
บูรณาการการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
และโรงเรียนStand Alone

ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2



บริบทของสถานศึกษาในปัจจุบัน

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ



ยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต

โรงเรียนประถมศึกษา

q โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

q โรงเรียน Stand Alone (กายภาพ)

q โรงเรียน Stand Alone (คุณภาพ)



ยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต

โรงเรียนมัธยมศึกษา

q โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

q โรงเรียนมัธยมแข่งขันสูง

q โรงเรียน Stand Alone (กายภาพ)

q โรงเรียน Stand Alone (คุณภาพ)



ยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

q ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

q โรงเรียนเฉพาะความพิการ

q โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์



นิยามศัพท์

ü โรงเรียนประถมศึกษา
หรือโรงเรียนขยายโอกาส

ü พิจารณาจากแผนที่และ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อม
และความเหมาะสม

ü มีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบ
สามารถนํานักเรียนมารวม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้เกิดความ
มั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง

ü โรงเรียนมัธยมศึกษา
ü พิจารณาจากแผนที่และ

สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อม
และความเหมาะสม

ü รองรับโรงเรียนประถมศึกษา
ü เก็บนักเรียนขยายโอกาส
ü ดึงนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูง

กลับคืนสู่ชุมชน

ü โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะ 
หรือคมนาคมไม่สะดวก 
ทําให้นักเรียนไม่สามารถ
มาเรียนในโรงเรียนอื่นได้

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone



โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

จํานวน 3 โรง
จํานวน 4 โรง
จํานวน 5 โรง
จํานวน 6 โรง
จํานวน 7 – 20 โรง
จํานวน 21 – 40 โรง
จํานวน 41 – 55 โรง
จํานวน 55 – 86 โรง
จํานวน 87 โรง
จํานวน 155 โรง
ค่าเฉลี่ย 29 โรง
จํานวนทั้งหมด      2,220 โรง

จํานวนโรงเรียน

จํานวน 1 จังหวัด
จํานวน 2 จังหวัด
จํานวน 2 จังหวัด
จํานวน 6 จังหวัด
จํานวน 26 จังหวัด
จํานวน 22 จังหวัด
จํานวน 6 จังหวัด
จํานวน 10 จังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด

จํานวนจังหวัด



โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน



โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

จํานวน 1 โรง
จํานวน 2 โรง
จํานวน 3 โรง
จํานวน 4 – 10 โรง
จํานวน 11 – 15 โรง
จํานวน 16 – 19 โรง
จํานวน 20 โรง
จํานวน 25 โรง
จํานวนทั้งหมด        458 โรง
ค่าเฉลี่ย 5 โรง

จํานวนโรงเรียน

จํานวน 4 จังหวัด
จํานวน 3 จังหวัด
จํานวน 11 จังหวัด
จํานวน 49 จังหวัด
จํานวน 6 จังหวัด
จํานวน 2 จังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด

จํานวนจังหวัด



โรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง



โรงเรียน Stand Alone

จํานวน 1 โรง
จํานวน 2 โรง
จํานวน 3 โรง
จํานวน 4 – 20 โรง
จํานวน              21 – 50 โรง
จํานวน              51 – 100 โรง
จํานวน 101 – 296 โรง
จํานวน                 297 โรง
จํานวน                 321 โรง
รวม                  2,427 โรง
ค่าเฉลี่ย 8 โรง

จํานวนโรงเรียน

จํานวน 6 จังหวัด
จํานวน 4 จังหวัด
จํานวน 3 จังหวัด
จํานวน 27 จังหวัด
จํานวน 13 จังหวัด
จํานวน 6 จังหวัด
จํานวน 5 จังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด

จํานวนจังหวัด





ü โรงเรียนที่เลือกมา
มีความพร้อมเหมาะสม

ü ตําแหน่งที่ตั้งโรงเรียน
สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย

เป้าหมาย





คําสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 11/2564
เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้กํากับด้านโยบาย

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เลขาธิการสภาการศึกษา
3. เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

4. เลขาธิการคณะกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะติดตามโยบาย

จํานวน 6 คณะ
คณะละ 2 ท่าน
เป็นตัวแทนของ สพฐ./สป.สพฐ./
สช./อช./สภา/ก.ค.ศ.
หน้าที่
กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน
ในแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายและทิศทางเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ
การดําเนินงานในแต่ละจังหวัด

77 คน
หน้าที่
1. ดําเนินการบูรณาการด้านการศึกษา
ของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่

รับผิดชอบ
 ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
2. ลงพื้นที่ในจังหวัดรับผิดชอบเพื่อจัดทํา
 และขับเคลื่อน

ศึกษาธิการจังหวัด

รับผิดชอบร่วมกับผู้ดําเนินการ
ในแต่ละจังหวัด (สพป./สพม.) 
โดยประสานและรับฟังความ
คิดเห็นจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม
. รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นํา
ท้องถิ่นคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
เป็นต้น



  23 พฤศจิกายน 2563 ดร.อัมพร พนิะสา เลขาธิการ กพฐ. 
พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขากพฐ. และคณะ 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน



ระยะเวลาในการดําเนินงาน

q จังหวัดขนาดเล็ก
จํานวน 1-200 โรง จํานวน 15 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน

q จังหวัดขนาดกลาง
จํานวน 201-400 โรง จํานวน 36 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน

q จังหวัดขนาดใหญ่
จํานวน 401 ขึ้นไป จํานวน 26 จังหวัด ระยะเวลา 3 เดือน



บทบาทของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

1. จัดทําแผนที่สถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ และระดับจังหวัด
2. กําหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนStand Alone 
3. คัดเลือกโรงเรียนลําดับที่ 1 เพื่อจัดทําแผนขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
4. ออกแบบผังบริเวณโรงเรียน (MASTER PLAN) มาตราส่วนตามจริง แสดงตําแหน่งอาคารเต็มรูปแบบการ
พัฒนาด้านกายภาพ 

 ของโรงเรียนพร้อมแสดงตําแหน่งอาคารให้สอดคล้องการแผนการของบประมาณ งบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง
5. ร่วมกับผู้รับผิดชอบประจําจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบ 
พิจารณาความเหมาะสม

 การกําหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนStand Alone
6. มอบหมาย สพป. เขต 1 ทุกจังหวัด เป็นเจ้าภาพแก้ไขแผนที่สถานศึกษาจังหวัด (กรณีปรับเพิ่ม-ลดจํานวน
โรงเรียน)

7. รายงานผลการตรวจสอบให้ สพฐ. เพื่อจัดทําข้อมูลเสนอรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี


