



สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


