
 



 

  

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 

ก แนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
เครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมคุณภำพของสถำนศึกษำต้นแบบรำงวัล  
IQA AWARD ประจ ำปี กำรศึ กษำ  2561 –  2562 ผ่ ำน เครื อข่ ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ  
ในกำรเป็นแบบอย่ำงและหนุนเสริมกำร พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ เพ่ือให้สถำนศึกษำร่วมพัฒนำมีระบบกำรประกัน
คุณภำพเป็นไปตำมกฎกระทรวง และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้  ตลอดจน  
เพ่ือให้สถำนศึกษำร่วมพัฒนำพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพจำก ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงำนภำยนอก โดยมีเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 175 เครือข่ำย ประกอบด้วย สถำนศึกษำรำงวัล IQA AWARD ที่สมัครเป็นสถำนศึกษำแกนน ำ  
จ ำนวน 175 แห่ง และสถำนศึกษำทุกขนำด ทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  
เป็นสถำนศึกษำร่วมพัฒนำของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ จ ำนวน 548 แห่ง 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำขึ้น  
เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ตลอดระยะเวลำ 3 ปี ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
หน่วยงำนส่วนกลำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ รวมทั้งสถำนศึกษำ 
แกนน ำ และสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ ในกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำแกนน ำและสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ 
ด ำเนินกำรตำมแผนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
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1 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจาก สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบทางการึึกาาได้ใช้
กลไกการณัดเลือกสถานึึกาาทุกประเภทการจัดการึึกาาในสังกัด รับรางวัล IQA AWARD เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันณุณภาพภายในสถานึึกาาให้มีณวามเั้มแั็งและเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันณุณภาพ
การึึกาา พ.ึ. ๒๕๖๑ ท่ีกําหนดไว้ และรองรับยุทธึาสตร์ชาติ พ.ึ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างึักยภาพทรัพยากรมนุาย์ เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในึตวรราท่ี ๒๑ 
การณัดเลือกสถานึึกาาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD พิจารณาจากสถานึึกาาทุกประเภทการจัดการึึกาาท่ีมี
ระบบและกลไกการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาภายใต้บริบทัองตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ตาม ๕ องณ์ประกอบ ได้แก่ องณ์ประกอบท่ี ๑ การกําหนดเป้าหมายมาตรฐานณุณภาพัอง
สถานึึกาาท่ีสอดณล้องกับมาตรฐานการึึกาา องณ์ประกอบท่ี ๒ การัับเณล่ือนณุณภาพสู่มาตรฐานัอง
สถานึึกาา องณ์ประกอบท่ี ๓ การประเมินณวามสําเร็จตามมาตรฐานัองสถานึึกาา องณ์ประกอบท่ี ๔  
การนําการเปล่ียนแปลงสู่สถานึึกาาและการสร้างณุณณ่าแก่วงวิชาการและองณ์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรม
ณุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังนี้ สถานึึกาารางวัล IQA AWARD ได้ดําเนินการท้ัง 5 องณ์ประกอบ 
จนเป็นวัฒนธรรมการทํางาน ส่งผลให้สถานึึกาาต้นแบบ IQA AWARD มีการจัดการึึกาาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ทําให้ได้รับการยอมรับ จากสถานึึกาาอื่นในสังกัดให้เป็นผู้นําด้านการประกันณุณภาพ
การึึกาา และสามารถเป็นต้นแบบเพื่อการแลกเปล่ียนรู้ัองสถานึึกาาอื่น ปัจจุบัน สพฐ. มีสถานึึกาาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARD ระหว่างปีการึึกาา 2561 - 2562 รวมท้ังส้ิน 681 แห่ง แบ่งเป็นสถานึึกาา 
ท่ีจัดการึึกาาท่ัวไป จํานวน 674 แห่ง โดยเป็นสถานึึกาาันาดเล็ก จํานวน 236 แห่ง ันาดกลาง จํานวน 
155 แห่ง ันาดใหญ่ จํานวน 141 แห่ง และันาดใหญ่พิเึา จํานวน 143 แห่ง และสถานึึกาาท่ีจัดการึึกาา
สงเณราะห์ สถานึึกาาท่ีจัดการึึกาาเฉพาะณวามพิการ และึูนย์การึึกาาพิเึา รวมจํานวน 7 แห่ง 
  ดังนั้ น  เพื่ อ ให้ การ ใ ช้นวั ตกรรม ณุณภาพัองสถาน ึึกาา ต้นแบบเกิ ดประ โยชน์ สู ง สุด  
และเอื้อต่อสถานึึกาาในพื้น ท่ีใกล้เณียง ท่ีสนใจจะเรียนรู้นวัตกรรมณุณภาพและัอรับการหนุนเสริม  
จากสถานึึกาาต้นแบบเพื่อนํามาเป็นแบบอย่างหรือปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
ให้ผ่านมาตรฐานัั้นตํ่าโดยมุ่งเน้นการมีวัฒนธรรมณุณภาพในการจัดการึึกาาัองณรู ผู้บริหาร และบุณลากร
ทางการึึกาา เพื่อสร้างณวามมั่นใจแก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวั้องและสาธารณชน ตามเป้าห มายและเจตนารมณ์ 
ัองยุทธึาสตร์ชาติ พ.ึ. 2561 - 2580 และเป้าหมายตามนโยบายัองรัฐบาลเพื่อลดณวามเหล่ือมลํ้าทางการึึกาา  
ท่ีใช้การบูรณาการณวามร่วมมือัองหน่วยงานท่ีเกี่ยวั้อง และการส่งเสริมการจัดระบบโรงเรียนพี่เล้ียงท่ีจับณู่ระหว่าง
โรงเรียนท่ีมีณุณภาพการึึกาาดี และโรงเรียนท่ีต้องเร่งรัดณุณภาพเพื่อยกระดับณุณภาพ  สํานักทดสอบทางการึึกาา 
จึงจัดทําโณรงการส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาัึ้น โดยมีวัตถุประสงณ์ 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สถานึึกาาร่วมพัฒนาใหม้ีระบบการประกันณุณภาพภายในสถานึึกาาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานึึกาา
เป็นฐาน 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานึึกาาร่วมพัฒนาให้มีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีกําหนดไว้  
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานึึกาาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินณุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินณุณภาพการึึกาา (สม .ึ) หรือ หน่วยงานภายนอก ท้ังนี้ จากการประกาึรับสมัณร มีเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา จํานวน 175 เณรือั่าย ท่ีเกิดัึ้นจากณวามสมัณรใจช่วยเหลือกันัองสถานึึกาาแกนนํา 
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2 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

จํานวน 175 แห่ง และสถานึึกาาทุกันาด ทุกระดับการจัดการึึกาา และต้ังอยู่ในพื้นท่ีใกล้เณียงกัน  
เป็นสถานึึกาาร่วมพัฒนา จํานวน 548 แห่ง ในการนี้ กําหนดให้สถานึึกาาแกนนําทําหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง  
ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และประเมินผลการยกระดับณุณภาพการึึกาาัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา 
และร่วมกับสถานึึกาาร่วมพัฒนากําหนดเป้าหมายและแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาด้วยกัน 
นอกจากนี้ กําหนดให้สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาและสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีกํากับ
ดูแลสถานึึกาา รวมท้ังสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน  เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน 
การดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และสถานึึกาาในเณรือั่ายตลอดระยะเวลาดําเนิน
โณรงการ 3 ปี เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 - 2566  

พร้อมนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา บรรลุตามวัตถุประสงณ์ 
ท่ีกําหนดไว้ สํานักทดสอบทางการึึกาา จึงได้จัดทําแนวทางการส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาัึ้น 
เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานร่วมกันตลอดระยะเวลาดําเนินโณรงการัองหน่วยงานท่ีเกี่ยวั้องทุกระดับ  
ต้ังแต่ระดับหน่วยงานส่วนกลาง สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา สถานึึกาา
แกนนํา และสถานึึกาาร่วมพัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีกําหนดไว้  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อ ส่ือสารสร้างณวามเั้าใจและประสานณวามร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวั้องทุกระดับ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 

2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และการัยายผล 
 
3. เปา้หมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(สถานศึกษาร่วมพัฒนา จ านวน 548 แห่ง) 

เป้าหมาย  
2564 2565 2566 

1) ร้อยละัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีมีระบบการประกันณุณภาพภายใน
สถานึึกาาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานึึกาาเป็นฐาน  

60 80 100 

2) ร้อยละัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีมีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ี
สถานึึกาากําหนดไว้ 

- 
 

50 100 

3) ร้อยละัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีพร้อมรับการประเมินณุณภาพภายนอก 
จาก สม .ึ หรือ หน่วยงานภายนอก  

20 40 60 
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4. กรอบการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
 การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ดําเนินการโดย 
การประสานแผนการส่งเสริมสนับสนุนัองหน่วยงานจากส่วนกลาง สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และเณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ท้ังนี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นวัตกรรมณุณภาพัองสถานึึกาาแกนนําและ
สถานึึกาาร่วมพัฒนา เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกัน
ณุณภาพที่ใช้สถานึึกาาเป็นฐาน 

4.1 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเณรือั่าย

นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาเพื่อเป็นกลไกสร้างณวามร่วมมือระหว่างสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาา 
ร่วมพัฒนา เพื่อดําเนินการตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ระยะ ๓ ปี ให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 4.1.1 การแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สํานักงาน
ณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐานดําเนินการแต่งต้ังณณะทํางานส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา
โดยมีโณรงสร้างัองณณะทํางาน ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
1. เลัาธิการณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน 
2. รองเลัาธิการณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐานท่ีกํากับดูแล 
๓. ท่ีปรึกาาด้านมาตรฐานการึึกาา 
คณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
1. ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการึึกาา    ประธานณณะทํางาน 
๒. ผู้เช่ียวชาญัองสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ณณะทํางาน  

 ท่ีเกี่ยวั้อง 
๓. ผู้ทรงณุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างเณรือั่ายสถานึึกาา  ณณะทํางาน 

ท้ังระดับเัตพื้นท่ีการึึกาาและสถานึึกาา จํานวนอย่างน้อย 5 ณน 
๔. ผู้ทรงณุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์การจัดทําแผนพัฒนาณุณภาพ ณณะทํางาน 

และมาตรฐานการึึกาา จํานวนอย่างน้อย 5 ณน  
๕. ผู้ทรงณุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการประกันณุณภาพการึึกาา  ณณะทํางาน  

จํานวนอย่างน้อย 5 ณน         
6. นักวิชาการึึกาาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักท่ีเกี่ยวั้อง ณณะทํางาน    
7. นักวิชาการึึกาาจากสํานักทดสอบทางการึึกาา   ณณะทํางานและเล าันุการ 
4.๑.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
ดําเนินการประกาึรายช่ือสถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาาร่วมพัฒนา ในแต่ละเณรือั่าย

นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 ภาคผนวก  
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4.1.3 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1) การจัดทําแนวทางการส่งเสริมการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ 
 2) การประสานแผนการดําเนินงานระยะ 3 ปี และระยะ 1 ปี กับสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา 

และเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
 3) การลงนามบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือระหว่าง สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน 

กับสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 
ภาคผนวก 

 4) การสนับสนุนสถานึึกาาแกนนําเป็นพี่เล้ียง ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  

 5) การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนํา ตลอดระยะเวลา 
๓ ปี 
  4.1.4 การส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการขยายเครือข่าย 
ประกอบด้วย 

 1) การเผยแพร่และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และัยาย
เณรือั่ายเพิ่มเติม 
        2) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาาท้ังระดับสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา และระดับเณรือั่าย 
(ภายในเณรือั่ายและระหว่างเณรือั่าย) ัองทุกเัตพื้นท่ีการึึกาา 

  4.1.5 การติดตาม ประเมินผลและรายงาน ประกอบด้วย 
 1) การจัดทีมท่ีปรึกาาลงพื้นท่ีติดตามและให้กําลังใจสถานึึกาาในเณรือั่าย อย่างน้อย 2 ณรั้ง

ต่อป ี
 2) การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานในรูปแบบออนไลน์ 
 3) การจัดทํารายงานผลการส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพและั้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   4.1.6 การสังเคราะห์ความรู้และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ณณะทํางานและทีมท่ีปรึกาา 
ดําเนินการดังนี้ 
  1) การสังเณราะห์องณ์ณวามรู้ท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานัองเณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาทุกปี 
  2) การจัดทําั้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เมื่อส้ินสุดโณรงการระยะท่ี 1 
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 4.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา เพื่อเป็นกลไกสร้างณวามร่วมมือระหว่างสถานึึกาาแกนนําและ
สถานึึกาาร่วมพัฒนา เพื่อดําเนินการตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ระยะ ๓ ปี  
และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 4.2.1 การแต่ง ต้ังคณะท างานส่งเส ริม เครือข่ ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาเสนอรายช่ือณณะทํางานตามโณรงสร้างท่ีกําหนดไว้แก่
สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน เพื่อลงนามแต่งต้ังณณะทํางานส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา ระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้แทนสถาบันอุดมึึกาาหรือผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวั้องในพื้นท่ี  ( 1 ณน ) 
2. ผู้ทรงณุณวุฒิด้านการบริหารการึึกาา    ( 1 ณน ) 
๓. ผู้ทรงณุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้    ( 1 ณน ) 
4. ประธานณณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นท่ีการบรหิารการึึกาา ( 1 ณน ) 

ัั้นพื้นฐาน ประจําเัตตรวจราชการ สังกัดสํานักงานณณะกรรมการึึกาาัั้นพื้นฐาน   
คณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา   ประธานณณะทํางาน 
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาท่ีได้รับมอบหมาย รองประธานณณะทํางาน 
3. ผู้แทน ก.ต.ป.น. จํานวน 2 ณน                       ณณะทํางาน 
4. ประธานเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาทุกเณรือั่าย ณณะทํางาน 
5. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทึติดตามและประเมินผลการจัดการึึกาา ณณะทํางาน 
6. ึึกาานิเทึก์ท่ีรับผิดชอบสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรม ณณะทํางาน 

ณุณภาพสถานึึกาา 
7. ึึกาานิเทึก์ท่ีรับผิดชอบงานประกันณุณภาพ   ณณะทํางานและเล าันุการ 
4.2.2  การแ ต่ง ต้ังคณะท างานส่งเส ริมเค รือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

ระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึาเสนอรายช่ือณณะทํางานตามโณรงสร้าง 
ท่ีกําหนดไว้แก่สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน เพื่อลงนามแต่งต้ังณณะทํางาน ส่งเสริมเณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ระดับสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้แทนสถาบันอุดมึึกาาหรือผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวั้อง   ( 1 ณน ) 
2. ผู้ทรงณุณวุฒิด้านการบริหารการึึกาา    ( 1 ณน ) 
๓. ผู้ทรงณุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้    ( 1 ณน ) 
4. ประธานณณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นท่ีการึึกาา   ( 1 ณน ) 

ประจําเัตตรวจราชการ   



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

6 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

คณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
1. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา    ประธานณณะทํางาน 
2. รองผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึาท่ีได้รับมอบหมาย รองประธานณณะทํางาน 
3. ประธานเณรือั่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการึึกาา  ณณะทํางาน 
4. ประธานกลุ่มสถานึึกาาท่ีสถานึึกาานั้นสังกัด  ณณะทํางาน 
5. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการึึกาาสําหรับผู้ด้อยโอกาส  ณณะทํางานและ

เลัานุการ 
6. หัวหน้างานประกันณุณภาพ ทุกกลุ่มส่งเสริมการจัดการึึกาา  ณณะทํางานและ 

 ผู้ช่วยเลัานุการ 
     4.2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัณรสถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาาร่วมพัฒนาเพื่อสร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา 
  4.๒.4 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1) การจัดทําแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพัองสถานึึกาาภายในเณรือั่าย       
  2) การจัดทําแผนการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา ระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา 

 3) การสนับสนุนสถานึึกาาแกนนําเป็นพี่เล้ียง ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ตลอด ๓ ปี 
            4) การลงนามบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา ระหว่างสํานักงาน  
เัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักงานบริหารงานการึึกาาพิเึา กับสถานึึกาาแกนนํา และ สถานึึกาาร่วมพัฒนา 
รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 ภาคผนวก 

4.2.5 การส่งเสริมการเผยแพร่และการขยายเครือข่าย ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ัองทุกเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ท้ังภายในเณรือั่าย ระหว่างเณรือั่าย และระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา 
อย่างน้อยปีละ ๑ ณรั้ง รวมท้ัง การเผยแพร่นวัตกรรมณุณภาพัองสถานึึกาาและการัยายเณรือั่ายเพิ่มเติม 
  4.2.6 การนิเทศ ก ากับติดตาม และรายงาน ประกอบด้วย 
        1) การจัดทําแผนการนิเทึ กํากับ ติดตาม ให้ณําแนะนําช่วยเหลือ และเยี่ยมชมให้กําลังใจ 
การดําเนินงานัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาอย่างกัลยาณมิตร ประเด็นการนิเทึ
และกํากับติดตาม ดังเอกสารหมายเลข 6 ภาคผนวก 
      2) การจัดทํา AAR (Afte Action Review) เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงาน และนําไปปรับปรุง 
ผลการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาในปีถัดไป 
        3) การประเมินผลและรายงานผลการนิเทึและผลการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาาแก่หน่วยงานต้นสังกัด และเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ 
  ท้ังนี้ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา พิจารณาดําเนินการอื่น
เพิ่มเติมตามณวามเหมาะสมและณวามจําเป็น 
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4.3 ระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
 เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  ประกอบด้วย สถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาา 

ร่วมพัฒนา ท่ีมีณวามต้ังใจและมุ่งมั่น เพื่อร่วมกันดําเนินการตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  
ตลอดระยะ ๓ ปี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีแนวทางการส่งเสริมการดําเนินงาน ดังนี้ 
  4.3.1 การแต่งต้ังคณะท างานด าเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
เพื่อบริหารจัดการการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ัองสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  
ท่ีกําหนดไว้ โดยเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา เสนอรายช่ือณณะทํางานตามโณรงสร้ างท่ีกําหนดไว้แก่
สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐานผ่านสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาท่ีเป็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแล  
เพื่อลงนามแต่งต้ังณณะทํางานดําเนินงานเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือรองผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา

ท่ีรับผิดชอบงานประกันณุณภาพการึึกาา 
2. ึึกาานิเทึก์ท่ีรับผิดชอบดูแลสถานึึกาาแกนนํา   
3. ผู้ทรงณุณวุฒิด้านการบริหารการึึกาา หรือ ด้านการจัดการเรียนรู้  ( 1 ณน )  
4. ผู้นําชุมชน หรือผู้แทนองณ์กรเอกชนในท้องถิ่น หรือ   ( 1 ณน )  

ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น 

คณะท างานด าเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
1. ผู้บริหารสถานึึกาาแกนนํา     ประธานณณะทํางาน 
2. ผู้บริหารสถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีได้รับเลือก   รองประธานณณะทํางาน 
3. ผู้บริหารสถานึึกาาร่วมพัฒนาทุกแห่ง    ณณะทํางาน 
4. ณรูท่ีรับผิดชอบงานประกันณุณภาพการึึกาาัอง   ณณะทํางานและเล าันุการ 

สถานึึกาาแกนนํา 
5. ณรูท่ีรับผิดชอบงานประกันณุณภาพการึึกาาัอง ณณะทํางานและ 

สถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีทําหน้าท่ีรองประธาน ผู้ช่วยเลัานุการ 
4.3.2 การแต่งต้ังคณะท างานด าเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อบริหารจัดการการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา เสนอรายช่ือณณะทํางาน 
ตามโณรงสร้างท่ีกําหนดไว้แก่สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐานผ่านสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา 
ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแล เพื่อลงนามแต่งต้ังณณะทํางานดําเนินงานเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
ประกอบด้วย 
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ที่ปรึกษา 
1. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา 
2. ผู้อํานวยการกลุ่มงานประกัน ทุกกลุ่มส่งเสริมการจัดการึึกาา  
3. ผู้ทรงณุณวุฒิด้านการบริหารการึึกาา หรือ ด้านการจัดการเรียนรู้      
4. ผู้แทนจากณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐานัองสถานึึกาาแกนนํา 

คณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
1. ผู้บริหารสถานึึกาาแกนนํา     ประธานณณะทํางาน 
2. ผู้บริหารสถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีได้รับเลือก   รองประธานณณะทํางาน 
3. ผู้บริหารสถานึึกาาร่วมพัฒนาทุกแห่ง    ณณะทํางาน 
4. ณรูรับผิดชอบงานประกันณุณภาพการึึกาา   ณณะทํางานและเล าันุการ 

ัองสถานึึกาาแกนนํา  
5. ณรูรับผิดชอบงานประกันณุณภาพการึึกาา   ณณะทํางานและ 

ัองผู้บริหารสถานึึกาาร่วมพัฒนาท่ีเป็นรองประธาน  ผู้ช่วยเลัานุการ 
4.3.3 แนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1) การกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดณวามสําเร็จัองการพัฒนาระบบบริหารจัดการณุณภาพและ
มาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท้ังรายปี และตลอดระยะเวลา 3 ปี 
   2) การจัดทําแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา ท่ีมุ่งการดําเนินงานตามวัตถุประสงณ์ัองเณรือั่าย รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 ภาคผนวก  
   3) การลงนามบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ ระหว่างสถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาา 
ร่วมพัฒนา รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 ภาคผนวก 
    4) การดําเนินงานตามแผน และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR)  
เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานและพิจารณาปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่องตลอด 3 ปี 
  5) การพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา  

6) การกํ าหนดระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานัองสถานึึกาาแ กนนํา 
และสถานึึกาาร่วมพัฒนา 

7) การจัดทําแผนการกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวั้อง 
ใช้ในการประสานแผน 

8) การจัดระบบั้อมูลสารสนเทึเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการให้ได้ณุณภาพตามมาตรฐาน
การึึกาาท่ีกําหนดไว้ 

9) การประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  
10) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และให้ั้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

การดําเนินงานต่อไป ให้แก่หน่วยงานท่ีกํากับดูแลและหน่วยงานต้นสังกัด ตามช่องทางท่ีกําหนดไว้ 
11) การประสานณวามร่วมมือและัอรับการสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานจากภาณีเณรือั่าย 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

9 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ท้ังนี้ เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา พิจารณาดําเนินการอื่นเพิ่มเติมตามณวามเหมาะสม
และณวามจําเป็น 
 

4.4 แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
 4.4.1 สถานศึกษาแกนน า  

สถานึึกาาแกนนํามีหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาท่ีได้กําหนด
เป้าหมายและตัวช้ีวัดณวามสําเร็จร่วมกัน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ..... 
(ระบุจ านวนสถานศึกษาร่วมพัฒนา) เพื่อร่วมกันวางแผนและดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ณุณภาพและมาตรฐานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา โดยสถานึึกาาแกนนําเสนอรายช่ือณณะทํางานตามโณรงสร้าง 
ท่ีกําหนดไว้แก่สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา เพื่อลงนามแต่งต้ังณณะทํางานสถานึึกาาแกนนําเพื่อส่งเสริม
เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 1 ช่วย ..... ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
๑. ประธานณณะกรรมการสถานึึกาา    ( 1 ณน ) 
๒. ผู้แทนจากสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา    ( 1 ณน ) 
3. ผู้นําชุมชน หรือผู้แทนองณ์กรเอกชนในท้องถิ่น    ( 1 ณน )  

หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
คณะท างานสถานศึกษาแกนน าเพื่อส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ... 
๑. ผู้อํานวยการสถานึึกาา     ประธานณณะทํางาน 
๒. รองผู้อํานวยการสถานึึกาา หรือณรูที่ทําหน้าท่ีรักาาการ  รองประธานณณะทํางาน 
๓. ผู้แทนณณะกรรมการสถานึึกาา อย่างน้อย 1 ณน  ณณะทํางาน 
๔. ผู้แทนณรู  อย่างน้อย 2 ณน     ณณะทํางาน 
๕. ณรูที่ทําหน้าท่ีวิชาการ หรือ ณรูที่ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงาน  ณณะทํางานและ 

ประกันณุณภาพการึึกาา        เลัานุการ 
 

กรณี ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โณรงสร้างัองณณะทํางานส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 1 ช่วย ... (ระบุจํานวนสถานึึกาาร่วมพัฒนา) ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
๑. ประธานณณะกรรมการสถานึึกาา    ( 1 ณน ) 
๒. ผู้แทนจากกลุ่มเณรือั่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ   ( 1 ณน ) 
3. ผู้นําชุมชน หรือผู้แทนองณ์กรเอกชนในท้องถิ่น   ( 1 ณน )  

หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
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คณะท างานสถานศึกษาแกนน าเพื่อส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ... 
๑. ผู้อํานวยการสถานึึกาา     ประธานณณะทํางาน 
๒. รองผู้อํานวยการสถานึึกาา หรือณรูที่ทําหน้าท่ีรักาาการ  รองประธานณณะทํางาน 
๓. ผู้แทนณณะกรรมการสถานึึกาา อย่างน้อย 1 ณน  ณณะทํางาน 
๔. ผู้แทนณรู  อย่างน้อย 2 ณน     ณณะทํางาน 
๕. ณรูที่ทําหน้าท่ีวิชาการ หรือณรูที่ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงาน  ณณะทํางานและ 

ประกันณุณภาพการึึกาา        เลัานุการ 
  2) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา ประกอบด้วย 

2.1)  การลงพื้น ท่ี เพื่อ ให้กํา ลังใจและเยี่ ยมชมการจัดการึึกาาตามสภาพจริ ง 
พร้อมท้ังร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบสภาพบริบท ณวามต้องการจําเป็น จุดแั็ง จุดอ่อน และั้อจํากัด
ัองการพัฒนาณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีกําหนดไว้ัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา รายละเอียดประเด็น 
การตรวจสอบดังเอกสารหมายเลข 8 ภาคผนวก 

2.2) การวิเณราะห์ผลการบริหารจัดการัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา ตามั้อ 2.1) 
2.3) การกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐาน

การึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพตาม 5 องณ์ประกอบัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท้ังรายโรงและทุกโรง  
ตามจุดแั็งและึักยภาพัองสถานึึกาาแกนนําเอง รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 ภาคผนวก 

 2.4) การประชุมร่วมกับสถานึึกาาร่วมพัฒนาทุกแห่งเพื่อกําหนดเป้าหมายรายโรง และ
ตัวชี้วัดณวามสําเร็จท้ังระยะ ๓ ปี และรายปี พร้อมท้ังร่วมกําหนดกิจกรรมการพัฒนา กรอบเวลา ทรัพยากรท่ีใช้ 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล 

 2.5) การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานท้ังเชิงการบริหาร และเชิงวิชาการ เช่น 
บุณลากร เณรื่องมือ ส่ือวัสดุอุปกรณ์แนวทางการบริหารจัดการ เป็นต้น 

 2.6) การเสนอกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐาน
การึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพตาม 5 องณ์ประกอบัองสถานึึกาาร่วมพัฒนารายโรงหรือทุกโรง ระยะ ๓ ปี 
และรายปี ัอณวามเห็นชอบจากณณะกรรมการสถานึึกาา 

 2.7) การนํากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฯ ท่ีผ่านณวามเห็นชอบ
ัองณณะกรรมการสถานึึกาาเพิ่มเติมลงในแผนปฏิบัติการประจําปี 
  2.8) การลงนามบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ กับสถานึึกาาร่วมพัฒนาภายในเณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 

 2.9) การลงนามบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ ระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานัก
บริหารงานการึึกาาพิเึา ลงนามร่วมกับสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา 
และสถานึึกาาร่วมพัฒนา และระดับสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ลงนามร่วมกับสํานักงาน 
เัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา และสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน 
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 2.10) การรายงานผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา 
แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวั้อง ตามระบบท่ีกําหนดไว้ 

 ท้ังนี้  สถานึึกาาแกนนําพิจารณาดําเนินการอื่น เพิ่ ม เ ติมตามณวามเหมาะสม 
และณวามจําเป็น 

4.4.2 สถานศึกษาร่วมพัฒนา 
 สถานึึกาาร่วมพัฒนา ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาา 

เพื่อการประกันณุณภาพตาม 5 องณ์ประกอบัองสถานึึกาาท่ีเหมาะสมตามบริบทัองตนเอง โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ..... 
(ระบุจ านวนสถานศึกษาร่วมพัฒนา) เพื่อวางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการึึกาาให้ได้ณุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยสถานึึกาาร่วมพัฒนา เสนอรายช่ือณณะทํางานตามโณรงสร้างท่ีกําหนดไว้แก่
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา เพื่อลงนามแต่งต้ังณณะทํางานสถานึึกาาร่วมพัฒนาเพื่อส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 1 ช่วย........ ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา 
๑. ประธานณณะกรรมการสถานึึกาา    ( 1 ณน ) 
๒. ผู้แทนจากสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา    ( 1 ณน ) 
3. ผู้นําชุมชน หรือผู้แทนองณ์กรเอกชนในท้องถิ่น    ( 1 ณน )  

หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
คณะท างานสถานศึกษาร่วมพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ... 
1. ผู้อํานวยการสถานึึกาา     ประธานณณะทํางาน 
2. รองผู้อํานวยการสถานึึกาา หรือณรูที่ทําหน้าท่ีรักาาการ  รองประธานณณะทํางาน 
3. ผู้แทนณณะกรรมการสถานึึกาา อย่างน้อย 1 ณน  ณณะทํางาน 
4. ผู้แทนณรู  อย่างน้อย 2 ณน     ณณะทํางาน 

 5. ณรูที่ทําหน้าท่ีวิชาการ หรือ ณรูที่ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ  ณณะทํางานและเลัานุการ 
 งานประกนัณุณภาพการึึกาา   
 

กรณี ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โณรงสร้างัองณณะทํางานส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 1 ช่วย ... (ระบุจํานวนสถานึึกาาร่วมพัฒนา) ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
๑. ประธานณณะกรรมการสถานึึกาา    ( 1 ณน ) 
๒. ผู้แทนจากกลุ่มเณรือั่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ   ( 1 ณน ) 
3. ผู้นําชุมชน หรือผู้แทนองณ์กรเอกชนในท้องถิ่น    ( 1 ณน )  

หรือผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
 
 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

12 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

คณะท างานสถานศึกษาร่วมพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย ... 
1. ผู้อํานวยการสถานึึกาา     ประธานณณะทํางาน 
2. รองผู้อํานวยการสถานึึกาา หรือณรูที่ทําหน้าท่ีรักาาการ  รองประธานณณะทํางาน 
3. ผู้แทนณณะกรรมการสถานึึกาา อย่างน้อย 1 ณน  ณณะทํางาน 
4. ผู้แทนณรู อย่างน้อย 2 ณน     ณณะทํางาน 

 5. ณรูที่ทําหน้าท่ีวิชาการ หรือณรูที่ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ  ณณะทํางานและเลัานุการ 
 งานประกนัณุณภาพการึึกาา   

2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วย 

2.1) การจัดทําฐานั้อมูลพื้นฐานและสารสนเทึท่ีจําเป็นในการบริหารจัดการณุณภาพ
และมาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพการึึกาาัองตนเอง  รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10
ภาคผนวก 

2.2) วางแผนและจัดระบบบริหารจัดการเพื่อณวบณุมณุณภาพและมาตรฐานัอง
สถานึึกาา ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ 5 องณ์ประกอบ ต่อไปนี้ รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 ภาคผนวก 

องณ์ประกอบท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายมาตรฐานณุณภาพ 
องณ์ประกอบท่ี 2 การัับเณล่ือนณุณภาพสู่มาตรฐาน 
องณ์ประกอบท่ี 3 การประเมินณวามสําเร็จตามมาตรฐาน 
องณ์ประกอบท่ี 4 การนําการเปล่ียนแปลงสู่สถานึึกาาและการสร้างณุณณ่าแก่วงวิชาการ 
องณ์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรมณุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.3) กําหนดแผนงาน / งาน / โณรงการ และกิจกรรม ท่ีใช้ัับเณล่ือนเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายัองการพัฒนาระบบการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาา และัอณวามเห็นชอบัอง
ณณะกรรมการสถานึึกาาเพื่อเพิ่มเติมลงในแผนปฏิบัติการประจําปีัองสถานึึกาา 

2.4) ร่วมกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดณวามสําเร็จ และร่วมจัดทําแผนเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 

2.5) การบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ ระดับเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ ลงนามร่วมกับ
สถานึึกาาแกนนํา และระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ลงนามร่วมกับ
สถานึึกาาแกนนํา และสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา 

2.6) การรายงานผลการดําเนินงานแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวั้องตามระบบท่ีกําหนดไว้ 
ท้ังนี้  สถานึึกาาร่วมพัฒนา พิจารณาดําเนินการอื่นเพิ่มเติมตามณวามเหมาะสม 

และณวามจําเป็น 
 
 
 
 
 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

13 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

5. แผนการด าเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ึ. 2564 – พ.ึ. 2566 
 

 

กิจกรรม / ระยะเวลา 

ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2564 2565 2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. การจัดทาํแนวทาง       
การส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 

            สพฐ. 1. สาํนักงานเัตพื้นที่
การึึกาา หรือ สํานัก
บริหารงานการึึกาา
พิเึา 

2. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา  

 2. การประสานแผนการ
ดําเนินงานระยะ 3 ปี และ
ระยะ 1 ปีกับสํานักงาน 
เัตพื้นที่การึึกาา หรือ          
สํานกับริหารงานการึึกาา
พิเึา และเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 

            สพฐ. 1. สาํนักงานเัตพื้นที่
การึึกาา หรือสํานกั
บริหารงานการึึกาา
พิเึา                 
2. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา  

 3. การลงนามบันทึกั้อตกลง   
ณวามร่วมมือระหว่างสํานักงาน
ณณะกรรมการการึึกาา     
ั้ันพื้นฐาน กับสาํนักงาน     
เัตพื้นที่การึึกาา และ
เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา 

            สพฐ. 1. สาํนักงานเัตพื้นที่
การึึกาา                 
2. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา  

 

4. การลงนามบันทึกั้อตกลง   
ณวามร่วมมือระหว่างสํานักงาน     
เัตพื้นที่การึึกาา หรือสํานัก
บริหารงานการึึกาาพิเึา 
และเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 

            สํานกังานเัตพื้นที่
การึึกาา หรือ 
สํานกับริหารงาน
การึึกาาพิเึา 

สถานึึกาาแกนนาํ 
และสถานึึกาาร่วม
พัฒนา 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

14 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

 

กิจกรรม / ระยะเวลา 

ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2564 2565 2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. การลงนามบันทึกั้อตกลง   
ณวามร่วมมือัองสถานึึกาา
แกนนํา และสถานึึกาาร่วม
พัฒนา 

            เณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพ
สถานึึกาา 

สถานึึกาาแกนนาํ
และสถานึึกาาร่วม
พัฒนา 

6. การส่งเสริมสนับสนุน    
การดําเนินงานัองเณรือั่าย
นวัตกรรมสถานึึกาา 

            1. สพฐ.            
2.สาํนักงาน      
เัตพื้นที่การึึกาา 
หรือ สํานัก
บริหารงาน
การึึกาาพิเึา 

เณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 

7. การส่งเสริมสนับสนุน    
การดําเนินงานัองสถานึึกาา
ร่วมพัฒนา 

            สถานึึกาาแกนนาํ สถานึึกาาร่วม
พัฒนา 

8. การติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน 

            1. สพฐ. 

2. สาํนักงาน    
เัตพื้นที่การึึกาา 
หรือ สํานัก
บริหารงาน
การึึกาาพิเึา  
3. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา 

 

1. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา          
2. สาํนักงานเัตพื้นที่
การึึกาา หรือสํานกั
บริหารงานการึึกาา
พิเึา                 
3. สถานึึกาา    
แกนนํา 

9. การจัดทาํรายงานผล     
การส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพและั้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

            สพฐ. 1. สาํนักงานเัตพื้นที่
การึึกาา หรือสํานกั
บริหารงานการึึกาา
พิเึา 

2. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา  



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

15 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

 

กิจกรรม / ระยะเวลา 

ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2564 2565 2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10. การจัดทําั้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

            สพฐ. 1. สาํนักงานเัตพื้นที่
การึึกาา หรือสํานกั
บริหารงานการึึกาา
พิเึา 

2. เณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา  

 

 
หมายเหตุ  ไตรมาส 1 : ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม (2563 / 2564 / 2565) 
   ไตรมาส 2 : ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม (2564 / 2565) 
   ไตรมาส 3 : ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (2564 / 2565) 
  ไตรมาส 4 : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน (2564 / 2565) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

16 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

รายชื่อคณะท างานผูจ้ัดท าแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ปรึกษา 

 1) ดร.อัมพร พินะสา    เลัาธิการณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน 
 2) ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธพ์ละ  รองเลัาธิการณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน 

3) ดร.บุญเลิึ ณ่อนสอาด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  
     ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4) ดร.วิาณุ ทรัพย์สมบัติ   ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการึึกาา 
 

คณะผู้จัดท า 
1. ผู้ช่วยึาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรึรี     ผู้อํานวยการึูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยราชธานี  

จังหวัดอบุลราชธานี 
2. ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล  รองผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ 

ณรอบณรัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. รองึาสตราจารย์สนิท มหาโยธี  ั้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4. นายจิรวัฒน์ ัวัญช่วย ั้าราชการบํานาญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ี
การึึกาาชํานาญการพิเึา สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 10 

5. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน  ั้าราชการบํานาญ ึึกาานิเทึก์เช่ียวชาญ  
   สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาลําพูน เัต 1 
6. ดร.เกึรี วิวัฒนปฐพี   ั้าราชการบํานาญ ึึกาานิเทึก์เช่ียวชาญ  
 สํานักงานึึกาาธิการจังหวัดอุดรธานี 

 7. ดร.วดาภรณ์ พูลผลอํานวย  ั้าราชการบํานาญ ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา   
 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาามัธยมึึกาา เัต 31 

8. นางนิรมล โพธะ    ั้าราชการบํานาญ ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา   
 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาสมุทรปราการ เัต 2 

9. ดร.ปรีดา ลํามะนา   ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาเช่ียวชาญ   
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาามัธยมึึกาา เัต 27 
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10. นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาเช่ียวชาญ  
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาราชบุรี เัต 1   

11. ดร.สมชัย ชวลิตธาดา   ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาเช่ียวชาญ 
 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาสมุทรสาณร 

12. นายัจร เสวี    ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา    
 สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา  

13. ดร.นิพนธ์ เสือก้อน   ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา 
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาามัธยมึึกาา เัต 1 

14. นายประสงณ์ นารถอุดม  ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา  
                               สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาสมุทรปราการ เัต 2 

15. ดร.สุรางณ์ วิสุทธิสระ   ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา  
 สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา  

16. นางึรีจิตต์ ัวัญแก้ว     ั้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา  
          สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา  

17. ดร.ทรงพร พนมวนั ณ อยุธยา  ั้าราชการบํานาญ รองผู้บริหารสถานึึกาาชํานาญการพิเึา  
      สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาสมุทรสงณราม 

18. ดร.ณัฐประภา เึราฐกสิวิทย์  ั้าราชการบํานาญ ณรูเช่ียวชาญ   
 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาามัธยมึึกาาเัต 2 

19. นายพิทยา นามบุญเหลือ รองผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาา 
ึรีสะเกา เัต 2 

20. นางภาวิณี กระแสร์ญาณ  ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา  
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากําแพงเพชร เัต 2 

21. นางนงณราญ บัวระหงา ์  ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา  
  สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาแม่ฮ่องสอน เัต 1 
22. นางสาววรรณี รัตนเลิึ   ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา  

สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาามัธยมึึกาา เัต 16 
23. นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุั  ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา   

 นักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาสระบุรี เัต 1 
24. นางสมจิตร ึรีณะ   ึึกาานิเทึก์ชํานาญการพิเึา  

สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาพัทลุง เัต 1 
25. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร  ผู้อํานวยการสถานึึกาาเช่ียวชาญ โรงเรียนราชวินิต  

 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากรุงเทพมหานณร 
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26. ว่าท่ี ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์  ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา  
โรงเรียนเตรียมอุดมึึกาาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   

27. ดร.ปรานอม จรเกตุ   ผู้อํานวยการสถานึึกาาชํานาญการพิเึา โรงเรียนป่างิ้ววิทยา  
 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาเชียงราย เัต 2 

สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาามัธยมึึกาา เัต 27 
28. ดร.สังณม จันทร์วิเึา   ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุณณล   

 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุณณลและนิติการ 
29. นางสาวอุาา หลักดี   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมึึกาา  

 สํานักบริหารงานการมัธยมึึกาาตอนปลาย 
30. นางผ่องึรี พรรณราย   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน 

      ณุณภาพภายในสถานึึกาา สํานักทดสอบทางการึึกาา 
31. นางสาวชุลีกร โชติดี   นักวิชาการึึกาาชํานาญการ สํานักทดสอบทางการึึกาา 
32. นายประพล ฐานเจริญ   นักวิชาการึึกาาชํานาญการ สํานักทดสอบทางการึึกาา 
33. นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย  นักวิชาการึึกาาปฏิบัติการ สํานักทดสอบทางการึึกาา 
34. นางสาวอภิญญา ไม้สน   พนักงานจ้างเหมาบริการ สํานักทดสอบทางการึึกาา 

............................................................... 
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ภาคผนวก 
1. ณํานิยาม 
2. ประกาึสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน เรื่อง รายช่ือสถานึึกาาแกนนํา และ

สถานึึกาาร่วมพัฒนาัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  
3. ร่างบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ ระดับสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ระหว่าง 

สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา สํานักบริหารงาน
การึึกาาพิเึา และเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 

4. ร่างบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ ระดับสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา 
ระหว่าง สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา กับสถานึึกาาแกนนํา 
และสถานึึกาาร่วมพัฒนา 

5. ร่างบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ  ระดับเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  ระหว่าง  
สถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาาร่วมพัฒนา 

6. ร่างแบบบันทึกการนิเทึ กํากับ ติดตามัองสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และสํานักบริหารงานการึึกาา
พิเึ า 

7. ร่างกรอบการจัดทําแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
8. ร่างแบบตรวจสอบสภาพระบบการบริหารจัดการและบริบทท่ีส่งผลต่อณุณภาพและมาตรฐาน

การึึกาาัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา 
9. ร่างกรอบและแนวทางการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนํา 

10. ร่างรายการั้อมูลพื้นฐานและสารสนเทึท่ีจําเป็นในการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐาน
การึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา 
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เอกสารหมายเลข 1 

ค านิยาม 
 
   1. สถานศึกษาแกนน า หมายถึง สถานึึกาาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระหว่างปีการึึกาา 
2561 - 2562 ท่ีสมัณรและเต็มใจทําหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และประเมินผล  
การยกระดับณุณภาพการึึกาาัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา 

2. สถานศึกษาร่วมพัฒนา หมายถึง  สถานึึกาาท่ีจัดการึึกาาทุกประเภทท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เณียง
ท่ีสนใจจะเรียนรู้นวัตกรรมณุณภาพและัอรับการหนุนเสริมจากสถานึึกาาต้นแบบแกนนําเพื่อนํามาเป็นแบบอย่าง
หรือปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการัองสถานึึกาา 
    3. เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา หมายถึง เณรือั่ายท่ีเกิดัึ้นจากณวามร่วมมือ
ระหว่างสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนาในการร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการึึกาาัอง
สถานึึกาาร่วมพัฒนาให้มีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีกําหนดไว้ภายใต้บริบทัองสถานึึกาาท้ังสองแห่ง 
  4. แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา หมายถึง แผนการดําเนินงานัองเณรือั่าย
นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ท่ีได้จัดทําร่วมกันโดยณณะทํางานส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
ระดับเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
    5. กรอบและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาแกนน า หมายถึง  สาระสําณัญท่ีแสดงถึง
สถานการณ์และั้อจํากัดต่อการพัฒนาณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท้ังรายโรงและ
ภาพรวมทุกโรง  ซึ่งได้จากการึึกาาและวิเณราะห์ั้อมูลพื้นฐานและสารสนเทึท่ีจําเป็นในการบริหารจัดการณุณภาพ
และมาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพ และผลการตรวจสอบสภาพณวามต้องการจําเป็น จุดแั็ง จุดอ่อน 
และบริบทัองตนเอง พร้อมั้อจํากัดัองการพัฒนาณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีกําหนดไว้ัองสถานึึกาา
ร่วมพัฒนา ซึ่งสถานึึกาาแกนนําได้รับจากการเยี่ยมชมการจัดการึึกาาตามสภาพจริงและการประชุมหารือร่วมกับ
ณณะทํางานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา  เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นการพัฒนาและแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดณล้องตามบริบทัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาท้ังรายโรงและภาพรวม ท้ังนี้ การดําเนินงานัองสถานึึกาา
แกนนําเป็นไปตามึักยภาพ จุดเด่นและจุดแั็งัองตนเองท่ีมีอยู่ท้ังด้านการบริหารจัดการและวิชาการ พร้อมท้ัง 
สถานึึกาาท้ังสองฝ่ายได้เห็นชอบกรอบสาระสําณัญท่ีเสนอและร่วมกันกําหนด วัตถุประสงณ์และเป้าหมายการพัฒนา
สถานึึกาาร่วมพัฒนา ตัวชี้วัดณวามสําเร็จ แนวทางการดําเนินงานเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาสถานึึกาาร่วมพัฒนา
ท่ีสอดณล้องตามบริบท การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมท้ัง ได้ตกลงปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามแนวทางการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนําเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐาน
การึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา  
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6. ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
ตาม 5 องค์ประกอบ  หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการึึกาาัองสถานึึกาาผ่านงานวิชาการ งานแผนและ
งบประมาณ งานบุณณล และงานบริหารทั่วไป รวมท้ัง งานอื่นตามณวามจําเป็นัองสถานึึกาา เพื่อพัฒนาณุณภาพ
ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําณัญให้ได้มาตรฐานการึึกาาตามท่ีสถานึึกาาได้ประกาึไว้ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการเป็นไปตาม
องณ์ประกอบ ๕ องณ์ประกอบ ต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ 
  ค าอธิบาย : สถานึึกาากําหนดมาตรฐานการึึกาาัองสถานึึกาาท่ีสอดณล้องกับมาตรฐานการึึกาา 
ท่ีกระทรวงึึกาาธิการประกาึ เป้าประสงณ์ัองหน่วยงานต้นสังกัด ปรัชญาการจัดการึึกาา วัตถุประสงณ์การจัดต้ัง
สถานึึกาา และบริบทัองสถานึึกาา โดยระบุองณ์ประกอบ ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การตัดสินณุณภาพ  
พร้อมท้ังกําหนดเป้าประสงณ์ด้านณุณภาพการจัดการึึกาาในระยะ 3 - 5 ปี และกําหนดเป้าหมายรายปีท่ีใช้
สถานึึกาาเป็นฐาน โดยการมีส่วนร่วมัองบุณลากรทุกฝ่ายและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน   
  ค าอธิบาย : สถานึึกาาส่ือสาร สร้างณวามตระหนัก และนําผู้ท่ีเกี่ยวั้องัับเณล่ือนณุณภาพการึึกาาสู่
มาตรฐานการึึกาาท่ีกําหนดไว้ โดยร่วมกันออกแบบระบบการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาา 
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการึึกาา แผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐาน และบรรลุตาม
เป้าประสงณ์ รวมท้ัง ณรอบณลุมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาณุณภาพ จัดทําปฏิทินการัับเณล่ือนณุณภาพใน
รอบปีท่ีชัดเจน เพื่อนําแผนปฏิบัติการประจําปีสู่การปฏิบัติ และนิเทึ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ณวามช่วยเหลือ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง รายงานณวามก้าวหน้า
และผลการดําเนินัองงานเป็นระยะ   

 องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน  
   ค าอธิบาย : สถานึึกาาสร้างระบบและกลไกในการประเมินณุณภาพภายในท่ีใช้สถานึึกาาเป็นฐาน และ
ประเมินตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เณรื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายสอดณล้องตามบริบทัองสถานึึกาา และ
กฎกระทรวงท่ีกําหนดไว้ เพื่อให้ได้สารสนเทึและผลการประเมินตนเองท่ีตรงตามสภาพจริงและเช่ือถือได้ และนํา
สารสนเทึจากการประเมิน วิธีการปฏิบัติท่ีดี และการึึกาาแนวณิดเพิ่มเติม มาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
และส่ือสารแก่ผู้ท่ีเกี่ยวั้องทุกฝ่าย โดยการมีส่วนร่วมัองผู้ทรงณุณวุฒิ บุณลากรทุกฝ่าย และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  

     องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ  
ค าอธิบาย : สถานึึกาามีระบบประกันณุณภาพภายในท่ีเกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนา  

ด้านณุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําณัญ และด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการมีผลการประเมินณุณภาพภายในสถานึึกาาท่ีสะท้อนการพัฒนาสูงัึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
รวมท้ังสถานึึกาาสามารถสร้างนวัตกรรมต้นแบบท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานึึกาาอื่น ต่อวงวิชาการ หรือต่อ
สังณมอย่างเป็นรูปธรรม 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

22 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค าอธิบาย : ผู้บริหารสถานึึกาา ณรู และบุณลากรทางการึึกาามีณวามรู้ ณวามเั้าใจ ตระหนักในณุณณ่า 

ัองระบบการประกันณุณภาพภายในสถานึึกาา  ผู้บริหารสถานึึกาาแสดงภาวะผู้นําและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวั้อง
ร่วมัับเณล่ือนณุณภาพสถานึึกาา โดยจัดโณรงสร้าง กําหนดบทบาทหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ จัดทําณู่มือและแนวปฏิบัติ
ตามระบบการประกันณุณภาพภายในสถานึึกาาท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและณวามเส่ียงท่ีเกิดัึ้นในอนาณต  
สร้างเณรือั่ายร่วมพัฒนาณุณภาพการึึกาา พัฒนาระบบสารสนเทึเพื่อให้มีสารสนเทึท่ีถูกต้อง ณรบถ้วน 
ณรอบณลุม เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ส่งเสริมให้ณรูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC และ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งเสริม
การประกันณุณภาพทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานึึกาา เพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมณุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ท้ังในส่วนัองณณะณรูและองณ์กรในภาพรวม 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

                                               
 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง  รายชื่อสถานศึกษาแกนน าและสถานศึกษาร่วมพัฒนา ของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 

 
…………………………………………………………………………………………………………………  

   ตามท่ี สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน จัดทําโณรงการส่งเสริมเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพ 1 ช่วย 3 เพื่อส่งเสริมการสร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพัองสถานึึกาาต้นแบบ ด้านการประกันณุณภาพ 
กับสถานึึกาาอื่นในสังกัด โดยมีสถานึึกาาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจําปีการึึกาา 
2561 - 2562   ท่ีสมัณรใจเป็นสถานึึกาาแกนนําเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพและรับสมัณรสถานึึกาาอื่น  
ท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เณียงและไม่จํากัดันาดเป็นสถานึึกาาร่วมพัฒนาในเณรือั่าย อย่างน้อยเณรือั่ายละ 3 แห่ง  
เพื่อร่วมัับเณล่ือนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาัองสถานึึกาา  
ร่วมพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทัองตนเอง และมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ัองกฎกระทรวง การประกัน
ณุณภาพการึึกาา พ.ึ. 2561 เพื่อนําไปสู่สถานึึกาาท่ีมีณุณภาพและได้มาตรฐาน ท่ีกําหนดไว้ นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัณรสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนาเพื่อสร้างเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายช่ือสถานึึกาาท่ีมีณุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ ดังนี้ 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 

1 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาากรุงเทพมหานณร  

โรงเรียนอนุบาลสามเสน  
(สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) 

1. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
2. โรงเรียนวัดโสมนัส 

3. โรงเรียนวัดชัยชนะสงณราม (วัดตึก) 
2 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาากาญจนบุร ีเัต 1 
1. โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักด์ิวิทยา) 1. โรงเรียนบ้านหนองน้าํัุ่น 

2. โรงเรียนวัดชุกพี ้
3. โรงเรียนบ้านสระเึราฐ ี

4. โรงเรียนวัดลําสํารอง 
2. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี 1. โรงเรียนบ้านหัวหิน 

2. โรงเรียนวัดท่ามะัาม 
3. โรงเรียนบ้านหนองบัว 

3. โรงเรียนอนุบาลึรสีวัสด์ิ 1. โรงเรียนบ้านทุ่งนา 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 
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ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
2. โรงเรียนบ้านท่าสนุน่ 

3. โรงเรียนบ้านเจา้เณร 
4. โรงเรียนบ้านบนเัาแก่งเรียง 

5. โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 
3 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาากาญจนบุร ีเัต 2 
1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 
ประชาชนทูิึ 

1. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 

2. โรงเรียนวัดหนองพนัทา้ว  
(พรประชาวทิยาณาร) 
3. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว  
หงสวีณะอุปถัมภ์ 

2. โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. โรงเรียนวัดห้วยตะเณียน 
2. โรงเรียนวัดเัาสามสิบหาบ 

3. โรงเรียนบ้านหนองลาน 
4 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาากาญจนบุร ีเัต 3 
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 

2. โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 
3. โรงเรียนบ้านวงักระแจะ 

5 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาากาํแพงเพชร เัต 2 

โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. โรงเรียนบ้านดงเจริญ 
2. โรงเรียนบ้านหนองไผ ่

3. โรงเรียนบ้านณลองสุัใจ 
6 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาัอนแกน่ เัต 1 
1. โรงเรียนบ้านทุ่ม  
(ทุ่มประชานุเณราะห)์ 

1. โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 

2. โรงเรียนบ้านสาวะถี  
(สาวัตถีราาฎร์รงัสฤาฎ์ิ) 
3. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ 

2. โรงเรียนอนุบาลัอนแก่น 1. โรงเรียนสนามบิน 
2. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 84  
(บ้านสําราญเพี้ยฟาน) 
3. โรงเรียนบ้านดอนบม 

7 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาัอนแกน่ เัต 4 

โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุั   1. โรงเรียนบ้านณําณรึ่ง 
2. โรงเรียนบ้านหนองแวงณูป่าชาติ 
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 
 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

25 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
8 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาัอนแกน่ เัต 5 
โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. โรงเรียนบ้านฝางน้อย 

2. โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินหินลาด 
3. โรงเรียนบ้านกุดแณน 

9 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาจันทบุรี เัต 2 

โรงเรียนบ้านประตง  
(ึูนย์อนุบาลอาํเภอสอยดาว) 

1. โรงเรียนบ้านทับชา้ง 
2. โรงเรียนบ้านทรัพยเ์จริญ 

3. โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 
10 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาฉะเชิงเทรา เัต 1 
โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวทิย์) 1. โรงเรียนวัดเัาดิน 

2. โรงเรียนวัดสองณลอง 
3. โรงเรียนวัดบางผึ้ง 

11 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาชลบุรี เัต 1 

1. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 
2. โรงเรียนวอนนภาึัพท ์

3. โรงเรียนบ้านชากพุดซา 
2. โรงเรียนบ้านห้วยมะระ  
(เทวานุกลูวิทยา) 

1. โรงเรียนบ้านห้างสงู  
(เกตุวัตถาประชานุเณราะห์) 
2. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
3. โรงเรียนบ้านห้วยยาง  
(สุภาพสามัณณีราาฎร)์ 
4. โรงเรียนชุมชนบ้านณลองพลู  
(วิึิาฐ์วทิยาทาน) 

12 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาชุมพร เัต 1 

1. โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต 1. โรงเรียนบ้านปากณลอง 

2. โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรพัย ์
3. โรงเรียนบ้านถํ้าธง 

4. โรงเรียนบ้านพรุตะเณียน 
2. โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 78  

(วัดสามณัณชีัย) 
2. โรงเรียนวัดเชิงกระ 

3. โรงเรียนบ้านหัวถนน 
13 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาเชียงราย เัต 2 
1. โรงเรียนบ้านป่าจัน่ 1. โรงเรียนบ้านป่าสัก 

2. โรงเรียนบ้านลังกา 
2. โรงรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. โรงเรียนชุมชนบ้านกู่  

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

26 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
(ป่าเป้าประชานุเณราะห์) 

2. โรงเรียนทุ่งห้าราาฎร์สามัณณีวิทยา 
3. โรงเรียนดอยเวียงผาพทิยา 

14 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาเชียงราย เัต 3 

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. โรงเรียนบ้านสันทราย (ราาฎร์สามัณณี) 
2. โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมลู 

3. โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลงุั น มิตรภาพที ่169 

4. โรงเรียนบ้านป่ายาง 

15 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาเชียงราย เัต 4 

1. โรงเรียนบ้านหลวง  1. โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 
2. โรงเรียนบ้านบุญเรือง 

3. โรงเรียนบ้านณรึ่ง 
2. โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทาํนุประชา) 1. โรงเรียนบ้านปล้องสา้น 

2. โรงเรียนบ้านงิ้วใหม ่
3. โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงัอง 1. โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 
2. โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 

3. โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 
16 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาเชียงใหม่ เัต 1 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. โรงเรียนวัดเสาหิน 

2. โรงเรียนสังวาลย์วทิยา 
3. โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 

17 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาเชียงใหม่ เัต 2 

โรงเรียนบ้านน้ํารนิ 1. โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 

2. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 

18 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาเชียงใหม่ เัต 3 

โรงเรียนบ้านแมท่ะลบ 1. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
2. โรงเรียนบ้านแม่ัิ 

3. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
19 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาเชียงใหม่ เัต 5 
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. โรงเรียนบ้านตุงติง 

2. โรงเรียนบ้านทุ่งจําเริง 
3. โรงเรียนบ้านผาปูน 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

27 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
20 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาตราด 
โรงเรียนอนุบาลวัดณลองใหญ่ 1. โรงเรียนบ้านณลองมะัาม 

2. โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 
3. โรงเรียนวัดห้วงโสม 

21 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาตาก เัต 2 

1. โรงเรียนบ้านแมล่ะเมา 1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 
2. โรงเรียนบ้านธงชัย 

3. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 
2. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราาฎร์บํารุง 

 
1. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 

2. โรงเรียนบ้านพะละ 
3. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 

22 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาานณรนายก 

1. โรงเรียนบ้านณลอง 1 1. โรงเรียนบ้านณลองใหญ่ 
2. โรงเรียนชุมชนวัดอําภาึิรวิงึ ์ 
มิตรภาพที ่162 
3. โรงเรียนบ้านชวดบัว 

2. โรงเรียนวัดปากณลองพระอาจารย์ 1. โรงเรียนวัดอรุณรังา ี

2. โรงเรียนวัดสุนทรพชิิตตาราม 
3. โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 

23 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาานณรปฐม เัต 1 

1. โรงเรียนบ้านอ้อกระทงิ 1. โรงเรียนบ้านหนองัาม 
2. โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 

3. โรงเรียนบ้านห้วยัวาง 
2. โรงเรียนอนุบาลนณรปฐม 1. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 

2. โรงเรียนบ้านหนองหิน 
3. โรงเรียนบ้านลําพยา 

24 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาานณรปฐม เัต 2 

โรงเรียนวัดเชิงเลน (นณรใจราาฎร์) 1. โรงเรียนณลองทางหลวง  
2. โรงเรียนวัดพุทธธรรมรงัา ี

3. โรงเรียนบุณยึรีสวสัด์ิ 
25 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาานณรพนม เัต 1 
1. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง  
(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 

1. โรงเรียนบ้านต้อง (ึ รีบัวบานวทิยาณาร) 

2. โรงเรียนบ้านดอนั้าวหลาม 
3. โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหมจ่ําปา 

2. โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. โรงเรียนบ้านนาณู ่

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

28 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
2. โรงเรียนบ้านแันนาง 

3. โรงเรียนบ้านนาป่งณอง   
26 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาานณรราชสีมา  
เัต 1 

1. โรงเรียนไตรณามสามณัณ ี 1. โรงเรียนบ้านดอนผวา 

2. โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสําโรง 
3. โรงเรียนบ้านหนองพลอง 

2. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวึาลา 1. โรงเรียนบ้านหนองจาํปา 
2. โรงเรียนบ้านหนองแจง 

3. โรงเรียนบ้านสําโรง  
(ณุรุรัฐประชาสรรณ์) 

3. โรงเรียนอนุบาลตลาดแณ 1. โรงเรียนบ้านดงพลอง  
(สํานักงานกนิแบ่งรัฐบาล) 
2. โรงเรียนบ้านซาด 
3. โรงเรียนบ้านไพล 

4. โรงเรียนเสนานุเณราะห ์ 1. โรงเรียนบ้านหนองไผล่้อม 
2. โรงเรียนบ้านหนองพลวง 

3. โรงเรียนสามณัณีรถไฟ 
27 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาานณรราชสีมา  
เัต 3 

โรงเรียนไผส่ีสุก 1. โรงเรียนบ้านหัน (ณุรุราาฎร์อุทิึ ) 

2. โรงเรียนบ้านหนองตาด 
3. โรงเรียนบ้านวงัหิน 

28 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาานณรราชสีมา  
เัต 4 

โรงเรียนถนนมิตรภาพ 1. โรงเรียนเจซี.โณราชอนุสรณ์ 1 
2. โรงเรียนบ้านซับึรจีันทร ์

3. โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 
29 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาานณรึรีธรรมราช 
เัต 3 

1. โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. โรงเรียนบ้านหน้าึาล 

2. โรงเรียนบ้านหัวไทร 
3. โรงเรียนวัดบ่อโพง 

4. โรงเรียนวัดณวนชะลิก 
2. โรงเรียนวัดสามณัยาราม 1. โรงเรียนบ้านห้วยหาร 

2. โรงเรียนบ้านพุดหง 
3. โรงเรียนวัดพระอานนท ์

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

29 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
4. โรงเรียนวัดธาราวง 

5. โรงเรียนบ้านกลอง 
3. โรงเรียนบ้านชะอวด 1. โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 

2. โรงเรียนชุมชนณวนดินแดง  
มิตรภาพที ่173 
3. โรงเรียนวัดปากณวน 

4. โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1. โรงเรียนชุมชนพิบูลสงณราม 
2. โรงเรียนวัดบางด้วน 

3. โรงเรียนบ้านนําทรัพย ์
30 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาานณรสวรรณ ์เัต 1 
โรงเรียนอนุบาลนณรสวรรณ ์ 1. โรงเรียนวัดกลางแดด 

2. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงา์  
(นิโรธธรรมรังสรรณ์) 
3. โรงเรียนบ้านกระจงังาม 

31 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาานณรสวรรณ ์เัต 2 

1. โรงเรียนบ้านปางสุด 1. โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 
2. โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์  
(บ้านมฤณทายวัน) 
3. โรงเรียนบ้านหินดาด 

2. โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 

 
1. โรงเรียนบ้านวงัน้าํัาว 

2. โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 
3. โรงเรียนบ้านลานตะแบก 

32 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาานณรสวรรณ ์เัต 3 

โรงเรียนบ้านตะเฆณ่่าย 1. โรงเรียนวัดสายลําโพงเหนือ 
2. โรงเรียนวัดสายลําโพงกลาง 

3. โรงเรียนบ้านเนินประดู่ (ณรุุราาฎร์วิทยา) 
33 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาานนทบุรี เัต 1 
โรงรียนอนุบาลนนทบุร ี 1. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 

2. โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์อง 
3. โรงเรียนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราาฎร์บํารุง) 

34 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาบุรีรัมย์ เัต 1 

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
2. โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 

3. โรงเรียนบ้านท้องเรือ 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

30 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
4. โรงเรียนบ้านพระณรูน้อย 

5. โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโัวิทยา) 
6. โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 

7. โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 
8. โรงเรียนบ้านโนนึลิา 

9. โรงเรียนบ้านหนองผักแวน่ 
10. โรงเรียนบ้านพะไล 

11. โรงเรียนบ้านสําโรงพรหมอนสุรณ์ 
35 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาบุรีรัมย์ เัต 4 
โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. โรงเรียนบ้านโณกก่อง 

2. โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
3. โรงเรียนบ้านดงยายเภา 

36 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาพระนณรึรีอยุธยา 
เัต 1 

1. โรงเรียนประตูชัย 1. โรงเรียนวัดกุฎีลาย 
2. โรงเรียนวัดไผ่โสมนรนิทร ์

3. โรงเรียนวัดไก่เต้ีย 
2. โรงเรียนอนุบาลพระนณรึรีอยุธยา 1. โรงเรียนปฐมวิทยาณาร 

2. โรงเรียนวัดพระงาม  
(อรรถกฤาณ์ประชารฐั) 
3. โรงเรียนวัดอินกัลยา 

37 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาพะเยา เัต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. โรงเรียนอนุบาลดอกณาํใต้  
(ชุมชนสนัชา้งหิน) 
2. โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านึรีถ้อย) 

3. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 
2. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 46  
(ดอกณําใต้) 

1. โรงเรียนบ้านบุญเรือง  
(อินทะวงึานุเณราะห์) 
2. โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 
3. โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 

3. โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา 
บ้านโทกหวาก 

1. โรงเรียนบ้านจําป่าหวาย 
2. โรงเรียนบ้านดาวเรือง  
(ธนาณารกรุงเทพ 17) 
3. โรงเรียนบ้านแม่กา 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

31 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
4. โรงเรียนบ้านห้วยเณียน 

38 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาพทัลุง เัต 2 

โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 1. โรงเรียนวัดหัวเัาชัยสน 
2. โรงเรียนอนุบาลเัาชัยสน 

3. โรงเรียนวัดท่าณวาย 
39 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาพาิณุโลก เัต 1 
1. โรงเรียนอนุบาลพิาณุโลก 1. โรงเรียนวัดจุฬามณี 

2. โรงเรียนบ้านกรา่ง (พระัาวชัยสิทธิ)์ 
3. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

4. โรงเรียนบ้านหนองกุลา 
2. โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. โรงเรียนวัดสมอแั  

(พิณพลราาฎร์บํารงุ) 
2. โรงเรียนวัดเนินมะณึก 
3. โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จัน่ อนสุรณ์) 

3. โรงเรียนจา่การบุญ 1. โรงเรียนบ้านโป่งหม้อั้าว 
2. โรงเรียนบ้านร้องยุ้งั้าว 

3. โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเณราะห์) 
40 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาพาิณุโลก เัต 3 
1. โรงเรียนวัดณลองมะเกลือ 1. โรงเรียนวัดเซิงหวาย 

2. โรงเรียนบ้านบึงวทิยา 
3. โรงเรียนวัดวังวน 

2. โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 
2. โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟา้ 
นณรหลวง 
3. โรงเรียนบ้านป่ารวก 

41 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาภูเก็ต 

โรงเรียนบ้านป่าณรองชีพ 1. โรงเรียนบ้านกะตะ 

2. โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 
3. โรงเรียนบ้านณอเอน 

42 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาามหาสารณาม  
เัต 1 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาณม 1. โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแณนดอนบาก 

2. โรงเรียนบ้านน้ําเทียงดอนอิจนัทร ์

3. โรงเรียนบ้านอิต้ือดอนหวายัมิ้น 
2. โรงเรียนอนุบาลมหาสารณาม 1. โรงเรียนบ้านหนองณ ู

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

32 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
2. โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 

3. โรงเรียนบ้านท่าสองณอน 
43 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาามหาสารณาม  
เัต 3 

โรงเรียนบ้านโชณชัย 1. โรงเรียนบ้านณุยโพธิ ์

2. โรงเรียนบ้านไพึาล (ลีล้อยอุทิึ ) 
3. โรงเรียนหนองหอยน้าํจ้อยณุรุราาฎร์รังสรรณ์  

4. โรงเรียนเณรือั่ายึนูย์เรียนรวม 
โนนโพนปอ 

44 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาแม่ฮ่องสอน เัต 1 

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. โรงเรียนบ้านรักไทย 

2. โรงเรียนบ้านแม่อูณอ 
3. โรงเรียนบ้านไมส้ะเป่ 

45 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาายโสธร เัต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันณรู 2503) 1. โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 
2. โรงเรียนบ้านโณกกลาง  
(วรนาถประชาสรรณ)์ 
3. โรงเรียนบ้านแหลง่แป้น 

2. โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองณู  
(อินทร์ประชาณาร) 
2. โรงเรียนบ้านเั่ืองณาํ 
3. โรงเรียนบ้านัุมเงนิ 

46 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาร้อยเอ็ด เัต 1 

โรงเรียนบ้านมะอ ึ 1. โรงเรียนบ้านไก่ป่า 
2. โรงเรียนบ้านหัวโนน 

3. โรงเรียนบ้านัวา้งใหญ่ 
47 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาระยอง เัต 1 

1. โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. โรงเรียนวัดตาััน 

2. โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
3. โรงเรียนวัดช้างชนึิริราาฎร์บํารุง 

2. โรงเรียนวัดละหารไร่ 1. โรงเรียนบ้านยายจัน่ 
2. โรงเรียนวัดหนองตะแบก 

3. โรงเรียนวัดตากวน 
3. โรงเรียนวัดเนินพระ 1. โรงเรียนนิณมสรา้งตนเอง 

จังหวัดระยอง 13 

2. โรงเรียนบ้านหนองระกาํ 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

33 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 

48 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาลพบุรี เัต 1 

โรงเรียนอนุบาลลพบุร ี 1. โรงเรียนวัดั่อยใต้ 
2. โรงเรียนวัดั่อยกลาง 

3. โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 
4. โรงเรียนวัดดงน้อย 

5. โรงเรียนวัดตองปุ 
6. โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 

49 
 

สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาลําปาง เัต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 
2. โรงเรียนบ้านปันง้าว 

3. โรงเรียนบ้านทุ่งหก 
2. โรงเรียนอนุบาลลาํปาง  
(เัลางณ์รัตน์อนุสรณ์) 

1. โรงเรียนวัดึรีปรีดานเุณราะห ์

2. โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง (ธงชัย) 
3. โรงเรียนบ้านึรีหมวดเกลา้ 

50 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาลําปาง เัต 3 

โรงเรียนบ้านแมสุ่ัวังเหนือ 1. โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 
2. โรงเรียนบ้านปงถํ้า 

3. โรงเรียนบ้านวงัมน 
51 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาลําพนู เัต 2 
1. โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. โรงเรียนบ้านป่าพล ู

2. โรงเรียนบ้านห้วยแทง 
3. โรงเรียนบ้านห้วยแพง่ 

2. โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 
2. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 

3. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ ่
3. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. โรงเรียนบ้านดอยแดน 

2. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 
3. โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 

52 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาึรีสะเกา เัต 1 

โรงเรียนอนุบาลึรสีะเกา 1. โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย  
(หน่วยณุรุราาฎร์รังสรรณ)์ 
2. โรงเรียนบ้านลือไชยโนนึร ี
ไณลร่องน้ําณํา 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

34 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนบ้านบก 

53 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสกลนณร เัต 1 

โรงเรียนอนุบาลสกลนณร 1. โรงเรียนบ้านบัวณุรุราาฎร์สามณัณ ี
2. โรงเรียนประชาสุัสนัต์ิ 

3. โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ 
54 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาสงัลา เัต 1 
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1. โรงเรียนวัดปากแตระ 

2. โรงเรียนวัดหัวเณ็ด  
(แก้วณุรุประชานสุรณ์) 
3. โรงเรียนวัดพังยาง 

55 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสงัลา เัต 2 

โรงเรียนวัดบางทีง 1. โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 
2. โรงเรียนบ้านต้นส้าน 

3. โรงเรียนบ้านดินลาน (เรียงอุทิึ) 
56 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาสงัลา เัต 3 
โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 80  
(วังปริงเพช็รไพึาล) 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 

2. โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านท่าั่อย 

57 
 

สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสมุทรปราการ  
เัต 2 

1. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ  
(ึุภพพิัฒน์รังสรรณ์) 

1. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาึ 
2. โรงเรียนวัดบางบ่อ 

3. โรงเรียนบ้านท้องณุ้ง 
2. โรงเรียนอนุบาลเณหะ (10 ปี สปช.) 
 

1. โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 

2. โรงเรียนณลองบางแก้ว  
(ภิรมย์ประชาราาฎร)์ 
3. โรงเรียนณลองกันยา 

3. โรงเรียนวัดเปร็งราาฎร์บํารุง  
(ึรีวรพนิิจวทิยาณาร) 

1. โรงเรียนตลาดปากณลองเจา้ 
2. โรงเรียนธรรมึรสีุวรรณดิาฐ ์

3. โรงเรียนวัดณอลาด 
4. โรงเรียนณลองบางน้ําจืด 1. โรงเรียนวัดหัวณู ้

2. โรงเรียนวัดจรเั้ใหญ่ 
3. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

5. โรงเรียนวัดลาดหวาย 1. โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 
2. โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวทิยาณาร 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

35 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนสุเหร่าบางกะส ี

58 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสมุทรสาณร 

1. โรงเรียนอนุบาลสมทุรสาณร 1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  
(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
2. โรงเรียนบ้านบางป้ิง 

3. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 
2. โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ึรพีิพัฒน ์ 1. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 9 (วัดใหม่ราาฎร์นุกูล) 

2. โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
3. โรงเรียนบ้านรางสายบัว 

59 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสระบุรี เัต 2 

1. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 1. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 
2. โรงเรียนบ้านหนองจกิ  
(บริาัทั้าวไทยจาํกัดสงเณราะห์ 1) 
3. โรงเรียนวัดัอนชะโงก  
(เัียววิมลราาฎร์อุปถัมภ์) 

2. โรงเรียนวัดสองณอนกลาง 1. โรงเรียนวัดเตาปูน 

2. โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 
3. โรงเรียนวัดบ้านธาตุ (สนิทไชยวทิยาณาร) 

3. โรงเรียนบ้านบางกง 1. โรงเรียนวัดเัาแก้วมุัดาราม 
2. โรงเรียนวัดเัาน้อยจอมสวรรณ ์

3. โรงเรียนวัดึรีสจัจาวาส 
60 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสิงห์บุร ี

1. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุร ี 1. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุร ี

2. โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 
3. โรงเรียนวัดถอนสมอ 

2. โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. โรงเรียนวัดประึุก 
2. โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 

3. โรงเรียนบ้านณูเมือง 
3. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี  
(วัดกุฎีทอง) 

1. โรงเรียนวัดโณปูน 

2. โรงเรียนวัดประสาท 
3. โรงเรียนวัดตลาดโพธิ ์
 
 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

36 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
61 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสุโัทัย เัต 2 

1. โรงเรียนบ้านท่าชุม  
(ประชาอุทิึ วิทยาณาร) 

1. โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 

2. โรงเรียนบ้านธารน้าํทิพย ์
3. โรงเรียนบ้านวงัธาร 

2. โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. โรงเรียนบ้านเัาทอง 
2. โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 

3. โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 
62 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาสุพรรณบุรี เัต 1 
โรงเรียนวัดึาลาทา่ทราย 1. โรงเรียนวัดลําบัว 

63 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสุพรรณบุรี เัต 2 

โรงเรียนวัดเทพพทิักา์ 1. โรงเรียนวัดบ้านกรวด 

2. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์
3. โรงเรียนบ้านเัาชานหมาก 

64 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสุพรรณบุรี เัต 3 

โรงเรียนอนุบาลด่านชา้ง 1. โรงเรียนวัดวังณัน 
2. โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 

3. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 20 
65 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาสุราาฎร์ธาน ี 
เัต 1 

โรงเรียนบ้านดินแดงสามณัณ ี 1. โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 

2. โรงเรียนวัดนอก 
3. โรงเรียนวัดชลณราม 
 

66 สํานกังานเั ตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาสุรินทร์ เั ต 3 

 

โรงเรียนอนุบาลปราสาทึกึาาณาร 1. โรงเรียนบ้านบุอนัโนง 

2. โรงเรียนบ้านพนม 
3. โรงเรียนบ้านหนองั้ีเหล็ก 

67 
 

สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาหนองณาย เัต 1 
 

1. โรงเรียนอนุบาลหนองณาย 1. โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน 

2. โรงเรียนบ้านณุยนางัาว 
3. โรงเรียนบ้านโณกแมงเงา 

2. โรงเรียนบ้านนาโณก  1. โรงเรียนบ้านหนอง 
2. โรงเรียนบ้านเทพประทับ 

3. โรงเรียนบ้านปากโสม 
68 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาหนองบัวลาํภู  

1. โรงเรียนบ้านกกณ้อกกโพธิ ์ 1. โรงเรียนบ้านอุดมึรีวิไลวทิยา 

2. โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

37 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
เัต 2 
 

3. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 

2. โรงเรียนบ้านต่างแณน 1. โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 
2. โรงเรียนบ้านโณกนกสาริกา 

3. โรงเรียนบ้านนาโมง 
69 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาาอา่งทอง 

1. โรงเรียนชุมชนวัดึลีัันธาราม 
(วิทยาณม) 

1. โรงเรียนวัดท่าตลาด 

2. โรงเรียนวัดท่าโัลง มิตรภาพที่ 135 
3. โรงเรียนชุมชนวัดทา่อิฐ 

2. โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. โรงเรียนวัดบ้านป่า 
2. โรงเรียนวัดแก้วกระจา่ง 

3. โรงเรียนวัดสีบัวทอง 
70 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

ประถมึึกาาอุตรดิตถ์ เัต 1 
โรงเรียนบ้านในเมือง 1. โรงเรียนบ้านหัวณ่าย 

2. โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 
3. โรงเรียนบ้านโรงหม้อ มิตรภาพที่ 75 

71 
 

สํานักงานเั ตพื้นที่การึ ึกาา
ประถมึึกาาอุบลราชธานี เั ต 2 

1. โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. โรงเรียนบ้านด่านฮัง 
2. โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 

3. โรงเรียนบ้านลุมพุก 
1. โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเัมราฐ 1. โรงเรียนบ้านนาเมือง 

2. โรงเรียนบ้านไทรย้อย 
3. โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกาม 

72 สํานักงานเั ตพื้นที่การึ ึกาา
ประถมึึกาาอุบลราชธานี เั ต 3 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. โรงเรียนบ้านวงัพอก 
2. โรงเรียนบ้านนาแก 

3. โรงเรียนบ้านนาจาน 
73 สํานักงานเั ตพื้นที่การึ ึกาา

ประถมึึกาาอุบลราชธานี เั ต 4 

1. โรงเรียนบ้านสําโรง (ณุรุประชาสามัณณี) 
 

1. โรงเรียนบ้านผํา 

2. โรงเรียนบ้านผับแล้ง 
3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

2. โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกาม 
2. โรงเรียนบ้านโนนยาง 

3. โรงเรียนบ้านบาก 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

38 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
74 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 1 

1. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. โรงเรียนฤทธิณรงณ์รอน 

2. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
3. โรงเรียนวัดบวรมงณล 

2. โรงเรียนสตรีวิทยา 1. โรงเรียนวัดบวรนิเวึ 
2. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกาัตริย์ 

3. โรงเรียนวัดน้อยนพณุณ 
3. โรงเรียนนวมินทราชนิูทิึ   
สตรีวิทยา พทุธมณฑล 

1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
2. โรงเรียนมหรรณพาราม 
3. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาณม 

4. โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 1. โรงเรียนสวนอนันต์ 
2. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

3. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
75 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 3 
1. โรงเรียนนวมินทราชนิูทิึ  หอวัง 
นนทบุรี 

1. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 

2. โรงเรียนทา่เรือ “นิตยานุกูล” 
3. โรงเรียนไทรน้อย 

2. โรงเรียนรัตนาธเิบึร ์ 1. โรงเรียนึรีบุณยานนท ์
2. โรงเรียนบางไทรวิทยา 

76 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 5 

โรงเรียนหันณาพทิยาณม 1. โรงเรียนหันณาราาฎร์รังสฤาด์ิ 
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

3. โรงเรียนสรรพยาวทิยา 
77 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 9 
1. โรงเรียนกรรณสูตึึกาาลัย 1. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 1 

2. โรงเรียนตลิ่งชนั 
3. โรงเรียนวังหว้าราาฎร์สามัณณ ี

2. โรงเรียนกาญจนาภเิากวิทยาลัย 
สุพรรณบุร ี

1. โรงเรียนบางเลนวทิยา 
2. โรงเรียนณงทองวิทยา 

3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นณรปฐม 

3. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา ๖ 1. โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

39 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
2. โรงเรียนทุ่งแฝกพทิยาณม 

3. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวทิยา 
4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒  

หลวงพ่อเงนิอนสุรณ์ 
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. โรงเรียนบัวปากทา่วทิยา 

5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
2. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 

3. โรงเรียนึาลาตึกวิทยา 
6. โรงเรียนสงวนหญิง 1. โรงเรียนึรีประจันต์ “เมธีประมุั” 

2. โรงเรียนดอนณาวิทยา 
3. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

7. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา 
2. โรงเรียนวัดไร่ัิงวิทยา 

3. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
78 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 14 
โรงเรียนพชิัยรัตนาณาร 1. โรงเรียนสตรีระนอง 

2. โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 
3. โรงเรียนสุัสาํราญราาฎร์รังสรรณ ์

79 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 16 

1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. โรงเรียนรัตนพลวิทยา 
2. โรงเรียนบางกล่ําวทิยา รัชมังณลาภิเาก 

3. โรงเรียนณูเต่าวิทยา 
2. โรงเรียนสตูลวทิยา 1. โรงเรียนณวนโดนวิทยา 

2. โรงเรียนปาล์มพัฒนวทิย์ 
3. โรงเรียนสาณรพทิยาณาร 

3. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงั ลา 

 
1. โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
2. โรงเรียนสงัลาวทิยาณม 

3. โรงเรียนระโนดวิทยา 
80 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 17 

1. โรงเรียนหนองบอนวทิยาณม 1. โรงเรียนสะตอวทิยาณม รชัมังณลาภเิาก 

2. โรงเรียนประณีตวิทยาณม 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

40 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนณีรีึ รีสาณรวิทยา 

2. โรงเรียนเบญจมราชทูิึ  
จังหวัดจันทบุร ี

1. โรงเรียนนายายอามพิทยาณม 
2. โรงเรียนตกพรมวิทยาณาร 

3. โรงเรียนณลองพลูวิทยา 
81 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 20 
โรงเรียนอุดรธานพีิทยาณม 1. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาณม 

2. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 
3. โรงเรียนอุดรพัฒนึึกาา 

82 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 21 

โรงเรียนปทุมเทพวทิยาณาร 1. โรงเรียนบึงกาฬ 
2. โรงเรียนทา่บ่อ 

3. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
83 

 
สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 23 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมึึกาา  
ภาณตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. โรงเรียนโณกสีวทิยาสรรณ ์

2. โรงเรียนหนองหลวงึึกาา 
3. โรงเรียนบงเหนือวทิยาณม 

2. โรงเรียนชา้งมิ่งพทิยานุกูล 1. โรงเรียนนิณมน้ําอนูเจริญวิทยา 
2. โรงเรียนวารชิวิทยา 

3. โรงเรียนเทพสวสัด์ิวิทยา 
84 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 25 
1. โรงเรียนโณกนางามพิทยาสรรพ์  1. โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 

2. โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 
3. โรงเรียนณาํแณนวทิยาณม 

4. โรงเรียนทา่ึาลาประชานสุรณ์ 
2. โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. โรงเรียนัอนแก่นพัฒนึึกาา 

2. โรงเรียนัอนแก่นวทิยาลัย 
3. โรงเรียนเทพึิรนิทร์ ัอนแก่น 

85 
 

สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 28 

1. โรงเรียนเบญจประชาสรรณ ์ 1. โรงเรียนณลีกลิ้งพัฒนาทร 
2. โรงเรียนไผ่งามพทิยาณม 

3. โรงเรียนวรณุณอุปถัมภ์ 
2. โรงเรียนยโสธรพทิยาณม 1. โรงเรียนึรฐีานกระจายึกึาา 

2. โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาณม 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

41 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนดงมะไฟพิทยาณม 

86 
 

สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 29 

1. โรงเรียนปทุมราชวงึา 1. โรงเรียนลือวิทยาณม 
2. โรงเรียนนาวังวิทยา 

3. โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาณม 
2. โรงเรียนห้วยัะยุงวิทยา 1. โรงเรียนโณกสวา่งณุ้มวิทยานสุรณ์ 

2. โรงเรียนสวา่งวีระวงึ ์
3. โรงเรียนไผ่ใหญ่ึึกาา 

3. โรงเรียนโนนกุงวทิยาณม 1. โรงเรียนัุมณําวทิยาณาร 
2. โรงเรียนเกามสีมาวทิยาณาร 

3. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 
4. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 

87 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 30 

1. โรงเรียนณอนสวรรณ ์ 1. โรงเรียนโนนสะอาดวทิยา 
2. โรงเรียนปู่ด้วงึึกาาลัย 

3. โรงเรียนสามหมอวทิยา 
2. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. โรงเรียนบ้านเัว้าวทิยายน 

2. โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา 
3. โรงเรียนชลีองวิทยา 

3. โรงเรียนณอนสารวิทยาณม 1. โรงเรียนหนองณอนไทยวทิยาณม 
2. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 

3. โรงเรียนโนนณูณวิทยาณาร รชัมังณลาภเิาก 

88 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 31 

1. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 

2. โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 
3. โรงเรียนหนองบัวละณรวิทยา 

2. โรงเรียนบุญวัฒนา 1. โรงเรียนบุญวัฒนา 2 
2. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุน ี

3. โรงเรียนจระเั้หินสังฆกิจวิทยา 
3. โรงเรียนปากช่อง 1. โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวราราม 

2. โรงเรียนหนองน้ําใสพทิยาณม 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

42 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนจักราชวทิยา 

4. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. โรงเรียนห้วยแถลงพทิยาณม 
2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 

3. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวทิยา 
89 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 33 
โรงเรียนสิรนิธร  1. โรงเรียนึรีรามประชาสรรณ ์

2. โรงเรียนพญารามวิทยา 
3. โรงเรียนนาดีวทิยา 

90 
 

สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 35 

1. โรงเรียนน้ําดิบวทิยาณม 1. โรงเรียนป่าซาง 
2. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
2. โรงเรียนเถินวทิยา 1. โรงเรียนเสริมงามวิทยาณม 

2. โรงเรียนเกาะณาวิทยาณม 
3. โรงเรียนเวียงมอกวทิยา 

3. โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 1. โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
2. โรงเรียนสบจางวทิยา 

3. โรงเรียนประชาราชวทิยา 
4. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

4. โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาณม 
2. โรงเรียนแม่ทะวทิยา 

3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
5. โรงเรียนจักรณําณณาทร 1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 

2. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธพิิทยา 

91 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 36 

โรงเรียนดํารงราาฎร์สงเณราะห ์ 1. โรงเรียนเทงิวิทยาณม 
2. โรงเรียนแม่จันวทิยาณม 

3. โรงเรียนห้วยสักวิทยาณม 
92 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 37 
โรงเรียนม่วงไั่พทิยาณม 1. โรงเรียนหนองม่วงไั่วทิยาณาร 

2. โรงเรียนบ้านหนองน้าํรัด  
(พรหมาประชาสงเณราะห์)  

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

43 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งแณ้ว (ณันธวงึ ์วทิยาณาร) 

93 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา
มัธยมึึกาา เัต 38 

โรงเรียนตากพทิยาณม 1. โรงเรียนถนอมราาฎร์บํารุง 
2. โรงเรียนวังประจบวิทยาณม 

3. โรงเรียนทุ่งฟ้าวทิยาณม 
94 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 39 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

2. โรงเรียนบ้านโณกวิทยาณม 
3. โรงเรียนทา่ปลาประชาอุทิึ  

4. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ์ 
95 สํานกังานเัตพื้นที่การึึกาา

มัธยมึึกาา เัต 42 
1. โรงเรียนนณรสวรรณ ์ 1. โรงเรียนนวมินทราชทูิึ มัชฌิม 

2. โรงเรียนไพึาลพีทิยา 
3. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 

4. โรงเรียนหนองกรดพทิยาณม 
2. โรงเรียนอุทัยวทิยาณม 1. โรงเรียนสวา่งอารมณ์วทิยาณม 

2. โรงเรียนหนองัาหย่างวทิยา 
3. โรงเรียนทพัทนัอนสุรณ์ 

96 สํานกับริหารงานการึึกาาพิเึา 1. ึนูย์การึึกาาพิเึา  
ประจําจังหวัดสุรนิทร ์

1. ึนูย์การึึกาาพิเึา ประจําจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2. ึนูย์การึึกาาพิเึา ประจําจังหวัด
บุรีรัมย์ 
3. ึนูย์การึึกาาพิเึา ประจําจังหวัด
ชัยภูมิ 

2. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเั ต 1. โรงเรียนราชประชานเุณราะห ์45  
จังหวัดกาญจนบุร ี
2. โรงเรียนฟ้าใสวทิยา 
3. โรงเรียนโสตึึกาากาญจนบุร ี

3. ึนูย์การึึกาาพิเึาส่วนกลาง 1. ึนูย์การึึกาาพิเึา  
ประจําจังหวัดนนทบุร ี
2. ึนูย์การึึกาาพิเึา  
ประจําจังหวัดปทุมธาน ี
3. โรงเรียนเึราฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 

2. โรงเรียน… 2. โรงเรียน… 
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ล าดับ สังกดั สถานศกึษาแกนน า สถานศกึษารว่มพฒันา 
4. ึนูย์การึึกาาพิเึา ประจํา
จังหวัดเชียงราย 

1. ึนูย์การึึกาาพิเึา  
ประจําจังหวัดพะเยา 
2. ึ นูย์การึ ึกาาพิเึ า ประจําจังหวัดนา่น 
3. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกลู 

 

ทั้งนี ้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                  ประกาึ ณ วันที่  18  พฤาภาณม  พ.ึ. 25๖3 
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เอกสารหมายเลข 3 
 
 
 

 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือฉบับนี้จัดทําัึ้น ณ................................................เมื่อวันท่ี.......................เดือน 
...........................พ.ึ............ ระหว่าง สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน กับ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา
................................................. หรือ สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา และเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการณุณภาพัองสถานึึกาา ให้ผ่านมาตรฐานัั้นตํ่าเพื่อการประกันณุณภาพการึึกาา ท่ีใช้สถานึึกาา
เป็นฐาน ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ัองยุทธึาสตร์ชาติ พ.ึ. 2561 - 2580 และการลดณวามเหล่ือมลํ้า
ทางการึึกาา ซึ่งเป็นเป้าหมายัองนโยบายรัฐบาล รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันณุณภาพการึึกาา พ.ึ. 2561 
ผ่านกระบวนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ภายใต้บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ (MOU) 
ท่ีได้ลงนามร่วม 3 ฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
   1.๑ เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมณุณภาพัองสถานึึกาาแกนนําผ่านเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาาพัฒนาระบบการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพการึึกาาัอง
สถานึึกาาร่วมพัฒนา ท่ีใช้สถานึึกาาเป็นฐาน 
 ๑.๒ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนามีระบบการประกันณุณภาพโดยใช้สถานึึกาาเป็นฐาน เป็นไปตาม
กฎกระทรวง  

๑.๓ เพื่อใหส้ถานึึกาาร่วมพัฒนามีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีสถานึึกาากําหนดไว้ 
 ๑.๔ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินณุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินณุณภาพการึึกาา (สม .ึ) หรือ หน่วยงานภายนอก 

 ข้อ 2 ระยะเวลาความร่วมมือ 
ระหว่าง ปี พ.ึ 2564 ถึง ปี พ.ึ. 2566  
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ข้อ 3 ข้อตกลงความร่วมมือ 

ท้ังสามฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี ้
๓.๑ สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ

สถานึึกาาเพื่อเป็นกลไกสร้างณวามร่วมมือระหว่างสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา เพื่อดําเนินการ
ตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ระยะ ๓ ปี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
   ๓.๒ สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายโดย
ประสานแผน และบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และ 
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา รวมท้ัง พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

   ๓.๓ สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน สนับสนุนการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนํา  
ในการเป็นพี่เล้ียง ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา 
ตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ตลอดระยะเวลา ๓ ปี 
    ๓.๔ สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ัอง
เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ท้ัง ระดับสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา 
และ ระดับเณรือั่าย (ภายในเณรือั่ายและระหว่างเณรือั่าย) ัองทุกเัตพื้นท่ีการึึกาา 

  ๓.๕ สํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
ณุณภาพัองสถานึึกาา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ รวมท้ัง การส่งเสริมการัยายเณรือั่าย 

3.6 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา และสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา เพื่อเป็นกลไกสร้างณวามร่วมมือระหว่างสถานึึกาาแกนนําและ
สถานึึกาาร่วมพัฒนา เพื่อดําเนินการตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ระยะ ๓ ปี และส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนดไว้ 

3.7 เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา แต่งต้ังณณะทํางานดําเนินงานเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา เพื่อบริหารจัดการการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตามเป้าหมาย 

ข้อ 4 ผลผูกพันทางกฎหมาย 

บันทึกั้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันัองท้ังสามฝ่ายเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพัน 
ทางกฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน รวมท้ัง ั้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด 

ข้อ 5 บันทึกั้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นั้อตกลงณวามร่วมมือท่ัวไป ในการดําเนินงานัองท้ัง สามฝ่าย  
และอาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ ในการกําหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ัอบเัตแห่งบันทึกั้อตกลงนี้ 
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 ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง 
กรณีสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงาน

การึึกาาพิเึา และเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ท้ังสามฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีณวามต้องการ  
ท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไัรายละเอียดัองั้อตกลงให้เป็นประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
เป็นลายลักาณ์อัการอย่างน้อย 30 วัน และเมื่อท้ังสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นท่ีัอเปล่ียนแปลงแล้ว  
ให้บันทึกเป็นลายลักาณ์อัการและมีผลบังณับใช้ในเวลาท่ีตกลงกันนั้น 

กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง  มีณวามต้องการท่ีจะัอยกเลิกณวามร่วมมือ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ 
เป็นลายลักาณ์อัการอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้โอกาสท้ังสามฝ่ายตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน  
ตามั้ันตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป 

 

ข้อ 7 การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้เป็นั้อตกลงท่ัวไป ในการดําเนินการัั้นต่อไป สถานึึกาาแกนนําและ

สถานึึกาาร่วมพัฒนาจะต้องดําเนินงานตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา โดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาาและสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน และร่วมกันกําหนดรายละเอียด
เฉพาะเรื่องภายในัอบเัตแห่งณวามร่วมมือนี้ 

ข้อ 8 อื่นๆ  
ท้ังสามฝ่ายตกลงกัน ให้ถือว่าเอกสารต่างๆ แนบท้ายบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่ง  

ัองบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ด้วย 
บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือทําัึ้นเป็นสามฉบับ มีั้อณวามถูกต้องตรงกัน ท้ังสามฝ่ายได้อ่านและเั้าใจ

ั้อณวามโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําณัญ และท้ังสามฝ่ายต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

ลงช่ือ..........................................................  ผู้ให้ั้อตกลง   ลงช่ือ................................................ผู้รับั้อตกลง 
      (…………………………….……………………)           (………………………….……………………..) 
เลัาธิการณณะกรรมการการึึกาาั้ันพื้นฐาน                          ผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา   

  หรือผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา                                                                            
             

ลงช่ือ............................................................ผู้รับั้อตกลง 
(…………………………….…………………….) 

 ผู้อํานวยการสถานึึกาา.............................................. 
สถานึึกาาแกนนํา 
 

ลงช่ือ..........................................................  พยานณนท่ี 1  ลงช่ือ................................................... พยานณนท่ี 2 
      (…………………………….……………………)      (…………………………….……………………)  
ตําแหน่ง ....................................................   ตําแหน่ง ..................................................... 
      (…………………………….……………………)              (…………………………….……………………) 
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เอกสารหมายเลข 4 
 

 

 
 

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

ระหว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือฉบับนี้จัดทําัึ้น ณ................................................เมื่อวันท่ี.......................เดือน 
....................พ.ึ............ ระหว่างสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา................................................. หรือสํานักบริหารงาน
การึึกาาพิเึา กับโรงเรียน.................................................ในบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ เรียกว่า สถานึึกาา
แกนนํา และโรงเรียน.................................. ..............โรงเรียน.............................. .................และโรงเรียน
................................................. 
ในบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ เรียกว่า สถานึึกาาร่วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพการึึกาา ตาม เป้าหมายและเจตนารมณ์ัอง    
ยุทธึาสตร์ชาติ พ.ึ. 2561 - 2580 การลดณวามเหล่ือมลํ้าทางการึึกาาท่ีเป็นเป้าหมายัองนโยบายรัฐบาล และ
กฎกระทรวงการประกันณุณภาพการึึกาา พ.ึ. 2561 ผ่านกระบวนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา ภายใต้บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือ (MOU) ท่ีได้ลงนามร่วม 3  ฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และสถานึึกาาใน
เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 ๑.๒ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนามีระบบการประกันณุณภาพโดยใช้สถานึึกาาเป็นฐาน เป็นไปตาม
กฎกระทรวง   

๑.๓ เพื่อใหส้ถานึึกาาร่วมพัฒนามีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีสถานึึกาากําหนดไว้ 
 ๑.๔ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินณุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินณุณภาพการึึกาา (สม .ึ) หรือ หน่วยงานภายนอก 

 ข้อ 2 ระยะเวลาความร่วมมือ 
ระหว่าง ปี พ.ึ 2564  ถึง ปี พ.ึ. 2566  
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ข้อ 3 ข้อตกลงความร่วมมือ 

ท้ังสามฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี ้
3.1 สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน 

การสร้างเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา เพื่อเป็นกลไกสร้างณวามร่วมมือระหว่างสถานึึกาาแกนนํา 
และสถานึึกาาร่วมพัฒนา เพื่อดําเนินการตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ระยะ ๓ ปี  
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรม
ณุณภาพสถานึึกาา 

๓.๒ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือ สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ส่งเสริมสนับการจัดทํา 
แผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาัองสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา 

3.๓ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา จัดทําแผนการส่งเสริม สนับสนุน 
การดําเนินงานัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และแผนการนิเทึ กํากับ ติดตาม  
ให้ณําแนะนําช่วยเหลือ และเยี่ยมชมการดําเนินงานัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา
อย่างกัลยาณมิตร 
 ๓.๔ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา สนับสนุนการดําเนินงานัอง
สถานึึกาาแกนนํา ในการเป็นพี่เล้ียง ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานัอง
สถานึึกาาร่วมพัฒนาตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
     ๓.๕ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา จัดให้มีการลงนามบันทึกั้อตกลง
ณวามร่วมมือระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา ระหว่างสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา  สถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาา
ร่วมพัฒนา 
   ๓.๖ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ประเมินผลและรายงานผล 
การนิเทึและผลการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
     ๓.๗ สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือ สํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา ส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ัองสถานึึกาาทุกเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ท้ังภายในเณรือั่าย 
ระหว่างเณรือั่าย และระดับเัตพื้นท่ีการึึกาา อย่างน้อยปีละ ๑ ณรั้ง รวมท้ัง การเผยแพร่นวัตกรรมณุณภาพัอง
สถานึึกาาและการัยายเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาเพิ่มเติม ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัอง
สถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

3.8 เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา แต่งต้ังณณะทํางานดําเนินงานเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพ
สถานึึกาา เพื่อบริหารจัดการการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนําและสถานึึกาาร่วมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตามเป้าหมาย 

ข้อ 4 ผลผูกพันทางกฎหมาย 

บันทึกั้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันัองท้ังสามฝ่ายเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้ง ั้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด 
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ข้อ 5 บันทึกั้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นั้อตกลงณวามร่วมมือท่ัวไป ในการดําเนินงานัองท้ัง สามฝ่าย 
และอาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ ในการกําหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ัอบเัตแห่งบันทึกั้อตกลงนี้ 

 ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง 
กรณีสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา สถานึึกาาแกนนํา และ

สถานึึกาาร่วมพัฒนาท้ังสามฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีณวามต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไัรายละเอียดัอง
ั้อตกลงให้เป็นประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักาณ์อัการอย่างน้อย 30 วัน และเมื่อ 
ท้ังสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นท่ีัอเปล่ียนแปลงแล้ว ให้บันทึกเป็นลายลักาณ์อัการและมีผลบังณับใช้      
ในเวลาท่ีตกลงกันนั้น 

กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีณวามต้องการท่ีจะัอยกเลิกณวามร่วมมือ จ ะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ 
เป็นลายลักาณ์อัการอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้โอกาสท้ังสามฝ่ายตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน  
ตามั้ันตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป 

 

ข้อ 7 การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้เป็นั้อตกลงท่ัวไป ในการดําเนินการัั้นต่อไป สถานึึกาาแกนนําและ

สถานึึกาาร่วมพัฒนาจะต้องดําเนินงานตามแผนงานและรายละเอียดโณรงการ และร่วมกันกําหนดรายละเอียด
เฉพาะเรื่องภายในัอบเัตแห่งณวามร่วมมือนี้ 

ข้อ 8 อื่นๆ  
ท้ังสามฝ่ายตกลงกัน ให้ถือว่าเอกสารต่างๆ แนบท้ายบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ เป็นส่วนหนึ่ง 

ัองบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ด้วย 
บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือทําัึ้นเป็นสามฉบับ มีั้อณวามถูกต้องตรงกัน ท้ังสามฝ่ายได้อ่านและเั้าใจ

ั้อณวามโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําณัญ และท้ังสามฝ่ายต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
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ลงช่ือ..........................................................ผู้ให้ั้อตกลง     
             (…………………………….……………………)           

ผู้อํานวยการสํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา หรือผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการึึกาาพิเึา  
          
   

ลงช่ือ......................................................ผู้รับั้อตกลง 
(…………………………….…………………….) 

ผู้อํานวยการสถานึึกาา.......................... 
สถานึึกาาแกนนํา 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้รับั้อตกลง 

(…………………………….…………………….) 
ผู้อํานวยการสถานึึกาา.......................... 

 สถานึึกาาร่วมพัฒนา 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับั้อตกลง 
(…………………………….…………………….) 

ผู้อํานวยการสถานึึกาา.......................... 
 สถานึึกาาร่วมพัฒนา 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับั้อตกลง 
(…………………………….…………………….) 

ผู้อํานวยการสถานึึกาา.......................... 
 สถานึึกาาร่วมพัฒนา 
 
 

 
ลงช่ือ..........................................................  พยานณนท่ี 1  ลงช่ือ................................................... พยานณนท่ี 2 
      (…………………………….……………………)      (…………………………….……………………)  
ตําแหน่ง ....................................................   ตําแหน่ง ..................................................... 
      (…………………………….……………………)              (…………………………….……………………) 
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เอกสารหมายเลข 5 
 
 

 
 
        

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

ระหว่าง สถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือฉบับนี้จัดทําัึ้น ณ................................................เมื่อวันท่ี.......................เดือน 
....................พ.ึ............ ระหว่าง โรงเรียน.............................................ในบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ เรียกว่า 
สถานึึกาาแกนนํา และโรงเรียน............................................... .........ในบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ เรียกว่า 
สถานึึกาาร่วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาเพื่อ 
การประกันณุณภาพการึึกาา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ัองยุทธึาสตร์ชาติ พ.ึ. 2561 - 2580  
การลดณวามเหล่ือมลํ้าทางการึึกาาท่ีเป็นเป้าหมายัองนโยบายรัฐบาล และกฎกระทรวงการประกันณุณภาพ
การึึกาา พ.ึ. 2561 ผ่านกระบวนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ภายใต้บันทึก
ั้อตกลงณวามร่วมมือ (MOU) ท่ีได้ลงนามร่วม 2 ฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนามีระบบการประกันณุณภาพภายในสถานึึกาาโดยใช้สถานึึกาาเป็นฐาน
ตามกฎกระทรวง  

๑.๒ เพื่อใหส้ถานึึกาาร่วมพัฒนามีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีสถานึึกาากําหนดไว้ 
 ๑.๓ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินณุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินณุณภาพการึึกาา (สม .ึ) หรือ หน่วยงานภายนอก 

 ข้อ 2 ระยะเวลาความร่วมมือ 

ระหว่าง ปี พ.ึ 2564  ถึง ปี พ.ึ. 2566  

ข้อ 3 ข้อตกลงความร่วมมือ 

ท้ังสองฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี ้
3.1 ึึกาาและวิเณราะห์สภาพบริบทัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 

รวมท้ัง กําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดณวามสําเร็จ 
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3.๒ จัดระบบั้อมูลสารสนเทึเพื่อการบริหารจัดการณุณภาพและมาตรฐานการึึกาาัองสถานึึกาา
ภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
    3.๓ จัดทําแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาท่ีเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการณุณภาพและ
มาตรฐานการึึกาาเพื่อการประกันณุณภาพัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา ระยะ ๓ ปี  

3.๔ ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
   3.5 สนับสนุนการดําเนินงานัองสถานึึกาาแกนนํา ในการเป็นพี่เล้ียง ให้ณําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา 
 3.6 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม นิเทึ และให้ณําแนะนําช่วยเหลือการดําเนินการัองสถานึึกาา
ภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  

๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในเณรือั่าย ระหว่างเณรือั่าย และ
ระดับเัตพื้น ท่ีการึึกาา อย่างน้อยปีละ ๑ ณรั้ ง  รวมท้ัง การเผยแพร่นวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  
เพื่อการัยายผล 

3.๘ ประเมินผลการดําเนินงานัองสถานึึกาาภายในเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  
3.๙ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และให้ั้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

ต่อไป 

ข้อ 4 ผลผูกพันทางกฎหมาย 

บันทึกั้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันัองท้ังสองฝ่ายเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน รวมท้ัง ั้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด 

ข้อ 5 บันทึกั้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นั้อตกลงณวามร่วมมือท่ัวไป ในการดําเนินงานัองท้ังสองฝ่าย และ
อาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ ในการกําหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ัอบเัตแห่งบันทึกั้อตกลงนี้ 

ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง 
กรณีสถานึึกาาแกนนํา และสถานึึกาาร่วมพัฒนา ท้ังสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีณวามต้องการ  

ท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไัรายละเอียดัองั้อตกลงให้เป็นประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลาย
ลักาณ์อัการอย่างน้อย 30 วัน และเมื่อท้ังสองฝ่ายเห็ นชอบร่วมกันในประเด็นท่ีัอเปล่ียนแปลงแล้ว  
ให้บันทึกเป็นลายลักาณ์อัการและมีผลบังณับใช้ในเวลาท่ีตกลงกัน นั้น 

กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีณวามต้องการท่ีจะัอยกเลิกณวามร่วมมือ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ  
เป็นลายลักาณ์อัการอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้โอกาสท้ังสองฝ่าย ตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน  
ตามั้ันตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป 

 

ข้อ 7 การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้เป็นั้อตกลงท่ัวไป ในการดําเนินการัั้นต่อไป สถานึึกาาแกนนําและ

สถานึึกาาร่วมพัฒนาจะต้องดําเนินงานตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และร่วมกันกําหนด
รายละเอียดเฉพาะเรื่องภายในัอบเัตแห่งณวามร่วมมือนี้ 
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ข้อ 8 อื่นๆ  
ท้ังสองฝ่ายตกลงกัน ให้ถือว่าเอกสารต่างๆ แนบท้ายบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่ง  

ัองบันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือนี้ด้วย 
บันทึกั้อตกลงณวามร่วมมือทําัึ้นเป็นสองฉบับ มีั้อณวามถูกต้องตรงกัน ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเั้าใจ

ั้อณวามโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําณัญ และท้ังสองฝ่ายต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ให้ั้อตกลง 

(………………………….……………………..) 
ผู้อํานวยการสถานึึกาา............................ 

สถานึึกาาแกนนํา 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้รับั้อตกลง 
(………………………….……………………..) 

ผู้อํานวยการสถานึึกาา............................ 
สถานึึกาาร่วมพัฒนา 

 
ลงช่ือ.....................................................ผู้รับั้อตกลง 

(………………………….……………………..) 
ผู้อํานวยการสถานึึกาา............................ 

สถานึึกาาร่วมพัฒนา 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้รับั้อตกลง 
(………………………….……………………..) 

ผู้อํานวยการสถานึึกาา............................ 
สถานึึกาาร่วมพัฒนา 

 
ลงช่ือ..........................................................  พยานณนท่ี 1  ลงช่ือ................................................... พยานณนท่ี 2 

(…………………………….……………………)      (…………………………….……………………) 

ตําแหน่ง ....................................................   ตําแหน่ง ..................................................... 

(…………………………….……………………)              (…………………………….……………………) 
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เอกสารหมายเลข 6 
 

 
 
 

(ร่าง) แบบบันทึกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1. ชื่อเครือข่าย.......................................................................................................................................................... 

2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา.....................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................ 

3. ชื่อผู้รับการนิเทศ............................................................................................................................................. 

วันที่ .................. เดือน.................. พ.ศ............... 

ประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ ผลการนิเทศ 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

การแก้ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อสังเกต 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 

  

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

56 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

เอกสารหมายเลข 7 
(ร่าง) กรอบการจัดท า 

แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2566 

………………………………………………………. 
 

1. สถานการณ์/หลักการและเหตุผล 
 ระบุสภาพบริบท จุดแั็ง จุดท่ีณวรพัฒนา ั้อจํากัดัองการพัฒนา และผลการจัดการึึกาาย้อนหลัง 3 ปี 
รวมท้ังณวามต้องการจําเป็นัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา และั้อมูลท่ีสะท้อนสภาพัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา
เพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมณวร 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และสถานึึกาาใน
เณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 2.๒ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนามีระบบการประกันณุณภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง  

2.๓ เพื่อใหส้ถานึึกาาร่วมพัฒนามีณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีสถานึึกาากําหนดไว้ 
 2.๔ เพื่อให้สถานึึกาาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินณุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินณุณภาพการึึกาา (สม .ึ) หรือ หน่วยงานภายนอก 

3. เปา้หมาย 
    - เป้าหมายรวม (3 ปี)                              
    - เป้าหมายรายปี (ปี 2564 – 2566)                    
  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     - เชิงปริมาณ  
 
    - เชิงณุณภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย   

5.1  สถานึึกาาแกนนํา ได้แก่ 
 

5.2  สถานึึกาาร่วมพัฒนา จํานวน ..........แห่ง   ได้แก่ 
1) .............................................................. 
2) ............................................................. 
3) ................................................................ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  
          3  ปี   (ระบุ เวลาเริ่มต้น และ เวลาส้ินสุด) 
7. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

7.1  การติดตาม ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ ตามระยะเวลาและช่องทางท่ีกําหนดไว้ 
๑) การดําเนินงานัองเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา และสถานึึกาาในเณรือั่ายนวัตกรรม

ณุณภาพสถานึึกาา  
๒) การดําเนินงานตามแผนเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาาัองสถานึึกาาแกนนําและ

สถานึึกาาร่วมพัฒนา 
๓) การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ัองสถานึึกาาทุกเณรือั่ายนวัตกรรมณุณภาพสถานึึกาา  

    7.2  การประเมินผลท่ีได้เทียบกับวัตถุประสงณ์และเป้าหมาย (รายปี และภาพรวม) 
7.3  การรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการติดตามและผลการประเมิน แก่สํานักงานเัตพื้นท่ีการึึกาา 

และสํานักงานณณะกรรมการการึึกาาัั้นพื้นฐาน ตามระยะเวลา และช่องทางท่ีกําหนดไว้ 
วิธีการด าเนินงาน  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  (ระบุหน่วย) 
ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท)/

ทรัพยากร 
ที่ใช้ 

แหล่ง
งบประมาณ 

(ระบุ) สถานที่ 
ระยะเวลา 
เริ่มต้น-
สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ระยะ 
3 ปี 

2564 2565 2566 ใน นอก 
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(ร่าง) แบบตรวจสอบสภาพระบบการบริหารจัดการและบริบทที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
 

ค าช้ีแจง  กําหนดให้สถานึึกาาร่วมพัฒนา ดําเนินการตรวจสอบสภาพณวามต้องการจําเป็น จุดแั็ง จุดอ่อน และ
บริบทัองตนเอง พร้อมั้อจํากัดัองการพัฒนาณุณภาพตามมาตรฐานการึึกาาท่ีกําหนดไว้ เพื่อนําั้อมูลดังกล่าว
ไปนําเสนอในการประชุมร่วมกับสถานึึกาาแกนนําเพื่อประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

  

 

ประเด็นการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานและร่องรอยสนับสนนุที่ปรากฎ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ

คณะท างานจาก
สถานศึกษาแกนน า 

1.ระบบข้อมูลสารสนเทศ (ณวามเป็นระบบ /ั้อมูลสารสนเทึณรอบณลุมภาระงานัองสถานึึกาา / เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ /เป็นปัจจุบัน / เั้าถึงง่าย / มีการป้องกันณวามปลอดภัยัองั้อมูลหรือไม่ อย่างไร) 

1.1 ั ้อมูลพื้นฐาน 
 

  

   1.2 สารสนเทึท่ีจําเป็น
เพื่อการบริหารจัดการ
ณุณภาพและมาตรฐาน
การึึกาา 

  

2. ความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ประเภทณวามร่วมมือ / จํานวน) 
 
2.1 ผู้ปกณรอง 
 

  

2.2 ชุมชน 
 

  

2.3 หน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวั้อง 

  

ช่ือ สถานึึกาาร่วมพัฒนา....................................................................................สังกัด ................................................ 
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59 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานและร่องรอยสนับสนนุที่ปรากฎ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ

คณะท างานจาก
สถานศึกษาแกนน า 

3. ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 
3.1 การกําหนดเป้าหมาย
มาตรฐาน  

  

3.2 การัับเณล่ือนณุณภาพสู่
มาตรฐาน 

  

3.3 การประเมินณวามสําเร็จ
ตามมาตรฐาน 

  

3.4 การนําการเปล่ียนแปลงสู่
สถานึึกาาและการสร้าง
ณุณณ่าแก่วงวิชาการ 

  

  3.4.1 ณุณภาพัองผู้เรียน   
  3.4.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

  

  3.4.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

  

  3.4.3 รูปแบบการ
ปฏิบัติงานท่ียอดเย่ียม 

  

3.5 การเกิดวัฒนธรรม
ณุณภาพที่สะท้อนการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 

  

๔. ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4.1 นักเรียน ( จํานวน / ฐานะทางเึราฐกิจ / ณวามเช่ือและวัฒนธรรม / ต่างเช้ือชาติ /ณวามห่างไกล /สุัภาพ / 
การประกอบอาชีพัองณรอบณรัว เป็นต้น ) 
   
   
4.2 ณรู ( ณวามพอเพียงัองจํานวน / จํานวนช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ / ณวามสอดณล้องัองสาัาท่ีจบกับวิชาท่ีสอน / 
สุัภาพ / ภาระทางณรอบณรัว / ณวามห่างไกล เป็นต้น ) 
   
   
   
4.3 ท่ีต้ังัองสถานึึกาา ( อยู่บนเกาะ / อยู่ชายแดนติดต่อกับประเทึเพื่อนบ้าน / อยู่ในพื้นท่ีเส่ียง 
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60 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานและร่องรอยสนับสนนุที่ปรากฎ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ

คณะท างานจาก
สถานศึกษาแกนน า 

ด้านณวามปลอดภัย วาตภัย อุทกภัย / อยู่บนที่ราบสูง / อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร เป็นต้น) 
   
   
4.4 อื่นๆ (ระบุ)   
   
5.จุดเด่นและจุดแข็งของ
สถานศึกษา 

  

   
6. จุดอ่อน และจุดที่ควร
พัฒนาของสถานศึกษา 

  

   
7. ความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วนของสถานศึกษา 

  

   
 

 

1. ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

    ตําแหน่ง ................................................................. 
2. ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

     ตําแหน่ง ................................................................. 
3. ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

     ตําแหน่ง ................................................................. 
4. ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

      ตําแหน่ง ................................................................. 
5. ลงช่ือ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

         ตําแหน่ง ................................................................. 
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(ร่าง) กรอบและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาแกนน า 

  การจัดทํา กรอบและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาแกนน า ณวรสอดณล้องตามึักยภาพและ
จุดแั็งัองสถานึึกาาแกนนํา และสอดณล้องตามบริบทัองสถานึึกาาร่วมพัฒนา และระบุเฉพาะสาระสําณัญ 
ให้ชัดเจน ตามประเด็นต่อไปนี้  
๑.สถานการณ์และข้อจ ากัดต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

- ภาพรวม 

- รายโรง 

๒.ประเด็นการพัฒนา 

 ระบุประเด็นการพัฒนาท่ีสถานึึกาาแกนนํา พิจารณาแล้ว จะส่งผลต่อการพัฒนาณุณภาพและมาตรฐาน
การึึกาาัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้  อาจเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น   
หรือเป็นประเด็นร่วมัองสถานึึกาาร่วมพัฒนาส่วนใหญ่  
๓.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

 -วัตถุประสงณ์ 

  ระบุเป็นรายั้อ 

 -เป้าหมาย  
  ระบณุวามสําเร็จท่ีต้องการ รายปี และ ระยะ ๓ ปี 

๔.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 -เชิงปริมาณ 

 -เชิงณุณภาพ 

๕.แนวทางการด าเนินงานเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนาที่สอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ระบุ แผนงาน / งาน / โณรงการ / กิจกรรม ท่ีใช้เพื่อช่วยพัฒนา  จะทําอะไร ทําอย่างไร ทรัพยากรท่ีใช้  
ทําท่ีไหน ทําเมื่อไร (ระยะเวลาท่ีเริ่มต้นและส้ินสุดโณรงการ) ใณรเป็นผู้ทํา  เป็นต้น 

๖. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 จัดทําแผนการติดตาม ประเมิน และรายงาน โดยระบุ ประเด็นท่ีต้องการ ผู้ให้ั้อมูล วิธีการและเณรื่องมือ  
ระยะเวลา และช่องทางในการรายงาน ให้ชัดเจน 
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(ร่าง) รายการข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศที่จ าเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ช่ือสถานึึกาา ....................................................................................................................................... 

สังกัด ............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่สถานึึกาา .........................................ตําบล/แัวง........................ อําเภอ/เัต........................ ..... 
จังหวัด.....................................รหัสไปราณีย์............................ เบอร์โทร...................................................... 

จํานวนณรูและบุณลากร (ั้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2563) ................................................................................ 

จํานวนนักเรียน (ั้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2563) ............................................................................................ 

ระดับท่ีเปิดสอน................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล ผู้บริหารสถานึึกาา (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................... 

E-mail............................................................   line ID ........................................................................ 

ช่ือสถานึึกาาแกนนํา ........................................................................ สังกัด............................................... 

2. บริบทของสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

2.1 บริบททั่วไป 

สภาพแวดล้อม / ภูมิประเทศ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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63 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (จํานวน / วุฒิท่ีจบ / จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนต่อสัปดาห์ / สัดส่วนณรูต่อ
นักเรียน / สภาพณวามพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น สุัภาพการเดินทางไป – กลับ เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

นักเรียน (จํานวนณวามสนใจต่อการเรียนรู้ / สุัภาพ / สภาพณวามเป็นอยู่ัองณรอบณรัว / สภาพเส่ียง / 
การเดินทางไป – กลับ เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

สภาพชุมชน (ณวามร่วมมือัองชุมชน / ณวามณิดเห็นต่อณวามสําณัญัองการจัดการึึกาา /  
สภาพณวามเป็นอยู่ เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆทั้งเชิงวิชาการและเชิงบริหาร (ประเภทณวามร่วมมือ / จํานวนณวามร่วมมือ 
เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

จุดเด่น และจุดแข็ง (ผู้บริหารสถานึึกาา ณรู นักเรียน ส่ือวัสดุอุปกรณ์ อาณารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร 
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ผลการจัดการึึกาา ชุมชน ภาณีณวามร่วมมือ เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

จุดควรพัฒนา (ผู้บริหารสถานึึกาา ณรู นักเรียน ส่ือวัสดุอุปกรณ์ อาณารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร  
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ผลการจัดการึึกาา ชุมชน ภาณีณวามร่วมมือ เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

อื่นๆ (ระบ)ุ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2.2 บริบทด้านคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ  

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ผลการประเมินการจัดการึึกาา / พัฒนาการัองผลการจัดการึึกาา เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (สภาพปัญหาอุปสรรณ / ทรัพยากร
บุณณล เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การจัดการเรียนการสอน / การจัดทํา
หลักสูตร / การวัดและประเมินผล เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

มาตรฐาน ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ด้านณุณภาพผู้เรียน    
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการัองผู้บริหาร
สถานึึกาา 

   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําณัญ    
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ คะแนน ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
ภาพรวม   

รายด้าน   

รายมาตรฐาน   

ผลการรับรอง  

ประเด็น คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ 
ระดับณุณภาพ    

ั้อเสนอแนะจาก 
ผู้ประเมิน 
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3. สภาพการด าเนินงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ (ระบุวิธีการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ฯลฯ ) 

ประเด็น สภาพการด าเนินงาน 
1. การกําหนดมาตรฐานการึึกาา 
 

 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการึึกาา 
 

 

3. การดําเนินการตามแผน 
 

 

4. การติดตามผลการดําเนินงาน 
 

 

5. การประเมินผลและตรวจสอบณุณภาพการึึกาา 
 

 

6. การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
 

 

7. อื่น ๆ (ระบุ) 
 

 

 

4. ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นในการพฒันา 

4.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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4.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4.4 อื่นๆ (ระบุ) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 


