
มอบนโยบายรองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 



ประเด็นการมอบนโยบาย 

๑. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๒. โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๑๐ ด้าน 

๓. การด าเนินงานของคณะท างานกลุ่มย่อย 

๔. โครงสร้างการด าเนินงาน 



โครงการโรงเรียนประชารัฐ 



คณะท ำงำนร่วมรัฐ-เอกชน-ประชำชน (คณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ) 

1. คณะท างานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (รมว. วท. :  คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 

2. คณะท างานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (รมว.กค.: คุณชาติศิริ โสภณพนิช (บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ)) 

3. คณะท างานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (รมช.พณ.: คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)) 

4. คณะท างานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)   (รมว.ศธ.: คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 

5. คณะท างานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   (รมว.มท.: คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ)) 

6. คณะท างานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE   (รมว.กก. : คุณกลินท ์สารสิน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 

7. คณะท างานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ    (รมว.พณ.: คุณสนั่น อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทยซุปเปอรแ์วร)์) 

8. คณะท างานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  (รมว.อก.: คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)) 

9. คณะท างานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (ท่านรองนายกฯ ดร.วิษณุ เครืองาม: คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 

10. คณะท างานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่( รมว.กษ.: คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ (บจก.น้ าตาลมิตรผล)) 

11. คณะท างานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า(รมว.ศธ.: คุณศุภชัย เจียรวนนท ์(บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์)) 

12. คณะท างานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ  ( รมว.กค.: คุณทศ จิราธิวัฒน ์(บจก.กลุ่มเซ็นทรัล) 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 



โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๑๐ ด้าน 
คณะท ำงำนดำ้นกำรศกึษำพืน้ฐำนและกำรพฒันำผูน้ ำ 



 คณะกรรมกำรสำนพลงัประชำรฐั  
คณะท ำงำนดำ้นกำรศกึษำพืน้ฐำนและกำรพฒันำผูน้ ำ 
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โครงการโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 

ภาคเอกชน 
- ช่วยเรื่องการตลาด 
- ช่วยเรื่องการประเมิน 
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจ าเป็น 

ภาครัฐ 
- ธรรมภบิาล เปิดเผยข้อมูล 
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure  
2. ระบบพัฒนาคลังส่ือ
การเรียนการสอน 
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล 
 
 
 

กลุ่ม 1  
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และ Regional 
Education Hub 
 
 
 

กลุ่ม 2  

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. พัฒนาครู 
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

กลุ่ม 3  

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน 
3. ข้อเสนอการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

กลุ่ม 4  

1. พัฒนาหลักสูตร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ 
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

กลุ่ม 5 
คณะท างานชุดย่อย 



การด าเนินงานของคณะท างานกลุ่มย่อย 



โครงการโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 

ภาคเอกชน 
- ช่วยเรื่องการตลาด 
- ช่วยเรื่องการประเมิน 
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจ าเป็น 

ภาครัฐ 
- ธรรมภบิาล เปิดเผยข้อมูล 
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure  
2. ระบบพัฒนาคลังส่ือ
การเรียนการสอน 
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล 
 
 
 

กลุ่ม 1  
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และ Regional 
Education Hub 
 
 
 

กลุ่ม 2  

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. พัฒนาครู 
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

กลุ่ม 3  

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน 
3. ข้อเสนอการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

กลุ่ม 4  

1. พัฒนาหลักสูตร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ 
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

กลุ่ม 5 
คณะท างานชุดย่อย 



การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารการศกึษา 

“สรา้งฐานขอ้มลูกลางและสารสนเทศทีเ่ป็นเอกภาพ” 

                  .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

                  .
    

  .

   .    .    .

                 .

 . . .   .   .

XML XML XML
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(เชื่อมโยงกันและมีข้อมูลกลาง) 

มีฐานข้อมูลกลาง 
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2.ข้อมูลสถานศึกษา 
3.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.ข้อมูลบุคลากรอื่นๆ 

มีฐานข้อมูลกลาง 
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2.ข้อมูลสถานศึกษา 
3.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.ข้อมูลบุคลากรอื่นๆ 

การด าเนินการของ ศธ. ส าหรับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ICT 

ปัญหำ 



การบรูณาการระบบจัดการองคค์วามรู ้

“เนือ้หาสาระเขา้ถงึทกุชอ่งทางสือ่ ทกุรปูแบบ ทกุอปุกรณ์” 

                    .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .
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UniNet MOENet 

OVERLAP 
 

10,146 
ไดร้บับรกิาร 

578 

 

ไดร้บับรกิาร  

26,328 

 

ยงัไม่ไดร้บับรกิาร

8,396 ** 

 
** รวมสถานศึกษาเอกชน 

การเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทุกเขตพื้นที่ต้องส ารวจการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ว่ามีสถานะใด  

ยังไม่มีโครงข่ายเข้าถึง/ เข้าถึงแต่ไม่เสถียร/ สัญญาณด ี



การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารการศกึษา 

                    .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

Smart Studio AppsDLTV WebsiteInternet Intranet

RadioMobileComputer IPTV E-Book Multimedia

ระบบคลังควำมรู้ของเอกชน 

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่1 : “คลงัความรูเ้ชือ่มโยงกนัระหวา่งรัฐ-เอกชน” 

มคีณะกรรมการกลั่นกรองขอ้มลูเขา้คลังความรู ้



คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่1 : ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และเลือกแสดงผล  เพื่อการบริหารแบบธรรมาภิบาล  

ขอ้มลูพืน้ฐานโรงเรยีน 

-รหัสโรงเรยีน 
-เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก ของ
โรงเรยีน 
-ชือ่โรงเรยีน 
-ชือ่สพป./สพม. 
-หมายเลขเขตพืน้ที ่
-ทีอ่ยู ่
-ตําบล 
-อําเภอ 
-จังหวัด 
-พกิัดทีตั่ง้ของโรงเรยีน 
-ระดับทีเ่ปิดสอน 
-จํานวนผูบ้รหิาร 
-จํานวนขา้ราชการคร ู
-จํานวนอัตราจา้ง 
-จํานวนบคุลากรอืน่ๆ 
-จํานวนนักเรยีน 
   -แยกตามชัน้ปี 
-พืน้ทีท่ัง้หมดของโรงเรยีน(ไร)่ 
   -เป็นพืน้ทีส่ถานศกึษา(ไร)่ 
   -เป็นพืน้ทีส่ามารถทําเกษตร(ไร)่ 
   -มแีหลง่น้ําในโรงเรยีนมัย้ 
-จํานวนหอ้งเรยีน 
-จํานวนอาคารเรยีน 
   -จํานวนทีใ่ชง้านได ้
   -จํานวนทีใ่ชง้านไมไ่ด ้
-จํานวนอาคารอเนกประสงค ์
   -จํานวนทีใ่ชง้านได ้
   -จํานวนทีใ่ชง้านไมไ่ด ้

ขอ้มลูผูบ้รหิารโรงเรยีน/คร ู

-ชือ่ผูบ้รหิาร 
-ประเภท(ผูบ้รหิาร/คร)ู 
-ตําแหน่ง 
-อาย ุ
-วฒุกิารศกึษาสงูสดุ 
-สาขาของวฒุกิารศกึษา 
-ประสบการณ์บรหิาร(ปี) 
-ประสบการณ์การสอน(ปี) 
-เบอรต์ดิตอ่ในโรงเรยีน 
-เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื 
-อเีมล ์
-Line ID 

อปุกรณ์การเรยีนการสอนของรร. 

-จํานวนคอมฯในการเรยีนการสอน 
-จํานวนคอมฯในการบรหิารจัดการ 
-จํานวนTabletในการเรยีนการสอน 
-จํานวนคอมฯทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตได ้
-จํานวนTabletทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตได ้

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่
ละรร. (2ปีลา่สดุ) 

-ปี พ.ศ. 
-ระดับชัน้ (ป6,ม3,ม6) 
-รายวชิา (8กลุม่สาระวชิา) 
-คะแนนO-Net ตาม8สาระวชิาของ
โรงเรยีน 

ขอ้มลูผลงานดา้นนวัตกรรมในรอบ2ปี 

-ปีพ.ศ.ทีไ่ดร้ับรางวัล 
-ประเภทผลงานทีไ่ดร้ับรางวัล (ดา้นการเกษตร, 

ดา้นหุน่ยนต,์ ดา้นวทิยาศาสตร)์ 

-ระดับผลงานทีไ่ดร้ับรางวัล (ระดับเขต, ระดับ

จังหวดั, ระดับประเทศ) 

-จํานวนผลงาน ทีแ่ยกตามประเภท, ระดับ
ผลงาน และปี 

ขอ้มลูการเขา้ร่วมโครงการ(รร.สจุรติ,รร.ดี

ศรตํีาบล,รร.ในฝัน,รร.สขีาว 

-เคย หรอื ไมเ่คยเขา้รว่ม 
-ชือ่โครงการที1่ 
-ชือ่โครงการที ่2 
-ชือ่โครงการที ่3 
-ชือ่โครงการที ่4 
-ชือ่โครงการที ่5 

ความตอ้งการพัฒนาของผูบ้รหิาร/คร ู

-(ผูบ้รหิาร)ผตอ้งการพัฒนาตนเองตาม
หลักสตูรใดบา้ง*(1) 
-(คร)ูตอ้งการพัฒนาตนเองตามหลักสตูร
ใดบา้งเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพ*(2) 

ขอ้มลูสถานศกึษา/รร. 

-การประเมนิ สมศ.รอบ3 (ผา่น/ไมผ่า่น) 
-ตอ้งการใหช้มุชนรว่มสนับสนุนอยา่งไร 
-ผูบ้รหิารสามารถมสีว่นรว่มกับชมุชนไดม้าก
นอ้ยแคไ่หน เพราะอะไร 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนร. ใน
แตล่ะรร.(2ปีลา่สดุ) 

-ปี พ.ศ. 
-ระดับชัน้ (ป6,ม3,ม6) 
-รายชือ่นักเรยีนทีม่ผีลรวมการสอบสงูสดุ 
5 คนแรกของแตล่ะระดับชัน้ 
-รายวชิา (8กลุม่สาระวชิา) 
-คะแนนO-Net ตาม8สาระวชิาของ
นักเรยีน 

ขอ้มลูผูป้กครอง 

-อาชพี 
-รายไดต้อ่ปี 

สิง่ทีต่อ้งการรร.พัฒนา 

-ดา้นวชิาการ 
-ดา้นกายภาพ 
-ดา้นการบรหิาร 
-ดา้นบคุลากร 
-ปัญหาทีโ่รงเรยีนพบและ
ตอ้งการการสนับสนุน 

ระบบอนิเทอรเ์น็ตของรร. 

-ชนดิของอนิเทอรเ์น็ต ( 1)Fiber, 
2)ADSL, 3)UniNet, 4)IP-Star, 5)แอร์
การด์3G-4G) 
-คา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ช ้(ISP)  
-ความเร็วอนิเทอรเ์น็ตตามแพ็คเกจ 

สือ่การเรยีนการสอนของรร. 

-สือ่หนังสอื 
   -ชัน้ปี 
   -สาระวชิา 
   -ชดุหนังสอื 
   -สํานักพมิพ ์
-สือ่ดจิทิัล 
   -ชัน้ปี 
   -สาระวชิา 
   -ประเภททีใ่ช ้( 1)CD/โปรแกรม
คอมพวิเตอร,์ 2)อนิเทอรเ์น็ต/
เว็บไซต,์ 3)Application) 
   -บรษัิทผูผ้ลติ 



โครงการโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 

ภาคเอกชน 
- ช่วยเรื่องการตลาด 
- ช่วยเรื่องการประเมิน 
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจ าเป็น 

ภาครัฐ 
- ธรรมภบิาล เปิดเผยข้อมูล 
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure  
2. ระบบพัฒนาคลังส่ือ
การเรียนการสอน 
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล 
 
 
 

กลุ่ม 1  
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และ Regional 
Education Hub 
 
 
 

กลุ่ม 2  

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. พัฒนาครู 
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

กลุ่ม 3  

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน 
3. ข้อเสนอการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

กลุ่ม 4  

1. พัฒนาหลักสูตร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ 
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

กลุ่ม 5 
คณะท างานชุดย่อย 



ปัญหำ 
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USA 481 

 427 
คะแนนเฉลี่ยประเทศไทย 

ผลการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ของนักเรียนไทยเทียบเท่านักเรียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศกลุ่มยุโรป 

ผลการทดสอบ PISA 2012 นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.4(อายุ 15ปี) จาก รร.กลุ่มตัวอย่าง 273 รร. จ านวน นร.ท่ีท าการทดสอบ 8,937 คน 

ข้อมูลจาก สสวท. 

17 

(PISA) 



ตัวเลขที่แสดงว่าเด็กไทยเรียนเยอะ  

จ านวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอายตุ่างๆ (ข้อมูลจาก UNESCO) 

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 

อันดับ 2 ของโลก 

1,080 ชม./ป ี

อันดับ 1 ของโลก 

1,200 ชม./ปี 

อันดับ 1 ของโลก 

1,200 ชม./ป ี

อันดับ 5 ของโลก 

1,167 ชม./ปี 

อันดับ 8 ของโลก 

1,167 ชม./ป ี



จ านวนครูที่ไม่ครบชั้น 

ขนาด

นักเรียน 

จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนคร ู

ที่มีอยู่จริง 

จ านวนห้องเรียนขาดครู 

(ครูน้อยกว่าห้องเรียน) 

จ านวนครูไม่ครบ

ชั้น  

คิดเป็นร้อยละ 

120 คน 

ลงมา 
117,488 90,881 26,607 22.65 



จ านวนโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 

จ านวนโรงเรียน

ทั้งหมด 

(โรง) 

โรงเรียนที่ผ่านการ

ประเมิน 

(โรง/ร้อยละ) 

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 

(โรง/ร้อยละ) 

30,742 
23,810 

(77.45) 

6,932 

(22.55) 



จ านวนเปอร์เซ็นต์บัณฑิตตกงาน 

จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ยังไม่ได้ท างาน 

และไม่ได้ศึกษาต่อ 
ร้อยละ 

109,202 25,925 23.7 



ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

(TOEFL) 
กำรจัดอันดับทกัษะควำมสำมำรถด้ำน

ภำษำอังกฤษ 5 กลุ่ม 

ล ำดบัท่ี 48 เรำอยู่กลุม่ท่ี 5 (ทกัษะควำมสำมำรถระดบัต ่ำมำก) 

ส ารวจจาก 63 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 



ล าดับที่ ประเทศ / %ของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ 

1 สิงคโปร์   71 % 

2 ฟิลิปปินส์  55.49% 

3 บรูไน ดารุสซาลาม 37.73 % 

4 มาเลเซีย 27.24 % 

5  ไทย 10 %   (6.54 ล้านคน) 

ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
จาก 10 ประเทศอาเซียน 



คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่2 : พฒันำหลกัสูตร 

3.รปูแบบการเรยีน
การสอนวชิาหลัก
บางวชิาของ รร. 
สาธติจฬุาฯ 

 

2. รปูแบบการเรยีน
การสอนของ สพฐ.  

 

1. รปูแบบการเรยีน
การสอนของ รร. ที่
ดําเนนิงานอยู ่
ตามปกต ิ

หลกัสตูร 

แนวทาง
ส าหรบัการ
จดัการ
เรยีนรูใ้น
วชิาหลกัที่

เพิม่
สมัฤทธผิล

ของ
นกัเรยีน 

 

ระดบั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 

1. เป็น รร. คณุธรรม (โมเดล – รร. คณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ) และ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์อาท ิคณุธรรม จติสาธารณะ วนัิย
ในทกุกลุม่สาระ ( โมเดล – รร. สตัยาไส / รร.ปัญญาประทปี) 

2. เสรมิรายวชิาภาษาองักฤษและการพัฒนาทักษะการสือ่สาร
ภาษาองักฤษในทกุชัน้ปี 

3. มรีปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีเ่พิม่สมัฤทธผิลของนักเรยีน 
 

 

 
แนวทาง
ส าหรบัทกุ 

รร. 

ให ้รร. เลอืกรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาหลักจาก 3 แนวทางตอ่ไปนี ้โดยจะเสรมิดว้ย
รปูแบบสะเต็มศกึษาหรอืสามารถผสมผสานในทกุรปูแบบไปปรับใชต้ามบรบิทของรร. 

ใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาทีย่ดึหลักสตูรแกนกลางปัจจบุนัของ สพฐ.   

เสรมิดว้ยรปูแบบของสะเต็มศกึษา (STEM Education)  
 



 

ส่วนท่ี 1 : ด้านส่งเสริมคณุธรรม ความดี  คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคนั์กเรียน 

สตัยาไส โมเดล  
วงกลมกลัยาณมติร  

รร.ปญัญาประทปี 

โรงเรยีนจะพฒันาเป็น 

“โรงเรยีนคณุธรรม”  
(โมเดล รร. คณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ)  

เสรมิดว้ยกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม 



 
1. หนังสอื คูม่อื และสือ่ตา่งๆทีไ่ดรั้บกาสนับสนุน

และการรับรองจากระทรวงศกึษาธกิาร 
2. แบบเรยีน Projects: Play & Learn  
3. แบบเรยีน Teacher’s Kit 
 

สือ่หลกั 
อา้งองิตามหลกัสตูร 
แกนกลางของ สพฐ. 

 

สือ่เสรมิ 
พรอ้มใชง้านไดเ้ลย  
โดยไมม่คีา่ลขิสทิธิ ์

 
 

 
1. English 24 Hours กระทรวงศกึษาธกิาร 
2. Echo English กระทรวงศกึษาธกิาร 
3. Say It Out กระทรวงศกึษาธกิาร 
4. DynEd บรษัิท ทชีชิง่ทอยส ์จํากดั 
5. English Genius บรษัิท ทรดูจิติอลพลสั จํากดั  
  

 

ส่วนท่ี 2 : ด้านส่ือส าหรบัการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 



1. แนวทางการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้พือ่พัฒนาทักษะการคดิ 
ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

2. แนวการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กบัพัฒนาการทางสมอง 
คณติศาสตร ์ป. 1-3 

3. แบบฝึกทักษะการบรูณาการการ
อา่นการคดิเลขสูก่ารแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณติศาสตร ์ป. 1 – 6 

4. แนวทางการจดัการเรยีนรูบ้รูณา
การแบบครบวงจร ป.1 – ม.3 

5. แผนการสอน 200 วัน  

โรงเรยีนสามารถเลอืกรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ไดจ้าก 3 แนวทาง  
ขึน้อยูก่บับรบิทของแตล่ะ รร.  และเสรมิดว้ยระบบ STEM Education 

2. รปูแบบ สพฐ.  
 3. รปูแบบ รร.  

สาธติจฬุาฯ 
1. รปูแบบการเรยีนการ
สอนที ่รร. ด าเนนิการอยู ่

• ประถมศกึษา 
• คณติศาสตร ์ 

• ภาษาไทย 

 

• มธัยมศกึษา 
• คณติศาสตร ์  

• ภาษาไทย 

• วทิยาศาสตร ์  

• สงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

• กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
กจิกรรมแนะแนว 

• สําหรับ รร.ทีม่กีารบรหิาร
จัดการทีด่อียูแ่ลว้  

• เกณฑว์ดัจากคะแนน  

   O – NET 

• เกณฑว์ดัอืน่ ๆ ที่
เห็นสมควร 

ด้วยรปูแบบของสะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
การเรียนรู้แบบบรูณาการ วิชาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์คณิตศาสตร ์

  
 

 

ส่วนท่ี 3  : ด้านการพฒันากระบวนการเรียนการสอนในวิชาหลกั 



โครงการโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 

ภาคเอกชน 
- ช่วยเรื่องการตลาด 
- ช่วยเรื่องการประเมิน 
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจ าเป็น 

ภาครัฐ 
- ธรรมภบิาล เปิดเผยข้อมูล 
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure  
2. ระบบพัฒนาคลังส่ือ
การเรียนการสอน 
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล 
 
 
 

กลุ่ม 1  
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และ Regional 
Education Hub 
 
 
 

กลุ่ม 2  

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. พัฒนาครู 
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

กลุ่ม 3  

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน 
3. ข้อเสนอการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

กลุ่ม 4  

1. พัฒนาหลักสูตร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ 
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

กลุ่ม 5 
คณะท างานชุดย่อย 



หลกัสูตรกำรจัดอบรม 
ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 7 เร่ือง 

1. กำรบริหำรสถำนศึกษำยุคดจิติอล                   
    School Management in Digital Era 
2. ภำวะผู้น ำเชิงนวตักรรม                   
    Innovative Leadership 
3. กลยุทธ์กำรตลำดส ำหรับสถำนศึกษำ  
    Strategic Marketing for Schools 
4. กลยุทธ์กำรพฒันำสถำนศึกษำ   
    Development Strategies for Schools 
5. กำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับสถำนศึกษำ  
    Risk Management for Schools 
6. กำรบริหำรงำนคุณภำพของสถำนศึกษำ       
    Quality Management for Schools 
 

7.  กลยุทธ์กำรพฒันำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
     สถำนศึกษำกบัชุมชน 
    Strategies to Improve School and Community Relationships  

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่3 : พฒันำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 

1. เทคโนโลยกีำรศึกษำ      
    Educational Technology 
2. กำรจดักำรช้ันเรียนยุคดจิติอล.   
    Classroom Management in Digital Era 
3. แนะแนวและให้ค ำปรึกษำอย่ำงครูมืออำชีพ 
    Guidance &Counseling as Professional Teacher 
4. จำกครูผู้สอนสู่ผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้   
    From Teacher  to Facilitator  
5. กำรใช้ ICT ในกำรจดักำรเรียนรู้ของนักเรียน  
    Using ICT for Student Learning Process 
6. เทคนิคกำรวดัและประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
    Techniques for Evaluating Teaching and Learning  
     Process 

หลกัสูตรกำรจัดอบรม 
ส ำหรับครู 6 เร่ือง 



โครงการโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 

ภาคเอกชน 
- ช่วยเรื่องการตลาด 
- ช่วยเรื่องการประเมิน 
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจ าเป็น 

ภาครัฐ 
- ธรรมภบิาล เปิดเผยข้อมูล 
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure  
2. ระบบพัฒนาคลังส่ือ
การเรียนการสอน 
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล 
 
 
 

กลุ่ม 1  
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และ Regional 
Education Hub 
 
 
 

กลุ่ม 2  

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. พัฒนาครู 
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

กลุ่ม 3  

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน 
3. ข้อเสนอการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

กลุ่ม 4  

1. พัฒนาหลักสูตร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ 
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

กลุ่ม 5 
คณะท างานชุดย่อย 



1. ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทำงภำษ ีทีส่ำมำรถกระตุ้นกำรระดมทรัพยำกรทีข่ำดแคลนโดยเร็ว 
       1.1 ปรับปรุงข้อจ ำกดัทำงภำษ ี 
 

ปรับข้อจ ำกดัจำก ไม่เกนิ 10% ของ
ก ำไร (ก่อนภำษแีละก่อนหัก
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริจำค)  ไม่เกนิ 
30%  

ขยำยข้อจ ำกดักำรบริจำคเงนิสด ของประชำชน 
แก่สถำนศึกษำ สำมำรถหักลดหย่อนทำงภำษี 
ได้ ไม่เกนิ 10% ของเงนิได้หลกัหักค่ำใช้จำยและ
หักค่ำลดหย่อน  ไม่เกนื 30%  
  

เงนิบริจำคที่ยงัไม่ได้ขอรับสิทธิ 
ประโยชน์ทำงภำษ ีสำมำรถสะสมไว้ 
 ใช้สิทธิทำงภำษ ีได้ไม่เกนิ 3 ปี 
ถดัไป  

 กำรขอรับสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษ ี ขอให้ ครอบคลุมกำร
บริจำคหนังสือและส่ือกำร
เรียนรู้  (ไม่ใช่แค่แบบเรียน )  

ปรับปรุงให้สำมำรถบริจำคเพือ่ขอรับสิทธิ
ประโยชน์ ทำงภำษไีด้กบั สถำนศึกษำที่ นิติ
บุคคลมีส่วนเกีย่วข้องหรือเป็นเจ้ำของ ได้ 

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่4 : 



1.2. ก ำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษ ีกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำคุณภำพของนักเรียน นักศึกษำ  
 

ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำง  
และขนำดใหญ่ ร่วมพฒันำคุณภำพนักศึกษำ 
โดยใช้มำตรกำรร่วมกบั พ.ร.บ. ส่งเสริมและ 
พฒันำคุณภำพชีวติผู้พกิำร เช่น 
- รับนศ. 2 คน เทียบเท่ำผู้พกิำร 1 คน 
  
   

กรณไีม่ต้องกำรพ่วงกบั พ.ร.บ. ส่งเสริมและ 
พฒันำคุณภำพชีวติผู้พกิำร  อำจก ำหนดให้องค์กร 
รับ นศ.ในอตัรำ 1 คน ต่อพนักงำน 300 คน โดย 
ค่ำตอบแทนนักศึกษำ ให้สำมำรถน ำไปบันทึกเป็น 
ค่ำใช้จ่ำย 2 เท่ำ เพือ่ลดหย่อนภำษรีำยได้นิตบุิคคล 

ส่งเสริมให้องค์กรต่ำงๆ จัดส่งบุคลำกร 
ทีม่คีวำมเช่ียวชำญในรำยวชิำทีข่ำดแคลน 
เช่น ภำษำองักฤษ โดยมกีระบวนกำร 
สอนครบถ้วน บริษทัสำมำรถน ำค่ำแรง 
บุคลำกรทีไ่ปช่วยสอน บันทกึเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ได้ 2 เท่ำ เพือ่ลดหย่อนภำษนิีติบุคคล 

 ก ำหนดให้ควำมช่วยเหลอื รร.ที่ขำดแคลน 
มีสิทธิลดหย่อนภำษไีด้มำกกว่ำ รร. ทั่วๆ ไป 
เพือ่จูงใจให้เอกชน ระดมควำมช่วยเหลอื 
รร.ที่ขำดแคลนมำกๆ   

 ก ำหนดให้กำรซ้ือหนังสือ และส่ือกำรเรียนรู้ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมของบุคคลทั่วไป สำมำรถ
น ำมำลดหย่อนภำษไีด้ ไม่เกนิปีละ 20,000 บำท  

 บริษทัที่ส่งพนักงำนไปเรียนกบัสถำบันทวภิำค ี 
(เรียนด้วย ท ำงำนด้วย) ให้อนุญำตน ำค่ำแรงที่บริษทั
จ่ำยให้พนักงำน มำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย  2 เท่ำ 
เพือ่ลดหย่อนภำษ ีนิตบุิคคล 

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่4 : 



พฒันำคุณภำพกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

กำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม
ของชุมชน  

 
- ควบรวมสถำนศึกษำ นร.ต่อห้อง  
  20-25 คน 
- สนับสนุนรถขนส่งให้ นร.  
  สำมำรถ เดนิทำงถึง รร. ไม่เกนิ  
  30 นำท ี 
- หลกัสูตรแกนกลำง ....% 
- หลกัสูตรท้องถิ่น ....% 
-  หลกัสูตรวชิำชีพ 
 
 

ชุมชน/อบต. เอกชน/บริษทั มหำวทิยำลยั ก. ศึกษำธิกำร 

ร่วมวำงแผนพฒันำ รร. 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

ร่วมสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ 

สำมำรถให้กำรสนับสนุน
โดยตรงกบั รร. 

สิทธ์ิประโยชน์ทำงภำษี 

อบรมครู / ผอ. 
( Massive training Service ) 

สร้ำงต้นแบบ        กำร
บริหำรจัดกำร 

ปลดลอ็ค/ปรับระเบียบกำร
ให้เหมำะสม 

สนับสนุนงบประมำณ 

ผลตอบแทน 

 
- ชุมชนเข้ำมำมส่ีวนส่วนร่วมในกำร  
  แก้ไขปัญหำ และพฒันำคุณภำพ 
  กำรศึกษำขอ รร. 
- ใช้บริบท สภำพแวดล้อม ภูมปัิญญำ  
  ทรัพยำกรบุคคล วตัถุดบิ ทุนทรัพย์  
  ท้องถิ่นเข้ำร่วม สนับสนุน รร. ขนำด 
 เลก็ 
 

ลดอปุสรรคจำกกำรบริหำรของ
ส่วนกลำง  

-  ลดโครงกำรจำกส่วนกลำงที ่สร้ำง 
   ภำระให้กบัครู  
-  งดกำรวดัและ ประเมนิผลระดบัชำต ิ
   ตลอดจนเกณฑ์เลือ่นช้ัน เพือ่ 
  เปิดทำงให้หลกัสูตรท้องถิ่น  
-  ผอ. มอี ำนำจส่ังกำร/ หน้ำที ่ 
  รับผดิชอบในกำรบริหำรจดักำร  

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่4 : กำรจัดกำรศึกษำแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันำคุณภำพกำรศึกษำและ
น ำไปสู่กำรมส่ีวนร่วมของชุมชนและสังคม 



โครงการโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 

ภาคเอกชน 
- ช่วยเรื่องการตลาด 
- ช่วยเรื่องการประเมิน 
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจ าเป็น 

ภาครัฐ 
- ธรรมภบิาล เปิดเผยข้อมูล 
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure  
2. ระบบพัฒนาคลังส่ือ
การเรียนการสอน 
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล 
 
 
 

กลุ่ม 1  
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และ Regional 
Education Hub 
 
 
 

กลุ่ม 2  

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. พัฒนาครู 
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

กลุ่ม 3  

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน 
3. ข้อเสนอการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

กลุ่ม 4  

1. พัฒนาหลักสูตร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ 
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

กลุ่ม 5 
คณะท างานชุดย่อย 



R&D Hub 

NANO 

- Mtec  
-สถำบนันำโนเทค 
 -สถำบนัวิทยสริิเมธี 
   (Vistec)  
- ฯลฯ 

Matching  Funding & Human Resource 500 mb./node 

Bio Robotic Digital 

- Biotec 
-Nectec  
-ม.มหิดล 
-ม.บำงมด 
- ฯลฯ 

- Nectec 
- ม.ลำดกระบงั 
-ม.พระจอมเกล้ำ   
  พระนครเหนือ 
- ฯลฯ 

- Nectec 
-ม.เกษตร 
-ม.ลำดกระบงั 
-IBM 
-ฯลฯ 

Local & Global Connection 

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยที ่5 : พฒันำควำมเป็นเลศิทำงกำรศึกษำ Education Hub  



โครงสร้างการด าเนินงาน 



กลไกการขบัเคล่ือน 

บรษิทัเอกชน คณะท ำงำนกลุ่มยอ่ย(ภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม) 

แสดงความจ านง 
 

คดัเลือก 7,424 รร. 
(phase 1 : 3,342 รร.) 

 

ศูนยป์ฏบิตักิำร 
ภำครฐั + เอกชน + ประชำสงัคม 

School Mapping, Planning, Directing, Monitoring 
 
 

Implement โรงเรียน 

คณะกรรมกำร 
คดัเลอืก รร. กลุ่ม 2  

ระบบ
ฐานข้อมลู 

ทีมเลขานุการ  
ภาครฐัและเอกชน 

ประเมินผล และรายงาน 

คู่มือการจดัการ
เรียนการสอน 

พฒันาผูน้ า.คร ู
เครือข่าย

ความร่วมมือ 
Education 

Hub 

กลุ่ม 1  กลุ่ม 3  กลุ่ม 4  กลุ่ม 5  

ภำคเอกชน 
 

หน่วยงำนสนบัสนุน
จำก  

กระทรวง ศธ. 

ส ารวจความต้องการของ รร. 

ศนูยป์ฏิบติัการเขตพืน้ท่ี 
ภำค 

ประชำสงัคม 

ประเมนิผล และ รำยงำน 

โครงสร้างการด าเนินงาน 



ศนูยป์ฏบิตักิารประชารัฐ (Full time)  
 
 

ภาคเอกชน 
 

ศนูยป์ฏบิตักิารเขตพืน้ที ่ 225 แหง่ 

ภาค 
ประชาสงัคม 

บทบำทหน้ำทีศู่นย์ปฏิบัติกำรประชำรัฐ 

รองผอ.เขต พท. 
(เลขาฯ คณะทํางาน) 

ก.ศกึษาธกิาร  

โรงเรยีนประชารฐัในเขตพืน้ที ่
 
 

1. จัดท ำข้อมูลโรงเรียน และควำมต้องกำร 
    ตำมแบบสอบถำม 
2. เข้ำร่วมอบรมผู้บริหำร ครู 
3. จัดท ำรำยงำนข้อมูลโรงเรียนเพ่ือกำร 
    บริหำรแบบธรรมำภบิำล 
4. เลือกรูปแบบหลักสูตร ส่ือ 
    และปรับเรียนเปล่ียนวิธีสอน 
5. ร่วมพัฒนำโรงเรียนกับบริษัทเอกชน 
    ท่ีดูแลโรงเรียน 
6. รำยงำนผลกำรพัฒนำเป็นระยะ 
    อย่ำงต่อเน่ือง 

http://qsns-nsw.dld.go.th/index5.html




กรอบเวลาด าเนินงาน 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

-อบรม รองผอ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา, ผอ. รร. , ผูแ้ทนจากภาคเอกชน 
-ผูแ้ทนจากภาคเอกชน, เขตพืน้ท่ี , ภาคประชาสงัคม ลงพืน้ท่ีส ารวจความต้องการ 

-ประเมินผล/ รายงานผลการด าเนินการ 

 ลงพืน้ท่ี Implement โรงเรียน   
       (พ.ค.- ส.ค.) 

ขยายผลต่อเน่ือง 
    (ต.ค.- ธ.ค.) 

- พฒันาเวบ็ไซต ์
- การวางแผนอปุถมัป์ รร. (เอกชน-รฐั) 

คดัเลือกโรงเรียน 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 



Quick Win 
Action Timeline Progress 

1 จดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรคณะท ำงำน เตม็เวลำ โดย
ภำคเอกชน รว่มกบัภำครฐั 

 15 กุมภำพนัธ ์2559 100% 

2 บนัทกึควำมรว่มมอืภำคเอกชน MOU PPP  3 มนีำคม 100% 

3 ระบบฐำนขอ้มลูออนไลน์ ภำยในเดอืนสงิหำคม 50% 

4 กำรพฒันำผูน้ ำคร ูอบรม ผอ.เขตฯ รอง ผอ.เขตฯ ภำยในเดอืนเมษำยน 60% 

5 จดัท ำคูม่อืหลกัสตูร (จุฬำ, สพฐ. แผน 200 วนั และ 
โรงเรยีนคุณธรรม) 

ภำยในเดอืน
พฤษภำคม 

 
40% 

6 โครงกำร School Partner Program โดย
ภำคเอกชน 

ภำยในเดอืนเมษำยน 30% 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 



กระทรวงศึกษาธิการ 


