
 
การเรียนรู ้

 
 การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เดิมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืนเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นการด า เนินการระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2561 อยู่ในช่วงการ
ด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ .ศ.2559 ถึง ปี พ .ศ. 
2561 จากสภาพเชิงประจักษ์เห็นได้ว่าคุณภาพที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถที่จะผดุงรักษาคุณภาพหรือมีพัฒนาการ ตลอ ดจนการใช้ สารสนเทศเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ดังนี้ 

1. ความต่อเนื่องในนโยบายและกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่าช่วงปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560  จะเป็นคณะ 
กรรมการชุดเดิม  ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 จะเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ และมีการเปลี่ยนแป ลง
ประธานคณะกรรมการตามระบบการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีกล
ยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายแต่ละช่วงดังนี้ 
  1.1 ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 เน้นกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายด้วยห้าบี (Baseline  
Benchmark  Best Practice  Block grant และ Benefit) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตาม
วิถีการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทั้งในวาระเพ่ือทราบ เพื่อ
พิจารณา การน ามติที่ประชุมสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนของศึกษานิเทศก์ คณะอนุกรรมการและประธาน
คณะกรรมการที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในการขับเคลื่อนนโยบายด้านกลยุทธ์ห้าบี ซึ่ง
กลยุทธ์ห้าบีเป็นบทเรียนการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพที่เกิดสภาพจริงทั้งระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  1.2 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 มีการปรับเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการ
ชุดเก่าหมดวาระ  ซ่ึงในช่วง 6 เดือนแรก ประธานคณะกรรมการเป็นคนเดิม การท างานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษายังใช้บทเรียนการปฏิบัติที่ดี ห้าบีในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
ซึ่งภายหลังจากนั้นประธานคณะกรรมการท่านเดิมลาออกจากราชการ มีประธานคนใหม่ ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งแรกของประธานคณะกรรมการท่านใหม่ 
เลขานุการได้น าเสนอบทเรียนการปฏิบัติที่ดีพร้อมสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ที่
ประชุมมีมติร่วมกันในการผดุงรักษาบทเรียนการปฏิบัติที่ดีเดิม (ห้าบี) โดยให้มีการบูรณาการกลยุทธ์สี่เต็ม (เต็ม
หลักสูตร เต็มความสามารถ เต็มใจ และเต็มเวลา) ที่มุ่งเน้นการใช้พลังร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
  1.3 การด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 จึงได้ใช้การเสริมสร้างพ ลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพท่ีครอบคลุมภารกิจทั้งงานด้านการ
บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนที่ก่อให้เ กิดพลังร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมติที่ประชุมในการขับเคลื่อนจะ
ครอบคลุมภารกิจของทุกกลุ่มบนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เป็นหน่วยงาน
บริหารที่ให้บริการบนพื้นฐานขององค์ความรู้ จิตบริการให้กับโรงเรียนตลอดจนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศโรงเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายการร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกระดับกับคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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 2. การขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ต่อเนื่อ งและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มี
จุดเด่นคือการขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์นโยบายบทเรียนที่มีความต่อเนื่องน าจุดดีมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มิใช่การ
เริ่มต้นใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของประธานกรรมการหรือเลขานุการ  โดยสรุปบทเรียนการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาจากการใช้นวัตกรรมที่ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

1. การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์ ห้าบี และ สี่เต็ม 
ห้าบ ี
 BASELINE+BENCHMARK 
  ใช้สารสนเทศเป็นฐานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
  การเทียบเคียงก าหนดค่าเป้าหมายกับจังหวัดและ สพฐ. 
  การสื่อสารสารสนเทศการพัฒนาร่วมกัน 
  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 BEST PRACTICE 
  การศึกษาบทเรียนการปฏิบัติที่ดีตามบริบทแต่ละโรงเรียน 
  น ามาสรุปประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  การปรับปรุงและพัฒนาขณะปฏิบัติงาน 
 BLOCK GRANT 
  การจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการและยืดหยุ่น 
  การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและกระจายลงโรงเรียน 
  ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 
  งบประมาณเพียงพอเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพ 
 BENEFIT 
  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถด าเนินการได้ 

ตามค่าเป้าหมาย 
การสื่อสารกับผู้บริหารโรงเรียนเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูที่สามารถด าเนินการได้ 
ตามค่าเป้าหมาย 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถส่งเสริม สนับสนุนได้ 
ตามค่าเป้าหมาย 
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 สี่เต็ม 
  เต็มหลักสูตร 
   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
   การจัดการเรียนรู้เต็มมาตรฐานหลักสูตร 
   การด าเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 
  เต็มเวลา 
   ผู้บริหารโรงเรียน 
    ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน 
    ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครู 
   บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมแก้ปัญหาภาระงานที่รับผิดชอบ 

จนแล้วเสร็จ ถูกต้อง ทันเวลา 
  เต็มความสามารถ 
   ผู้บริหารโรงเรียน 
    ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ 
ครู สื่อสาร พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของ
ครูตามหลักสูตร 

   บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมแก้ปัญหาการท างานร่วมกับโรงเรียน 
    บนฐานขององค์ความรู้และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  เต็มใจ 
   ผู้บริหารโรงเรียน 
    สื่อสารจูงใจการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
    การด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามค่าเป้าหมาย 
   บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่ 
    ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร 
    และมีจิตบริการ 
    การให้บริการข้าราชการครูโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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2. การเสริมสร้างพลังร่วม 
 การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  สร้างความไว้วางใจ 
   ความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
   ใช้ข้อตกลงเป็นแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่ 
   สื่อสารด้วยความจริงใจ 
  ส่งเสริม สนับสนุนการท างานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   การให้อ านาจและความไว้วางใจ 
   การท างานเป็นทีม 
   การมีอิสระในการพัฒนางานของตนเอง 
  ผู้สอนงานและเป็นแบบอย่าง 
   ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป็นผู้น าทางวิชาการ 
   แนะน าช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาตนเองในทุกระดับ 
   การสร้างความไว้วางใจและความเป็นกันเอง 
  กระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
   ร่วมคิด ร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   การหาแนวทางพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค ์
   การใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการท างาน 
  การให้ก าลังใจ 
   การพบปะพูดคุย 
   ให้ข้อเสนอแนะ 
   ใช้หลักการประชาธิปไตย 
  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   การท างานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ให้รางวัลอย่างหลากหลายตามสถานการณ์และผลงาน 
   การบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่มีความยืดหยุ่น ทุกคนมีส่วนร่วม 
   การส่งเสริม สนับสนุน ให้พัฒนาตนเองอย่างหลากหลายช่องทาง 
  สร้างบรรยากาศของการติดต่อสื่อสาร 
   การสื่อสารกระบวนการท างานที่เปิดเผย 
   การสื่อสารอย่างหลากหลายช่องทาง 
   ความต่อเนื่องของการสื่อสาร 
  สร้างภาวะผู้น า 
   กระจายความรับผิดชอบ 
   การพัฒนาองค์ความรู้ 
   สร้างการยอมรับ 
  สร้างเสริมและพัฒนาความร่วมมือ 
   ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน 
   ภาคประชาสังคมกับโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  การประเมินเพื่อการพัฒนา 
   การประเมินตนเอง 
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุง พัฒนา ขณะปฏิบัติงาน 
   บทเรียนการท างานเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 
 
 ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  การเสริมสร้างการรวมพลัง 
   กระบวนการของบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   การท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
   การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การสื่อสาร จูงใจ เกิดบรรทัดฐานค่านิยมร่วมในการพัฒนาองค์กร 
   การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน นักเรียน 
   การใช้สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
   วัฒนธรรมการปรับปรุง พัฒนาขณะปฏิบัติงาน 
   การประกันคุณภาพการท างานตามข้อตกลง 
  การรับผิดชอบต่อการพัฒนาผู้เรียน 
   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกระดับสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   การเสริมสร้างกระบวนการอย่างหลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุง พัฒนา 
   การจัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
   การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
   การใช้สุนทรียสนทนาในการดึงประสงการณ์และเติมเต็มองค์ความรู้ 
  การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 
   การคิดร่วมกัน 
   การวางแผนร่วมกัน 
   การเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
   การมีข้อตกลงร่วมกัน 
   การตัดสินใจร่วมกัน 
   การประเมินร่วมกัน 
   ความรับผิดชอบร่วมกัน 
   วัฒนธรรมกัลยาณมิตรในการพัฒนาคุณภาพงาน 
  การเสริมสร้างภาวะผู้น าร่วม 
   การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ 
   การจัดเวทีอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บุคลากรได้สื่อสาร พูดคุย 
   การจัดสรรทรัพยากรส่งเสริม สนับสนุน 
   การร่วมแก้ปัญหา 
 
 

จ 



 
 
 บทเรียนการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน 
   เรียนรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาหน้างาน 
   ด าเนินการประชุมสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับชุมชมแห่งการเรียนรู้ 
   น าข้อสรุป ปรับปรุง และพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  การเรียนรู้สิ้นปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
   กระบวนการ เทคนิค ในการท างาน 
   บริบทการขับเคลื่อนคุณภาพ 
   กิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
   ความสัมพันธ์ของบุคคล เครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
   การผดุงรักษาคุณภาพจุดเด่น 
   การปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อน 
  สรุปแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพ 
   บริบทของแต่ละโรงเรียน/กลุ่มงาน 
   การพูดคุย สื่อสาร น าไปพัฒนางาน 
   การปรับปรุงสู่แผนงาน/โครงการ 
 
 การเรียนรู้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีจุดเด่นในการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม และการเสริมสร้าง
พลังร่วมในการขับเคลื่อนคุ ณภาพโรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
มิใช่การเริ่มต้นใหม่ในทุก ๆ ครั้ง ที่มีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการ  ซึ่งการเรียนรู้ส าคัญในช่วงเดือน
พฤษภาคม พ .ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนการย้ายของประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ปร ะเมินผล
และนิเทศการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาโดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้ง
ที่ 3/2562 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ยังคง
ขับเคลื่อนคุณภาพห้าบีและสี่เต็ม โดยมีการเพิ่มความเข้มแข็งต่อยอดการมี ส่วนร่วมและเครือข่ายเป็นรูปแบบ
นวัตกรรมการขับเคลื่อนในปีการศึกษา 2562 
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ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
คุณภาพโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

การบูรณาการ (ห้าบ+ีสี่เต็ม) การต่อยอด (การมีส่วนร่วม+เครือข่าย) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดคุณภาพโรงเรียน 

          RT  NT  O-NET (15 %) 
         การบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้  (20 %) 
      การประกันคุณภาพภายใน  (15 %) 
      การด าเนินงานสนองตอบนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      ที่ถูกต้อง ทันเวลา  (10 %) 
 
      หลักธรรมาภิบาล  (20 %) 
      การด าเนินงานสนองนโยบาย ทันที ถูกต้องตามระเบียบ  

และทันเวลา (10 %) 
เครือข่ายความร่วมมือ  (10 %) 

เครือข่ายและ 

การเรียนร่วม 

เครือข่ายและ 

การมีส่วนร่วม 

บทเรียน 

เพ่ือการพัฒนา 

BASELINE 

บทเรียน 

เพ่ือการพัฒนา 

เต็ม 

หลักสูตร 

เต็มเวลา 

เต็มใจ 

เต็ม
ความสามารถ 

BENEFIT/BONUS BENCHMARK 

BLOCKGRANT BEST-PRACETICE 

การบริหารงานวิชาการ  60 % 

การบริหารทั่วไป/ 
การบริหารงบประมาณ/  40 % 
การบริหารงานบุคคล      

ช 




