
การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง และสถำนศึกษำในสังกัด และ ก.ต.ป.น. มีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน โดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และยอมรับใน
ข้อเสนอแนะ ของทุกระดับร่วมกัน เพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง จึงได้จัดท ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้นโดยยึดกระบวนกำร
กลุ่มที่ระดมควำมคิดให้ได้วิธีกำรที่หลำกหลำยและหลอมรวมควำมคิดเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไปโดยกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์และ
เจ้ำภำพไว้อย่ำงชัดเจน 

 1. กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย 
             1. บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จ ำนวน  18 คน  
  - ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร สพม.พัทลุง จ ำนวน  3  คน 
   - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจ ำนวน  7  คน 
  - คณะท ำงำน/เจ้ำหน้ำที่               จ ำนวน 8  คน 
             2. บุคลำกรระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน   16 คน 
  - ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ก.ต.ป.น.  จ ำนวน  16 คน 
                           รวมทั้งสิ้น 33 คน 
 
2. มีโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบายที่ 6  ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนร่วมกันในกำรจัดกำรศึกษำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวอำรีย์  เขียวชัย/นำงสำวอนงค์นำฎ  หน่วยแก้ว 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กันยำยน – พฤศจิกำยน  2564 
งบประมาณทั้งหมด  100,000.- บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัทลุงเป็นส ำนักงำนเขตตั้งใหม่  จึงจ ำเป็นต้องวำงระบบ
เกี่ยวกับกำรท ำแผนประจ ำปี ในด้ำนกำรวิเครำะห์กำรท ำแผนประจ ำปี  วิธีกำรด ำเนินกำรเข้ำมำตรฐำนของ
ส ำนักงำนเขต  ตัวชี้วัด เป็นต้น ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรยึดเป็น
กรอบกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  โดยมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะเหมำะสมกับบริบทสังคมไทย  พร้อมทั้งขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ โดยใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือมุ่ง
เป้ำหมำย คือผู้เรียนทุกช่วงวัยและนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภำพ และมี
ควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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         เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ให้เป็นไป
อย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง และสถำนศึกษำในสังกัด ต้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
โดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และยอมรับในข้อเสนอแนะ ของทุกระดับ
ร่วมกัน เพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง จึงได้จัดท ำ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้นโดยยึดกระบวนกำรกลุ่มที่ระดมควำมคิดให้ได้วิธีกำร
ที่หลำกหลำยและหลอมรวมควำมคิดเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไปโดยกำร
ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์และเจ้ำภำพไว้อย่ำงชัดเจน 

2. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง กิจกรรม โครงกำร ในกำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565  
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
  1. บุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จ ำนวน  18 คน  
  - ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร สพม.พัทลุง จ ำนวน  3  คน 
   - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจ ำนวน  7  คน 
  - คณะท ำงำน/เจ้ำหน้ำที่               จ ำนวน 8  คน 
                    2. บุคลำกรระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน   16 คน 
  - ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ก.ต.ป.น.  จ ำนวน  16 คน 
                           รวมทั้งสิ้น 33 คน 
         เชิงคุณภาพ 
                  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

      2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง และสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรจัดกำร
ศึกษำได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และสำมำรถพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดโดยอำศัยแผนปฏิบัติ กำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
4. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1 
2 
 

ขั้นเตรียมการ 
เสนอโครงกำร 
ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน รวบรวม 
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศและนโยบำย
กำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กันยำยน 2564 
กันยำยน 2564 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

 
3 
 
4 
 
5 
 

ขั้นด าเนินการ 
ประชุมเชิงปฎิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
สรุป ประมวลผลวิเครำะห์ ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง ของแผนงำน/ โครงกำร 
สรุปและรวบรวม เอกสำร รูปเล่ม 

 
        ตุลำคม 2564 
 

ตุลำคม 2564 
 
ตุลำคม– พฤศจิกำยน 2564 

 
วิทยำกร 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
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5. งบประมาณทั้งหมด (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
งบประมำณ .......100,000....บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ 
จ ำแนกประเภทค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 
 

ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือเตรียมกำรและก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องทุกระดับ 
จ ำนวน 18 คน  1 วัน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บำท  
(18 x 1 x 35) คน/มื้อ/บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน มื้อละ 120 บำท  
(18 x 1 x 120) คน/มื้อ/บำท 

 
 
 

630 
 

2,160 
 
 

  
 
 

630 
 

2,160 
 

 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 33 คน  2 วัน 1 คืน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 50 บำท  
(33 x 4 x 50) คน/มื้อ/บำท 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน  2 มื้อละ 250 บำท 
(33 x 2 x 250) คน/มื้อ/บำท 
-ค่ำอำหำรเย็น มื้อละ 350 บำท 
 (33 x 1 x 350) คน/มื้อ/บำท 
- ค่ำท่ีพัก คนละ 600 บำทจ ำนวน  1 คืน 
(33 x 1 x 600) คน/มื้อ/บำท 
- ค่ำเดินทำง (ค่ำชดเชยน้ ำมัน) 
วิทยากร 
-ค่ำวิทยำกร (12 ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 1,200 บำท 
- ค่ำท่ีพัก 
- ค่ำท ำกระเป๋ำ จ ำนวน 33 คนใบละ 200 บำท  
(33 x 200) คน/ใบ/บำท 
-ค่ำวัสดุโครงกำร 

 
 
 

6,600 
 

16,500 
 

11,550 
 

19,800 
 

11,900 
 

14,400 
1,200 
6,600 

 
5,870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14,400 

 

 
 
 

6,600 
 

16,500 
 

11,550 
 

19,800 
 

11,900 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
6,600 

 
5,870 

4 ประชุมสรุป ประมวลผลวิเครำะห์ ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง ของแผนงำน/ โครงกำรแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 จ ำนวน  
จ ำนวน 18 คน  1 วัน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บำท     
(18 x 1 x 35) คน/มื้อ/บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน มื้อละ 120 บำท  
(18 x 1 x 120) คน/มื้อ/บำท 

 
 
 
 

630 
 
 

2,160 

  
 
 
 

630 
 
 

2,160 

 

 รวมเงินงบประมำณท้ังหมด 100,000 14,400 73,130 12,470 
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6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Output) 
-ก ำหนดกรอบแนวทำง ทิศทำงเพ่ือกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติ 
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
ประชุม/สรุปผล 

 
แบบสรุป 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-กรอบแนวทำง ทิศทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุก 
ระดับ 
 

 
ประชุม 

 
ประชุม 

 
เอกสำรแบบรำยงำน 

 
เอกสำรกรอบแนวทำง 

 
7. ผลที่คาคว่าจะได้รับ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง และสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำม

กรอบ แนวทำง ทิศทำง เพื่อพัฒนำคุณภำพและยกระดับกำรศึกษำให้สูงขึ้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยใช้
แผนปฏิบัติรำชกำร เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรศึกษำและงบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกภำรกิจในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง และสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินงำนกิจกรรมตำม
แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ใหเ้ป็นตำมกรอบและทิศทำงเดยีวกัน โดยกำรวำงแผนงำน
และกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน 

8. การอนุมัติโครงการ 

                                                              
     ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
                (นำงสำวอำรีย์  เขียวชัย) 
        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

                                                            
    ลงชื่อ.....................................................ผู้พิจำรณำโครงกำร 
                 (นำงสุกญัญำ  ศิริชุม) 
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

                          
    ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
     (นำยสมชำย  รองเหลือ) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
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3. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
ที่ ...105../2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร 
                                     จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

................................................................. 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
       ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำร ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน เพื่อด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
        1. คณะที่ปรึกษา มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
         1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง            ประธำนกรรมกำร 
         2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง ทุกคน    รองประธำนกรรมกำร 
         3. ประธำนสหวิทยำเขต ทั้ง 4 สหวิทยำเขต                                                      กรรมกำร 
         4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม                 กรรมกำร 
         5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        2. คณะท างานจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรก ำหนดทิศทำง กรอบด ำเนินงำนและ
ขับเคลื่อนโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
        1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง              ประธำนกรรมกำร 
        2. นำงสุกัญญำ   ศิริชมุ              รองผู้อ ำนวยกำร สพม.พัทลุง          รองประธำนกรรมกำร 
        3. นำงอุไร  พรหมปำน               รองผู้อ ำนวยกำร สพม.พัทลุง                               กรรมกำร 
        4. นำงสำวปวีณ์นุช  จันทร์นวล  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
       5. นำงปทิตตำ  จันทร์สว่ำง    ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ            กรรมกำร  
       6. นำยชำญณรงค์  รัตนบุรี            ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 
       7. นำยกิตติภัฎ   กำญจนสุวรรณ   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดีกลุ่มพัฒนำครูฯ   กรรมกำร 
      8. นำงสำวนันทรัฐ  คงด ำ              ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                  กรรมกำร 
      9. นำงณัฐติกำ  หอมประกอบ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
    10.นำงสำวกตัญชลี  ทองเจือเพชร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                       กรรมกำร              
    11.นำงสำวรัชฎำ  สืบกระพันธ์       ศึกษำนิเทศก์                                                    กรรมกำร 
    12. นำงสำวอำรีย์   เขียวชัย  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    13. นำงสำวอนงค์นำฎ หน่วยแก้ว   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  กรรมกำรและ               
                                               เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                  ผูช้่วยเลขำนุกำร 
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3. คณะท างานฝ่ายจัดท าเอกสารและประสานงาน  มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประสำนสถำนที่จัดประชุม อำหำร/ที่
พักกำรเดินทำง ต้อนรับ บันทึกภำพ สรุปผลกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
         1. นำงสำวอำรีย์    เขียวชัย      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงสำวนันทรัฐ  คงด ำ         ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร 
         3. นำยธนำกรณ์  เขียวท้วม       นักวชิำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร                               กรรมกำร 
         4. นำยนพฤทธิ์  เหมนุกูล          เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                                    กรรมกำร 
         5. นำงสำวอัจจิมำ  พัชรด ำรงกุล  พนักงำนรำชกำร                                                   กรรมกำร 
         6. นำงสำวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว   ลูกจ้ำง                                                              กรรมกำร 
         7. นำงสำวอนงค์นำฎ หน่วยแก้ว  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  กรรมกำรและ     
                                                   เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร                        เลขำนุกำร               
4. คณะท างานฝ่ายการเงินและการเบิกจ่าย   มีหน้ำที่ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสำรด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง            
    เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำย ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยงบประมำณประกอบด้วย 
 1. นำงปทิตตำ  จันทร์สว่ำง     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวอัจจิมำ  พัชรด ำรงกุล      พนักงำนรำชกำร                             กรรมกำร 
 3. นำงสำวศำสดำ  คงจรัส             เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 

 ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่รับมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและลุล่วงตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่ .....27...  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 

                                                      
 
                                                 (นำยสมชำย  รองเหลือ) 
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 

4. จำกกำรประชุมร่วมกันระดมควำมคิด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุงได้แนวทำงในกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันสอดคลองกับนโยบำย แผนในระดับต่ำงๆ ซ่ึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ และจุดเน้น ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน(์Vision) 
 “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นไทย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัยจำก

ภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
๒. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง

ทั่วถึง และเท่ำเทียม 
๓. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ ควำมเป็นไทย ยึดมั่นในสถำบันหลัก

ของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีทักษะที่จ ำเป็นใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขีดควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น  มีควำมเป็นมืออำชีพ 

ปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
๗. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำม

หลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัย

พิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  

2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ 
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเด็กพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น กำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

4. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และสำมำรถ
วำงแผนในกำรศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
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5. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต 

6. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขีดควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น มีควำมเป็นมืออำชีพ 
ปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณและมำตรฐำน
วิชำชีพ 

7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีคุณภำพตำม            
       มำตรฐำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategies) 
๑. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
๒. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
๓. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

 
จุดเน้น (Focus) 

1. ด้านผู้เรียน 
1.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
1.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
1.3  ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมิน 0, ร, มส ได้รับกำรพัฒนำให้ปลอด 0, ร, มส ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
1.4  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

1.5  ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ ร้อยละ 90  
 

2. ด้านครูผู้สอน 
2.1  ครูจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning) ร้อยละ 90 
2.2  ครูทุกคนมีวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำภำคเรียนละ 1 เรื่อง 
2.3  ครูผู้สอนมีทักษะทำงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 90 

3. ด้านสถานศึกษา 
3.1  สถำนศึกษำมีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ส ำหรับ สถานศึกษา  (ITA Online ) มีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับ A ขึ้นไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
3.2  สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีรูปแบบหรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
3.3   สถำนศึกษำมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O – 

net) ที่สูงขึ้นร้อยละ 3 
3.4  สถำนศึกษำมีมำตรกำรป้องกันและช่วยเหลือให้นักเรียนลดอัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ 1 

ต่อปี 
3.5  สถำนศึกษำมีมำตรกำรกำรด ำเนินกำรท ำให้นักเรียนส ำเร็จศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
       ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

          3.6  สถำนศึกษำมีกระบวนกำรหรือรูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรที่ประสบผลส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
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          3.7  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่เหมำะสม กับ

บริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
3.8 สถำนศึกษำมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถำนศึกษำต้อง  
      พัฒนำและยกระดับเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 30  
3.9 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมควำมเป็นเลิศในทุกระดับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
3.10 สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง มีรูปแบบหรือ    
     นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

4. ด้านผู้บริหาร 
4.1  ผู้บริหำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำตนเองเพ่ือขอมีและเลื่อน

วิทยฐำนะ ในรอบปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของผู้มีคุณสมบัติ 
4.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตลอดจนมีกำรด ำเนินกำรรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 
4.3  ผู้บริหำร และครู มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
4.4  ผู้บริหำรบริหำรจัดกำรโดยใช้นวัตกรรม/รูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 
5. ภำพกิจกรรมโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
 

 

 

 
 
 



 
 

ตอนที่ 2   
การรับนักเรียน 

 







 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 เร่ือง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 
 
 

เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน ที่เป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาส       
ที ่เป็นธรรม บริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ และสื ่อสารสร้างการรับรู ้อย่างมีประส ิทธิผล สอดคล้อง              
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 ที่รัฐต้องด ำเนินการ   
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เร่ือง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/๒๕60 เรื ่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภู มิภาคของกระทรวงศึ กษาธิ การ  แผนการศึ กษาแห่งชาติ  พ .ศ .  2560 -  2579      
มติ คณะรั ฐมนตรี  วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน    
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบาย
การทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที ่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชุดที่ 25) ในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที ่แก้ไขเพ ิ ่ม เติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง                 
ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕               
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที ่แก้ไขเพิ ่ม เติม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ         
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน   
เร่ือง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในคราวประชุม ครั ้งที ่ 1 /2565    
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิ
เก่ียวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีการศึกษา 2565 ดังน้ี 
                                                                                      /1. หลักการ... 
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 1. หลักการ 

     1.1 การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้อง        
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื ่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

     1.2 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 

     1.3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือสำคัญ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็ก  
ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

     1.4 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและความเช่ือมั่น ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้ ส่ือเทคโนโลยี 
และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถส่ือสารไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

 

2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
     การดำเนินการรับนักเร ียนม ีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระท ำตามหน้าที ่ที ่กำหนดไว้         

เพื ่อให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ       
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 

 

     2.1 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.1.1 จัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.1.๒ กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้อง สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.1.3 ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เกิดการ
รับรู้ เข้าใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
   2.1.4 ประสานการดำเนินการรับนักเรียนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   2.1.5 จัดทำระบบ รวบรวม ประมวล แผนการรับนักเรียน รายงานผล การด ำเนินการ     
รับนักเรียนในภาพรวม 
   2.1.6 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด 
 

      2.2 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   2.2.1 ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัต ิการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที ่การศ ึกษา          
ให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบท
ของจังหวัด 
   2.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอ จำนวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ี ่การศึกษา เป็นประธาน             
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
                                                                                           /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้ให้มีผู ้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ ่น อย่างน้อย 1 คน 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบงาน  
รับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
 

   ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ รับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปีการศึกษา 2565 โดยให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการด ำเนินการ
เก่ียวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (3 ปีบริบูรณ์)    
ของโรงเร ียนส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพื ้นฐ าน ท ั ้ งน ี ้  ให ้ เป ็นไปตามร ัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 วรรคสอง กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2546 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื ่อเข้ ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
   2.2.4 กำกับ ดูแล การดำเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั ้งนี ้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย     
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

      2.3 บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   2.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามองค์ประกอบ    
ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2.2 ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน      
ที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้คณะกรรมการ      
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที ่การศึกษา มีอำนาจหน้าที ่ดำเนินการเกี ่ยวกับการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิเกี ่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รวมทั้ง             
ให้พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ และรายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
   2.3.2 ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดร่วมกับทุกหน่วยงาน      
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 
 

      2.4 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.4.1 พิจารณาแนวปฏิบัต ิเกี ่ยวก ับการรับนักเร ียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อเสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                                                                     /2.4.2 ให้ความเห็นชอบ... 
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   2.4.2 ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ที่โรงเรียนเสนอ
ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื ้นที่ โดยให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู ้ลงนาม        
ในคำส่ังแต่งตั้ง 
   2.4.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที ่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน
ภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม  และเสมอภาค ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับช้ันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
   2.4.4 กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
   2.4.5 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ ่งต ้องเสนอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
   2.4.6 กลั ่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที ่บริการของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
   2.4.7 ให้ความเห็นชอบคุณสมบัต ิของผู ้สมัครเข้าเร ียนในเขตพื้นที ่บริการ สัดส่วน            
การรับนักเร ียน วิธ ีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเง ื ่อนไขพิ เศษ 
นอกเหนือจาก 4 ข้อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.4.8 ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเร่ืองการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕65 ภายใน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ 
 

      2.5 บทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.5.1 จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวนไม่เกิน 9 คน 
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นรองประธาน ผู ้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ไม่เกิน 3 คน       
เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนน้ี  
ให ้ม ีผ ู ้แทนองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นอย ่างน้อย 1 คน ผ ู ้อำนวยการกลุ ่มส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา                            
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   2.5.2 จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
   2.5.3 ประกาศแนวปฏิบัต ิการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   2.5.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
           /2.5.5 รวบรวม... 
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   2.5.5 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง 
เขตพื ้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน  วิธ ีการคัดเลือก
นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2.5.6 จัดทำสำมะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.5.7 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง    
เพ่ือสำรวจจำนวนนักเรียนที่จะรองรับได้ และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
   2.5.8 ประกาศรายช่ือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน 
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
   2.5.9 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ 
   2.5.10 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน 
   2.5.11 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที ่อยู ่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั ้งเด็กปกติ  
เด ็กพิการ ผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้มีความสามารถพิเศษ รวมทั ้งผู ้ที ่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
   2.5.12 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กำหนด 
และจำนวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 
   2.5.13 ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 
โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที ่จ ัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
   2.5.๑4 รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียนให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด     
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบตามลำดับ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันส้ินสุดการรับ
นักเรียน 
   2.5.15 ดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

      2.6 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2.6.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ แผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน เพ่ือเสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
   2 .6 .2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2565  
ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
        /2.7 บทบาทของ... 
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      2.7 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
   2.7.1 กลั ่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธ ีการคัดเลือกนักเรียน       
ของโรงเรียน เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   2.7.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.7.3 กำหนดมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค 
   2.7.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่ืองการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียน    
ให้ได้ข้อยุติ 
 

      2.8 บทบาทของโรงเรียน 
   2.8.1 เสนอรายช่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม ของบริบท
แต่ละพื ้นที ่ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที ่การศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
   2.8.2 จัดทำแผนการรับนักเรียน เขตพื ้นที ่บริการ คุณสมบัต ิของผู ้สมัครเข้าเร ี ยน             
ในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ รวมถึงความสามารถ
พิเศษ และเง่ือนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน     
ต่อห้อง เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ  
   2.8.3 จัดทำประกาศและดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไว้ในประกาศ การรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 
   2.8.4 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน 
   2.8.5 ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง 
เพ่ือดำเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 
   2.8.6 ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนเอกชน 
ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง    
ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
   2.8.7 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   2.8.8 สนับสนุนให้นักเรียนและผู ้ปกครองมีโอกาสเยี ่ยมชมโรงเรียน เพื ่อ ประกอบ           
การตัดสินใจ 
   2.8.9 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
        / 2.8.1๐ ดำเนินการใด ๆ... 
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    2.8.1๐ ดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 3. แนวปฏิบัติ 
 

      3.๑ การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ให้รับนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องคำนึงถึงโอกาสของนักเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการ 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการ       
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

      3.๒ การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   โรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รับนักเรียนที่จบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพ ความถนัด
ของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีที ่ยังมีนักเรียนไม่เต ็มแผนการรับนักเร ียน           
ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ
การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ   
รับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการ       
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

      3.๓ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
   3.๓.๑ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งโรงเรียน 
และตามประกาศของโรงเรียน 
   3.๓.2 โรงเรียนที ่จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ รับนักเรียนที ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้ หากมีโรงเรียนที่ขอเปิดใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ    
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
   สำหรับสัดส่วนการขอเปิดห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติ กำหนดให้ไม่เกินสัดส่วน 20:80 
(รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละช้ัน) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว มีศักยภาพและมีความพร้อม 
ที่จะประสงค์ดำเนินการเกินกว่าสัดส่วนที ่กำหนด ให้สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อห้องปกติ       
ได้ไม่เกินสัดส่วน 40 :60 โดยให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 
        /3.๓.๓ โรงเรียน... 
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   3.๓.๓ โรงเรียนที ่จัดการเรียนร่วมให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั ้งระดับ ก่อนประถมศกึษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้             
ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หน่วยงานที ่จ ัด การศึกษาสำหรับ       
เด็กพิการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
 

      3.๔ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ให้โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบ      
ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณา และประกาศรายช่ื อ
นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามความสามารถพิเศษให้สาธารณชนทราบ 
 

      3.๕ การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
   ในกรณีที ่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็น จะต้อง    
รับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือส่ิงก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซ่ึงมีเง่ือนไข
หรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
   2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ 
   4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนน้ัน 
   สำหรับเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็น ให้เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ ก่อนประกาศ
รับสมัครนักเรียน 
   ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียน   
ที ่มีเงื ่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียนทั่วไป      
โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา ตามเง่ือนไขพิเศษ  
ให้สาธารณชนทราบ 
 

      3.๖ ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
   ให้นับวันเริ ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน    
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 
 

      3.๗ การข้ึนบัญชีสำรอง 
   ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันส้ินสุด ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หน่ึงของปีการศึกษา 2565 
 

 4. จำนวนนักเรียนต่อห้อง 

      4.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติ รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ห้องละไม่เกิน ๔0 คน 
        /4.2 โรงเรียน 
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      4.2 โรงเรียนที ่จ ัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้มีจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตาม
ประกาศการจัดตั้งโรงเรียน และที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน 
      4.3 โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศ ขอเปิดห้องเรียน
พิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน 
 

      ทั้งน้ี ในส่วนของข้อ 4.1 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน และเพ่ือเป็นการ
สร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ให้โรงเรียนจัดทำ
แผนการรับนักเรียน เป็น 2 ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ประกาศไว้แล้ว ดังน้ี  

      1) ปีการศึกษา 2565 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน  
          กรณีมีความจำเป็นให้เพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน 
      2) ปีการศึกษา 2566 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน  
          โดยไม่ให้เพ่ิมจำนวนนักเรียนต่อห้อง 

กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
ให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน ทั ้งนี ้ ต ้องค ำนึงถึงคุณภาพ              
ในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียน เป็นสำคัญ และประสิทธิภาพ        
ในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้คำนึงถึงผลกระทบกับจำนวนนักเรียน ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่จัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย 
 

      ในกรณีท ี ่มีปัญหาเร ื ่องการร ับนักเร ียน ป ีการศ ึกษา 2565 ท ี ่ ไม ่ เป็นไปตามประกาศน้ี                 
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที ่การศึกษา พิจารณาและมีอ ำนาจในการตัดสินปัญหา      
ดังกล่าวให้ได ้ข้อยุต ิ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหว ัด และสำนักงานคณะกรรมการ       
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ 
 

ประกาศ ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
(นายสมชาย  รองเหลือ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
 





รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนสตรีพัทลุง 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสมชาย  รองเหลือ     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รองประธานกรรมการ 
๓. นางมาลี  แก้วละเอียด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง                                     กรรมการ 
๔. นายอเนก  พรมชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน                                                     กรรมการ 
๕. นายพชร  มั่นคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา                                 กรรมการ 
๖. นางบุษบา  ณะแก้ว  ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดพัทลุง                                        กรรมการ 
๗. นายอำพล  ขุนฤทธิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบจ.พัทลุง                                  กรรมการ 
๗. นายชื่น  ฤทธิ์วงศ ์  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง       กรรมการ 
๘. นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
๙. นายพชร  ตันพงษ ์  ลูกจ้างชั่วคราว                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
                  - 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
    ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑ สพฐ.ให้เปิดเรียน On site แต่ให้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ     
โคโรนา 19 (COVID – 19) อย่างใกล้ชิด ในขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    
เปิดเรียน On site เป็นจำนวน ๒๐ โรงเรียน 
    ๑.๒ พิจารณาการโยกย้ายหรือรับบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
    ๑.๓ การสอบครูผู ้ช ่วย ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ดำเนินการจัดสอบตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565       

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 
………………………………………………………………………………………………………………....................................

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (ไม่มี) 
………………………………………………………………………………………………………………....................................

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    ๔.๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ / ปฏิทินการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
    ๔.๒ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
     ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ข้อ ๒.๒.๒ 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
จำนวนไม่เกิน ๙ คน 

   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    เร ื ่องพิจารณาที ่ ๑ ร ่างประกาศสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง               
เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง        
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕        
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๔ ข้อ ๒.๕ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ ๒.๕.๒ จัดทำ
แนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และข้อ ๒.๕.๓ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ    
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดำเนินการส่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
    เร ื ่องพิจารณาที ่ ๒  ร ่างประกาศสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง             
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อทำหนา้ที่ 
กลั ่นกรอง แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนและอื่นๆ          
ตามบทบาทของคณะกรรมการฯ จำนวน ๒๗ โรงเรียน 
    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ข้อ ๒.๘ บทบาทของโรงเรียน ข้อ ๒.๘.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเร ียนตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื ้นที ่ ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ทั้งหมดจำนวน 
๒๗ โรงเรียน และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑. ดูการจัดเรียงลำดับตำแหน่งของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนทุกฉบับ 
  ๒. ตัดชื่อ-สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนออก ให้ใส่เฉพาะชื่อตำแหน่งเท่านั้น 
  ๓. แก้ไข/ตรวจสอบตำแหน่งของคณะกรรมการรับนักเรียนฯ ทุกฉบับ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๔. เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง ลำดับที่ ๕ นายสุนาจ แก้วสุข   
                        ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  ๕. เพิ่มรายชื่อและตำแหน่ง รองประธานกรรมการ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ ไม่มี  
 ………………………………………………………………………………………………………………....................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ............................................. 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๑ น. 
 
 
 
 

   ( นายพชร  ตันพงษ์ )                                                      ( นางสุกัญญา  ศิริชุม ) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 





 
 

ตอนที่ 3   
การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 





 

  

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  
------------------------------- 

           อาศัยอ านาจตามในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ข้อ 26 (7) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ.2560 เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระจายอ านาจ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในระดับสหวิทยาเขต  

 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ประจ าสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต ดังนี้   

1. สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่
    การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  ประกอบด้วย  
          ๑. นายสมชาย  รองเหลือ     ผอ. สพม.พัทลุง         ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

    ๒. นายมณี  เรืองแก้ว          ผอ.โรงเรียนพัทลุง                รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
    ๓. นางศิริพร  ทองทวี               วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง/ผู้ทรงคุณวุฒิ       คณะอนุกรรมการฯ 
    4. นางมาลี  แก้วละเอียด              ผอ.โรงเรียนสตรีพัทลุง/ผู้ทรงคุณวุฒิ               คณะอนุกรรมการฯ 
    5. นางสาวนันทรัฐ  คงด า      ผอ.กลุ่มอ านวยการ                          คณะอนุกรรมการฯ 
    6. นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร     ศึกษานิเทศก์       อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

2. สหวิทยาเขตควนขนุน คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่
    การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  ประกอบด้วย  
          ๑. นางสุกัญญา  ศิริชุม      รอง ผอ. สพม.พัทลุง        ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

    ๒. นายพชร มั่นคง            ผอ.โรงเรียนควนขนุน                  รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
    ๓. นายสมจิต  จุลพูล               ผู้ทรงคุณวุฒิ          คณะอนุกรรมการฯ 
    4. นายภาส  วุ่นบัว               ผู้ทรงคุณวุฒิ          คณะอนุกรรมการฯ 
    5. นางสาวปรีณ์นุช  จันทร์นวล        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                   คณะอนุกรรมการฯ            
    9. นางปทิตตา  จันทร์สว่าง     ศึกษานิเทศก์       อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

3. สหวิทยาเขตตะโหมด คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่
    การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  ประกอบด้วย  
          ๑. นายจตุรงค ์ สุขแก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

    ๒. นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ           ผอ.โรงเรียนตะโหมด                   รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
    ๓. นายปรีชา  มากมณี            ผู้ทรงคุณวุฒิ          คณะอนุกรรมการฯ 
    4. นางสาวอารีย์  เขียวชัย            ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         คณะอนุกรรมการฯ 
    5. นางสาวสุชาดา  สัจจากุล                  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          คณะอนุกรรมการฯ            
    6. นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์           ศึกษานิเทศก์                 อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

 
/3. สหวิทยาเขตปากพะยูน................ 
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4. สหวิทยาเขตปากพะยูน คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่
    การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  ประกอบด้วย  
          ๑. นางอุไร  พรหมปาน             รอง ผอ. สพม.พัทลุง        ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

    ๒. นายโชต  รัตนประพันธ์             ผอ.โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม        รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
    ๓. นายสุชาติ  เหล็มปาน             ผู้ทรงคุณวุฒิ                   คณะอนุกรรมการฯ 
    4. นางณัฐติกา  หอมประกอบ            ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ              คณะอนุกรรมการฯ 
    5. นางสุธัญญา  เวชรังษี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/กลุ่มบุคคล      คณะอนุกรรมการฯ 
    6. นายชาญณรงค์  รัตนบุรี           ศึกษานิเทศก์                 อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

          ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (อ.ก.ต.ป.น.) มีบทบาท อ านาจหน้าที่ ในการช่วยเหลือการด าเนินงาน ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐  

           ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นต้นไป  

     สั่ง ณ วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
                                                                        
 

                                                           (นายสมชาย รองเหลือ) 
                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
ที่ ศธ 04321/1863                                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
                อำคำรอุทยำนกำรศึกษำอุดมปัญญำ หมู่ที่ 9 
            ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
                                                                                 93110 

       10  มิถุนำยน  2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

สิ่งที่มำด้วย  (ร่ำง) ระเบียบวำระกำรประชุมฯ                                               จ ำนวน  1  ชุด 

                ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง โดยกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ก ำหนดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น) เพ่ือทบทวนบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น) และรับทรำบนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ และพิจำรณำให้ควำมเห็นขอบแผนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัทลุง  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 – 16.30 น.          
ณ ห้องประชุม 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง นั้น 

        ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง จึงขอเรียนเชิญท่ำนซึ่งเป็นคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  เข้ำร่วมประชุม ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
ข้ำงต้น 

               จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำดังกล่ำว จักขอบคุณยิ่ง 
 

                                                         ขอแสดงควำมนับถือ    

 
 
                                                         (นำยสมชำย รองเหลือ) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 

 

 

 

 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ 
โทรศัพท์ 081-7670027 
โทรสำร –  



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ครั้งที่  1/2565 
วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2565  เวลา  09.00-16.30  น. 
ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
          ๑.๑ ............................................................................................................... ....................................... 
.............................................................................................................................. ................................................................                               
          ๑.๒ ..................................................................................................................... ................................ 
...................................................................................................... ................................................................ ........................     
                   ๑.3 ............................................................................................................. ......................................... 
.............................................................................................................................. .................................................................     
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว  (ถ้ามี) 
  .............................................................................................................................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................                                
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                   3.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) (เอกสารหมายเลข 1 คู่มือการด าเนินงาน และ เอกสารหมายเลข 1 แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน) 
ที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..……………………...........…..………......….... 
                    .............................................................................................................................................................. 
                   ๓.2 โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) 
      (1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
      (2) โครงการนิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      (3) โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความสามารถครูผู้สอนด้านการวัด และ 
                              ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
      (5) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      (6) โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
                              ผู้เรยีน 
      (7) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน 
                              ให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
                         (8) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..…………….........…………..………......….... 
                    ............................................................................................................................................................. 
                  3.3 ปฏิทิน/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาค  
                         เรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 (เอกสารหมายเลข 3) 
ที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..………………….......……..……...…......….... 
                    .............................................................................................................................................................. 



 

 

- 2 - 

 
                   3.4 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564                              
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เอกสารหมายเลข 4) 
ที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..………………………..……….............….... 
                    ........................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                   4.1 การให้ความเห็นชอบแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เอกสารหมายเลข 5) 
                      (1) ปฏิทินการนิเทศ ติดตามฯ การด าเนินงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 (เอกสารหน้าที่ 36) 
                         (2) แบบเก็บข้อมูลการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง (เอกสารหน้าที่ 40) 
                   4.2 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ที่ 28/๒๕๖5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 (เอกสารหมายเลข 6)  
มติที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..…………………..................................... 
                         ......................................................................................................................................................... 
                   4.3 ร่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (เอกสารหมายเลข 7)  
มติที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..…………………..................................... 
                         ......................................................................................................................................................... 
                   4.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด (เอกสารหมายเลข 8)  
มติที่ประชุม         ……………………………………………………………………………………..…………………..................................... 
                         ......................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

                   ๕.๑ ............................................................................................................................. .............................. 
.............................................................................................................................. ................................................................   

                   ๕.๒............................................................................................... ............................................................... 
..................................................................................................................... .........................................................................    
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามฯ การด าเนินงานของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

ที่ กิจกรรม โรงเรียน วัน เดือน ปี คณะนิเทศ ติดตามฯ 
1 - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย    

กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง 
- นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน         
ในชั้นเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (จ านวน 
5 คน) 

27 โรงเรียน 4  กรกฎาคม 2565 
ถึง 

11 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการ 
ชุดที่ 1  
ชุดที่ 2 
ชุดที่ 3  
ชุดที่ 4 

 

 *** หมายเหตุ *** ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2565 
    
 

 



ก าหนดการนิเทศบูรณาการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง 
 

วัน  เดือน  ปี 09.00 น. –  16.30 น. รายช่ือคณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพัทลุง     คณะกรรมการชุดที่ 1 
1. นายสมชาย  รองเหลือ  
2. นายมณี  เรืองแก้ว  
3. นางศิริพร  ทองทวี 
4. นางมาลี  แก้วละเอียด 
5. นางสาวนันทรัฐ  คงด า 
6. นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีพัทลุง  
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 
  

 

ก าหนดการนิเทศบูรณาการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

สหวิทยาเขตควนขนุน 
 

วัน  เดือน  ปี 09.00 น. –  16.30 น. รายช่ือคณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนควนขนุน     คณะกรรมการชุดที่ 2 
1. นางสุกัญญา  ศิริชุม 
2. นายพชร  มั่นคง 
3. นายสมจิต  จุลพูล 
4. นายภาส  วุ่นบัว 
5. นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล 
6. นางปทิตตา  จันทร์สว่าง 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
วัน  เดือน  ปี 09.00 น. –  12.00 น. 13.30 น. –  16.30 น. 

วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนปัญญาวุธ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพนางตุง โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม โรงเรียนตะแพนพิทยา 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา โรงเรียนอุดมวิทยายน 
   



ก าหนดการนิเทศบูรณาการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

สหวิทยาเขตตะโหมด 
 

วัน  เดือน  ปี 09.00 น. –  16.30 น. รายช่ือคณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนตะโหมด     คณะกรรมการชุดที่ 3 
1. นายจตุรงค์  สุขแก้ว 
2. นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  
3. นายปรีชา  มากมณี 
4. นางสาวอารีย์  เขียวชัย 
5. นางสาวสุชาดา สัจจากุล 
6. นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์ 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเขาชัยสน 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์ 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกงหราพิชากร 
  

 
ก าหนดการนิเทศบูรณาการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
สหวิทยาเขตปากพะยูน 

 

วัน  เดือน  ปี 09.00 น. –  16.30 น. รายช่ือคณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม     คณะกรรมการชุดที่ 4 
1. นางอุไร  พรหมปาน  
2. นายโชต  รัตนประพันธ์  
3. นายสุชาติ  เหล็มปาน 
4. นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
5. นางสุธัญญา  เวชรังษ ี
6. นายชาญณรงค์  รัตนบุรี 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนควนพระสาครินทร์   
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เอกสารหมายเลข 2/2565 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ก 

ค ำน ำ 

    แผนการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในนิเทศติดตามการด าเนินงาน           
ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นการนิเทศติดตามการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ (1)  เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (2) เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 
2565   

     การนิเทศในการครั้งได้แบ่งการนิเทศออกเป็น 2 กลุ่มสหวิทยาเขต ผู้ร่วมนิเทศก์ประกอบด้วย      
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง ประธานสหวิทยาเขต  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา       
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ
ศ ึกษานิเทศก ์ร่วมกันออกนิเทศทุกโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนิเทศติดตามในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าที่ได้ร่วมมือกันจัดท าแผนนิเทศติดตาม และหวังเป็นอย่างยิ่ง        
ว่าจะได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดต่อไป    
 
 
 

                                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ขึ้นตรงกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น านโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ข้อ 3           

ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560   

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้มีความสอดคล้อง

ตามนโยบายดังกล่าวและ สอดคล้องกับทิศทางการ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 3 ด้าน คือ             

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. นโยบายของรัฐบาล        

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ภารกิจและเป้าหมายหลักของสถานศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้มีการปรับระบบและรูปแบบการนิเทศงานให้มีความคล่องตัวเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติงานของเครือข่ายการนิเทศโดยใช้รูปแบบสหวิทยาเขตเป็นฐาน ให้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย     
ที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการศึกษา             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการตามโครงการนิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ประจ าปีบประมาณ 2565 เพ่ือนิเทศ ติดตาม 

ผลการด าเนินงาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบาย 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ จุดเน้นของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พัทลุง  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 

2564 (ตารางท่ี 1) จ าแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.พัทลุง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  

สพม.พัทลุง 
สูง/ต่ า 

ระดับประเทศ 
สูง/ต่ า 

ระดับ สพฐ 
ภาษาไทย 51.19 52.13 56.68 +5.49 +4.55 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 31.17 +0.06 +0.38 
คณิตศาสตร์ 24.47 24.75 27.04 +2.57 +2.29 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 32.93 +1.48 +1.26 

เฉลี่ยรวม 34.56 34.84 39.96 +2.40 +4.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
ระดับประเทศ และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

51.19

31.11

24.47

31.45

52.13

30.79

24.75

31.67

56.68

31.17

27.04

32.93

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ขัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2564

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ. ระดบั สพม.พทัลงุ
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา  2564 
(ตารางที่ 2) จ าแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.พัทลุง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  

สพม.พัทลุง 
สูง/ต่ า 

ระดับประเทศ 
สูง/ต่ า 

ระดับ สพฐ 
ภาษาไทย 52.67 47.74 46.40 -6.27 -1.34 
ภาษาอังกฤษ 26.83 25.83 25.56 -1.27 -0.27 
คณิตศาสตร์ 21.28 21.83 24.59 +3.31 +2.76 
วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 31.47 +2.82 +2.43 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 36.87 37.45 40.47 +3.60 +3.02 

เฉลี่ยรวม 33.26 32.38 33.70 +0.44 +1.32 
 

 
  

 
จากตารางที่  2 จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ             

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

52.67

26.83

21.28

28.65

36.87

47.74

25.83

21.83

29.04

37.45

46.4

25.56 24.59

31.47

40.47

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา

แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2564

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ. ระดบั สพม.พทัลงุ
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศจึงได้ด าเนินการ

พัฒนารูปแบบและระบบการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและผู้นิเทศของโรงเ รียน โดย     

ได้ระดมความคิดจากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาจัดท าแผนการนิเทศโรงเรียนในสังกัด       

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศโรงเรียน อันจะท าให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหาร  การปฏิบัติงานครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียน     

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

ขอบข่ายการนิเทศ 
 

            การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในครั้งนี้ เป็นการนิเทศ ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น         
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ  2565  ภายใต้กรอบดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีความเป็นไทย  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้ผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย  

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

เป้าประสงค์  (Goal) 
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1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึง การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
   2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
  3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลัก   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ (Strategies) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

จุดเน้น (Focus) 
1. ด้านผู้เรียน 
     1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ระดับดีเยี่ยม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมิน 0, ร, มส ได้รับการพัฒนาให้ปลอด 0, ร, มส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     1.4 ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     1.5 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
 
2. ด้านครูผู้สอน 
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     2.1 ครูจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Leaning) ร้อยละ 90 
     2.2 ครูทุกคนมีวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
     2.3 ครูผู้สอนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
3. ด้านสถานศึกษา 
     3.1 สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของสถานศึกษาออนไลน์ 

ส าหรับสถานศึกษา (ITA Online) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
     3.2 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีรูปแบบหรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     3.3 สถานศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  

ที่สูงขึ้นร้อยละ 3 
           3.4 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือให้นักเรียนลดอัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี 
           3.5 สถานศึกษามีมาตรการการด าเนินการท าให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
           3.6 สถานศึกษามีกระบวนการ หรือรูปแบบในการบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
           3.7 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสม 
กับบริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
           3.8 สถานศึกษามีบรรยากาศที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษา 
ต้องพัฒนา และยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 30 
           3.9 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
           3.10 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีรูปแบบหรือ
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 

4. ด้านผู้บริหาร 
     4.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพ่ือขอมีและเลื่อน

วิทยฐานะในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้มีคุณสมบัติ 
     4.2 ผู้บริหารน านโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตลอดจนมีการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน

ที่ถูกต้อง เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
           4.3 ผู้บริหาร และครู มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี 
           4.4 ผู้บริหารบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม/รูปแบบในการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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กรอบกลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
    และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
    ตารางที่ 16 ความเชื่อมโยงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 
1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการสร้างความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    1.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
    1.2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น าไปสู่  Digital Life & Learning 
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
    1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นและมีความสุขในสถานศึกษา 
    1.4 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น                     
ภัยคุกคามทางไซเบอร์การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความรุนแรงใน
สถานศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติดโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละสถานศึกษา มีระบบ กลไกและมาตรการที่
เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุขลดลง 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
    1.5 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบรวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
ในทุกรูปแบบและมีสุขภาวะท่ีดี มีจิตสังคม 
    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัยคุกคามภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย 
    2.2 ส่งเสริม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือ
รองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ภัยคุกคามยาเสพติด ความรุนแรง โรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ความขัดแย้งในสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
5.ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนปลอด 0 ติด ร มส  ร้อยละ 90 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีปฏิบัติของแนวทางการพัฒนา 
    1.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเชิงรุกโดยบูรณาการ  
กับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที ่
    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและประสานช่วยเหลือประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับ  
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสนับสนุนให้มีข้อมูลองค์ความรู้และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือที่จ าเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบงานแนะแนวให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมปลายได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     1.4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสพร้อม
จัดท าแผนป้องกันและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการศึกษาในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 

6.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบ สายสามัญและสายอาชีพ 

ร้อยละ 90 

7.อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานลดลง 

ไม่เกินร้อยละ 1  

8. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ร้อยละ 80 

9.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

11.ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
     1.5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยลดจ านวนผู้ที่มีผลการเรียน 0,ร  และ มส 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
มีความสุขวิธีปฏิบัติของแนวทางการพัฒนา 
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกระดับ 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

12. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด สพม.พัทลุง 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

ร้อยละ 100 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีความเป็นไทย 

     1. สร้างจิตส านึกของนักเรียนให้มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกลไกของ
โรงเรียนสุจริตกิจกรรมสภานักเรียน 

     3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้
หลักสูตรประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
     4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     5. จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองในทุกระดับการศึกษา 

13. ร้อยละของนักเรียน ที่ผ่านหลักสูตร ลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ร้อยละ 100 

14. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 

ร้อยละ 100 

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิ จกรรม  เ พ่ือส่ ง เสริ มการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั งคม 
พหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 10 

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร 
หรือจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในทุก
ระดับชั้น 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
17. ร้อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝั งคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นพลเมืองที่ดี   
มีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขและมีความเป็นไทย 

ร้อยละ 100      6. น้อมน าและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ใช้  โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     7. รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย โดยจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญ 

     8. ผลิต รวบรวมสื่อสร้างสรรค์หรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ ในการสร้าง
จติส านึกให้กับผู้เรียน 

18. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ร้อยละ 90 
 

 

 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล    
และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
19. ร้อยละของผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ิมข้ึนและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 80 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งออกแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
     1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมสถานศึกษารองรับการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     2. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active 
learning)  สเต็มศึกษา การสอนแบบ coding การสอนแบบ Co-creation  
     3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระบบการวัดผลและประเมินผลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้น
การประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
     4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 

20. ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด ความสามารถของพหุปัญญา
ดีขึ้นมุ่งสู่อาชีพและความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

21. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 70 

22. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
23. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ร้อยละ 3 ขึ้นไป (ม.3,ม.6) 

ร้อยละ 80      5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกวดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และอ่ืนๆ 
     6. พัฒนาผู้ เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยด าเนินการคัดกรอง/          
วัดความสามารถและความถนัดของผู้ เรียนเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริม                  
ขีดความสามารถตามศักยภาพ 
     7. พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     8. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น าไปสู่ Digital Life &Learning 
     9. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนรวมทั้ง
ด าเนินการให้มีการขยายผล 
     10. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพหรื อการมีงานท าตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

24. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถหลัก
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

25. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน เป็นให้มีความเลิศตามความ
ถนัด 

ร้อยละ 90 

26. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 80 
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  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
27. ร้อยละของผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 30 ชม./ปี  

ร้อยละ 90 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถสูง มีความมุ่งม่ัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงมีความรู้และทักษะ 
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
     2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบออนไลน์) เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
     3.  ส่ ง เสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning / 
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
     4. ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) 
เพ่ือให้ครูเกิดสังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
     5. เสริมสร้างจิตส านึกครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

28. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ี ที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ HCEC 

ร้อยละ 90 

29. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC)  

ร้อยละ 90 

30. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 

31. ร้อยละของครูไม่ถูกลงโทษทางวินัย ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
     6. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  
ให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ทักษะด้านดิจิทัล 
     7. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
32. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ความเข้าใจ 
จิ ตส านึ ก ในการ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ี  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
     3.  ส่ ง เสริมให้สถานศึกษา สร้ างหรือใช้นวัตกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School หรือโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) 

33. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 100 

34. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน การใช้
นวัตกรรม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (โครงการ Zero Waste/ โครงการ EESD) 

ร้อยละ 90 
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กรอบกลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
    และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
    ตารางที่ 16 ความเชื่อมโยงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 
1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการสร้างความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    1.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
    1.2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น าไปสู่  Digital Life & Learning 
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
    1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นและมีความสุขในสถานศึกษา 
    1.4 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น                     
ภัยคุกคามทางไซเบอร์การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความรุนแรงใน
สถานศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติดโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละสถานศึกษา มีระบบ กลไกและมาตรการที่
เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุขลดลง 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
    1.5 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบรวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพ้ืนที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
ในทุกรูปแบบและมีสุขภาวะท่ีดี มีจิตสังคม 
    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัยคุกคามภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย 
    2.2 ส่งเสริม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือ
รองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ภัยคุกคามยาเสพติด ความรุนแรง โรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ความขัดแย้งในสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
5.ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนปลอด 0 ติด ร มส  ร้อยละ 90 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีปฏิบัติของแนวทางการพัฒนา 
    1.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเชิงรุกโดยบูรณาการ  
กับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที ่
    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและประสานช่วยเหลือประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับ  
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสนับสนุนให้มีข้อมูลองค์ความรู้และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือที่จ าเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบงานแนะแนวให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมปลายได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     1.4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสพร้อม
จัดท าแผนป้องกันและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการศึกษาในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 

6.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบ สายสามัญและสายอาชีพ 

ร้อยละ 90 

7.อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานลดลง 

ไม่เกินร้อยละ 1  

8. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ร้อยละ 80 

9.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

11.ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
     1.5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยลดจ านวนผู้ที่มีผลการเรียน 0,ร  และ มส 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
มีความสุขวิธีปฏิบัติของแนวทางการพัฒนา 
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกระดับ 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

12. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด สพม.พัทลุง 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

ร้อยละ 100 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีความเป็นไทย 

     1. สร้างจิตส านึกของนักเรียนให้มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกลไกของ
โรงเรียนสุจริตกิจกรรมสภานักเรียน 

     3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้
หลักสูตรประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
     4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     5. จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองในทุกระดับการศึกษา 

13. ร้อยละของนักเรียน ที่ผ่านหลักสูตร ลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ร้อยละ 100 

14. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 

ร้อยละ 100 

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิ จกรรม  เ พ่ือส่ ง เสริ มการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั งคม 
พหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 10 

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร 
หรือจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในทุก
ระดับชั้น 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
17. ร้อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝั งคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นพลเมืองที่ดี   
มีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขและมีความเป็นไทย 

ร้อยละ 100      6. น้อมน าและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ใช้  โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     7. รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย โดยจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญ 

     8. ผลิต รวบรวมสื่อสร้างสรรค์หรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ ในการสร้าง
จิตส านึกให้กับผู้เรียน 

18. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ร้อยละ 90 
 

 

 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล    
และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
19. ร้อยละของผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ิมข้ึนและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 80 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งออกแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
     1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมสถานศึกษารองรับการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     2. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active 
learning)  สเต็มศึกษา การสอนแบบ coding การสอนแบบ Co-creation  
     3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระบบการวัดผลและประเมินผลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้น
การประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
     4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 

20. ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด ความสามารถของพหุปัญญา
ดีขึ้นมุ่งสู่อาชีพและความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 

21. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 70 

22. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
23. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ร้อยละ 3 ขึ้นไป (ม.3,ม.6) 

ร้อยละ 80      5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกวดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และอ่ืนๆ 
     6. พัฒนาผู้ เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยด าเนินการคัดกรอง/          
วัดความสามารถและความถนัดของผู้ เรียนเพ่ื อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริม                  
ขีดความสามารถตามศักยภาพ 
     7. พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     8. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น าไปสู่ Digital Life &Learning 
     9. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนรวมทั้ ง
ด าเนินการให้มีการขยายผล 
     10. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพหรือการมีงานท าตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

24. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถหลัก
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

25. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน เป็นให้มีความเลิศตามความ
ถนัด 

ร้อยละ 90 

26. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 80 
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  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
27. ร้อยละของผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 30 ชม./ปี  

ร้อยละ 90 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถสูง มีความมุ่งม่ัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงมีความรู้และทักษะ 
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
     2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบออนไลน์) เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
     3.  ส่ ง เสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning / 
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
     4. ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) 
เพ่ือให้ครูเกิดสังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
     5. เสริมสร้างจิตส านึกครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

28. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ี ที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ HCEC 

ร้อยละ 90 

29. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC)  

ร้อยละ 90 

30. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 

31. ร้อยละของครูไม่ถูกลงโทษทางวินัย ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
     6. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  
ให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ทักษะด้านดิจิทัล 
     7. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
32. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ความเข้าใจ 
จิ ตส านึ ก ในการ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ี  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
     3.  ส่ ง เสริมให้สถานศึกษา สร้ างหรือใช้นวัตกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School หรือโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) 

33. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 100 

34. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน การใช้
นวัตกรรม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (โครงการ Zero Waste/ โครงการ EESD) 

ร้อยละ 90 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษามีการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
35. คะแนนผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 80 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย 

และมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     1. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     3. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานของเขต
พ้ืนที่ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฎิบัติราชการ (KRS) การประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 
     4. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ให้เป็นส านักงาน น่าอยู่ น่าท างาน 
     5. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     6. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ งานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     7. พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ
วัฒนธรรมการให้บริการและการสร้างเครือข่ายการท างานและให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐาน
ต าแหน่งและวิทยฐานะพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

36. คะแนนผลการประเมินการประเมินตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ(KRS) 

ร้อยละ 80 

37. คะแนนผลการประเมินความโปร่งใสของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

ร้อยละ 90 

38. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง
ในแต่ละมาตรฐานผ่านระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 

39. ร้อยละของสถานศึกษามีคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

40. จ านวนสหวิทยาเขตที่มีนวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ 

ร้อยละ 90 

41. ร้อยละของโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ 

ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
และมีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
     1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบประกัน
คุณภาพ 
     2. ส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม 
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและ  
ความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาที่มีเป้าหมายการพัฒนาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณภาพมัธยมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนสุจริต 
     5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     1. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการบริหารจัดการ 
     2. พัฒนาระบบการจัดท าระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพ 
     3. น าโปรแกรมเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

     4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและเข้มแข็ง 
     1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 
     2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน ในรูปแบบการเป็นภาคีหุ้นส่วน 
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 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในครั้งนี้ เป็นการนิเทศ ติดตามงานตามแผนงานโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ  2565   
ระดับเขตพื้นที่ 
 1. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 2. โครงการนิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. โครงการพัฒนาทักษะและความสามารถของครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพผู้เรียน 
 6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 7. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ระดับ สพฐ. ตามนโยบาย 

 1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 3. โครงการโรงเรียนสุจริต 
 4. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
 5. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 6. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 7. โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart 
Intensive Farming) 
 8. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 9. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง      
ได้ด าเนินการตามโครงการนิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วม
นิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (2) เพ่ือพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศในด้านทักษะและสมรรถนะ
ในการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (3) เพ่ือนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (4) เพ่ือสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
กระบวนการนิเทศ  

  นิเทศโดยใช้ค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นฐาน หมายถึง การนิเทศท่ีเน้นตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  
  นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน หมายถึง การนิเทศที่เน้นโครงการที่รับผิดชอบหรือตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
โดยน าผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตามที่วิเคราะห์จากสภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา    
มาก าหนดเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข วางแผนด าเนินการ ส่งเสริมพัฒนาต่อไป เรื่องท่ีนิเทศ คือ 

- ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- การนิเทศ ติดตาม งานนโยบาย จุดเน้น  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา (กระบวนการเชิงระบบ) 
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
4. การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

  4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท า 
  4.2 โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน (Learning Disabilities) 
  4.4 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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  4.5 โครงการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่น
ใหม่ (โรงเรียนตะโหมด) 
  4.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
  4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.10 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ Coding 
  4.11 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  4.12 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  4.13 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) 
  4.14 โครงการสร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.15 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematic literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
7. การพัฒนาสรรถนะการอ่านข้ันสูง 
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ขั้นตอนการนิเทศ 
1. ศึกษาข้อมูลและศึกษาสภาพผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

และก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
3. จัดเตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ 
4. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
5. ปฏิบัติการนิเทศ 
6. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศ 
1. นิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขตเป็นฐาน 
2. นิเทศเป็นรายโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม 
1. เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถานศึกษา ปีบประมาณ 2565 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระ
บรมวงศานุวงศ์  

3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพัทลุง 
ขอบข่ายการนิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา (กระบวนการเชิงระบบ) 
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
4. การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
5. การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
7. การพัฒนาสรรถนะการอ่านข้ันสูง 
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ขอบข่ายด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ ติดตาม 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จ านวน 27 โรงเรียน แบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต      

2 กลุ่มสหวิทยาเขต  
4 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย 

  1. สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง  จ านวน   6  โรงเรียน  
  2. สหวิทยาเขตควนขนุน   จ านวน 10  โรงเรียน  
  3. สหวิทยาเขตตะโหมด  จ านวน   6  โรงเรียน 
  4. สหวิทยาเขตปากพะยูน  จ านวน   5  โรงเรียน  
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2 กลุ่มสหวิทยาเขต ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1 สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง และสหวิทยาเขตควนขนุน จ านวน 16  โรงเรียน  
  2. กลุ่มสหวิทยาเขตท่ี 2 สหวิทยาเขตตะโหมด และสหวิทยาเขตปากพะยูน  จ านวน 11  โรงเรียน 
ผู้นิเทศ ติดตาม 
 ผู้นิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย 
  1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
3. ประธานสหวิทยาเขต  
4. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา           
5. คณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา (ก.ต.ป.น)  
6. ศ ึกษานิเทศก ์ 

การด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ระยะเวลาการนิเทศ 
  ด าเนินการนิเทศตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 13 กรกฎาคม 2565 
 การด าเนินการนิเทศ ติดตาม 

แบ่งเป็นสหวิทยาเขต 4  สหวิทยาเขต  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม  
ศึกษาพัทลุง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประธานสหวิทยาเขต  ผู้อ านวยการ    
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) และศ ึกษานิเทศก ์ (คณะกรรมการนิเทศฯ ตามค าสั่งที่ 28/2565     
สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565) ในแต่ละสหวิทยาเขต ประชุมวางแผนและก าหนดปฏิทินนิเทศและด าเนินการนิเทศ      
ติดตาม ตามปฏิทินที่ก าหนด รายละเอียดของคณะกรรมการนิเทศฯ มีดังนี้ 

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามฯ การด าเนินงานของโรงเรียน  
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

ที่ กิจกรรม โรงเรียน วัน เดือน ปี คณะนิเทศ ติดตามฯ 
1 - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย    

กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง 
- นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน         
ในชั้นเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (จ านวน 
5 คน) 

27 โรงเรียน 4  กรกฎาคม 
ถึง 

12 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 

 

 *** หมายเหตุ *** ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม 2565 
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การนิเทศบูรณาการฯ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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13.30 น. –  16.30 น. รายชื่อคณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเขาชัยสน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม     คณะกรรมการชุดที ่1 
1. นางอุไร  พรหมปาน  
2. นายปรีชา  มากมณี  
3. นางมาลี  แก้วละเอียด 
4. นางศิริพร  ทองทว ี
5. นายสุชาติ  เหล็กปาน 
6. นางณฐัติกา  หอมประกอบ 
7. นายชาญณรงค์  รัตนบุร ี
8. นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ ์

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบางแก้วพทิยาคม   โรงเรียนควนพระสาครินทร ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนตะโหมด โรงเรียนประชาบ ารุง 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกงหราพิชากร โรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ ์

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนพัทลงุ 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนป่าบอนพทิยาคม  

   

   
 
 
 

วัน  เดือน  ป ี 09.00 น. –  12.00 น. 
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13.30 น. –  16.30 น. รายชื่อคณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ พทัลุง โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุร ี     คณะกรรมการชุดที ่2 
1. นายสมชาย  รองเหลอื 
2. นางสุกญัญา  ศิริชมุ 
3. นายจตุรงค ์ สุขแกว้ 
4. นายสมจิต  จุลพูล 
5. นายภาส  วุน่บัว 
6. นางณฐัติกา  หอมประกอบ 
7. นางปทิตตา  จนัทร์สว่าง 
8. นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนปัญญาวุธ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 

วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนป่าพะยอมพทิยาคม โรงเรียนนิคมควนขนนุวทิยา 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประภัสสรรงัสิต โรงเรียนวชริธรรมสถิต 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา โรงเรียนอุดมวทิยายน 

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม โรงเรียนตะแพนพทิยา 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนควนขนนุ โรงเรียนพนางตุง 
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วิธีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 1. ประชุมนิเทศ สัมภาษณ์ สอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ 

  - การพัฒนาหลักสูตร 
  - กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.2 การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา (กระบวนการเชิงระบบ) 
1.3 การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญ และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.4 การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

   - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท า 
   - โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน (Learning Disabilities) 
   - โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   - โครงการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ (โรงเรียนตะโหมด) 
   - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   - โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ Coding 
   - โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   - โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   - โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) 
   - โครงการสร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   - โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematic literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

1.5 การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1.6 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
1.7 การพัฒนาสรรถนะการอ่านข้ันสูง 
1.8 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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2. ประเมินสภาพการด าเนินงานจริง 
3. สังเกตกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
4. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. สะท้อนผลการสอน 
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ส่วนที่ 4 
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

การนิเทศ ติดตามและประเมิน ครั้งนี้ ได้ก าหนดเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไว้ 8 ประเด็น คือ  
แบบกำกับตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา (กระบวนการเชิงระบบ) 
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
4. การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

  4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท า 
  4.2 โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน (Learning Disabilities) 
  4.4 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  4.5 โครงการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่น
ใหม่ (โรงเรียนตะโหมด) 
  4.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
  4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.10 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ Coding 
  4.11 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  4.12 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  4.13 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) 
  4.14 โครงการสร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.15 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematic literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
7. การพัฒนาสรรถนะการอ่านข้ันสูง 
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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แบบเก็บข้อมูลการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ 
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แบบเก็บข้อมูลการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
ค าชี้แจง แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับที่ 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศ ติดตามฯ ข้อมูลสภาพทั่วไปและผลการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา แบบนิเทศ 
ติดตามฯ มี 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่  2 สภาพการด าเนินงาน 
ตอนที่  3 บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ชื่อโรงเรียน................................................................  2. สหวิทยาเขต................................................................................ 
3. จ านวนผู้บริหาร.............................คน   4. จ านวนครู.............................คน  5. จ านวนนักเรียน..................................คน 

 

ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ 
1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
1. ตรวจสอบองค์ประกอบและโครงสร้าง 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

ตัวอย่าง 
1. หลักสูตรสถานศึกษา
และเอกสารประกอบ
หลักสูตร 2. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

 ปฏิบัติ 
 เชิงปริมาณ ………………… 

 
เชิงปริมาณ ………………… 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... เชิงคุณภาพ ..................... เชิงคุณภาพ ................... 2. ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. รายงานผลการ
วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา 
4. รายงานผลการใช้และ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

3. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
(ปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา, 
ปรับปรุงการวัดและประเมินผล) 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

4. งานวิจัยการใช้หลักสูตร(ถ้ามี) 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

6. มีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์สัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ...................  

3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ...................  

5. การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
 วางแผนผลิตสื่อ/สร้าง/พัฒนา 
 มีการผลิตสื่อ/สร้าง/พัฒนา 
 น าสื่อไปใช้พัฒนาผู้เรียนตามบริบท 
 มีการวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
 มีการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
6. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 มีระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
 มีการวางแผนและออกแบบ การวัดและ
ประเมินผล 
 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดย
ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  
 มีการสรุปรายงานผลการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 น าผลการวัดและประเมินผลไปวางแผนการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

2. การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา (กระบวนการเชิงระบบ) 
2.๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

2.๒. ส ารวจความต้องการจ าเป็น 
 ปฏิบัติ 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 

เชิงปริมาณ ………………… 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... เชิงคุณภาพ ..................... เชิงคุณภาพ ................... 
2.๓. การร่วมกันวางแผนและก าหนดรูปแบบ
การนิเทศภายใน(รูปแบบ,การมอบหมายงาน) 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ...................  

2.๔. ปฏิบัติการนิเทศภายใน 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

2.๕. ประเมินและปรับปรุง 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

2.๖. สรุปรายงานผล... 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

3.2 (มีโครงการ/กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน) 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 

เชิงปริมาณ ………………… 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

เชิงคุณภาพ ..................... เชิงคุณภาพ ................... 

3.3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematic literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 
 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

- (มีโครงการ/กิจกรรม 
PISA) ต้องมีทุก
สถานศึกษา 
- คลังข้อสอบ 

3.4 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

- (ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  
ร้อยละ .....- มีโครงการ/
กิจกรรม/ฐานการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้)  
 

3.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิต 
 ปฏิบัติ 

 
 
 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ .................. 

- สถานศึกษาจัดรูปแบบ
การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
อย่างไร (เช่น สอนใน
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ...................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาระสุขศึกษา,สอน
ในสาะแนะแนว เป็นต้น) 
- จ านวนครูที่เข้ารับการ

อบรม Online กี่คน 
สอน นร ภาคเรียนนี้กี่คน 

4. การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ
และการมีงานท า 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 
 การแนะแนวอาชีพ 
 การจัดการเรียนรู้หลักสูตรทวิศึกษา 
 การจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท า 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4.2 โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
๑. ด้านบุคลากร 
๑.๑ ผู้บริหาร 
 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (รูปแบบ/
Model) 
 มีแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกรรมขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ คร ู
 ครนู าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูใช้สื่อ และ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผล 
 ครูแกนน าน าบทเรียนความส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของตนมาจัดท าเป็นสื่อขยายผล สู่
ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล 
๑.๓ นักเรยีน 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 นักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 มีนักเรียนแกนน าเป็นหลักในการจัด
กิจกรรมขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและ/หรือ 
ภายนอกสถานศึกษา 
๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้มีส่วนร่วม 
สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วม สนับสนุน 
กิจกรรมการขยายผลสู่ภายนอกจนเห็นผล 
๒. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
๒.๑ อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 มีแผนงาน/โครงการ ในด้านอาคารสถานที่
และ สภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีห้องศาสตร์พระราชาแสดงข้อมูล
สารสนเทศในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ได้ใช้ประโยชน์ 
และมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลรักษา และพัฒนาอาคาร สถานที่ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒ ฐานการเรียนรู้ ปศพ. และ/หรือกิจกรรม
การเรียนรู้ ปศพพ. 
 มีแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรียนรู้ หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียงภายใน และ/หรือ 
ภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
ของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียง 
 มีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจ าแหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ที่สามารถสื่อความ
ได้ถูกต้อง 
 มีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 มีการประเมินผลการใช้แหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 มีการพัฒนาแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ 
ปศพพ. อย่างต่อเนื่อง 
๓. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
๓.๑ ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการ
ขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ. 
 มีเครือข่ายการเรียนรู้ ปศพพ. 
 มีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอ่ืนมา
ศึกษาดูงาน 
 สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา
สถานศึกษาอ่ืนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้
อย่างน้อย ๑ แห่ง 
๓.๒ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและ/
หรือหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน) 
 มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานต่าง ๆ  
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้และ/หรือ รับ
การสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อน ปศพพ. 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ขยายผลการขับเคลื่อน  ปศพพ. สู่หน่วยงาน
ภายนอก 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
Disabilities) 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 
 มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมการคัดกรอง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
 การคัดกรองหรือรับการส่งต่อนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 
 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)  
 จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 จัดสภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ติดตาม ประเมินผล สรุปผลรายงานการจัด
การศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
4.4 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(ระดับดาว)  
 มีแผนงาน/โครงการ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
 มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
 มีการสรุปรายงาน  

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4.5 โครงการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (SLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ (โรงเรียนตะโหมด) 
 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่  
 สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียน 
 สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง เพื่อ
วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดท าโครงการ /กิจกรรม 
 คัดเลือกครูแกนน า (Model Teacher) 
 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ PLC 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ด าเนินการโดยใช้กรณีศึกษา (Lesson 
Study) 
 จัดการเรียนการสอน / การสังเกตการณ์
สอน / การสะท้อนคิด 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดย
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ 
4.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) 
 การจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
 การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
 การเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
 การสรุปรายงานผล ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 มีการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 มีนวัตกรรมด้านการบริหาร และการจัดการ
เรียนการสอน 
 มีการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 มีการรายงานผลการประเมิน 
 มีการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 มีการถอดบทเรียน ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 สรุปรายงานผลการประเมิน 
4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จัดท ารายงานการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โครงการ กิจกรรม/ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา IS / ภาษาต่างประเทศ ที่ 3 
 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
4.10 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและ Coding 
 มีนโยบาย/แผนงาน / โครงการ  
 มีการจัดการรู้วิทยาการค านวณและ 
Coding 
 มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการสรุปผล รายงานผล 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4.11 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 มีนโยบาย/แผนงาน / โครงการ  
 มีการจัดการรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
 มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการสรุปผล รายงานผล 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
4.12 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 มีนโยบาย/แผนงาน / โครงการ  
 มีการจัดการรู้เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน
ของนักเรียน 
 มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการสรุปผล รายงานผลในระบบ E-MES 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4.13 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ 
(CONNEXT ED) 
เข้าร่วม   ไม่ได้เข้าร่วม 
ด าเนินงานตามกรอบ 3 หมวด 
 หมวด 1ตัวชี้วัดนักเรียน 9 ตัวชี้วัด 
 หมวด 2 ตัวชีว้ัดครู 5 ตวัชี้วัด 
 หมวด 3 ตัวชีว้ัดโรงเรียน 3 ตัวชีวัด 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 



 
 

 

 แผนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  หน้า  60 
 

ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
4.14 โครงการสร้างจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีนโยบาย/แผนงาน / โครงการ  
 มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างจิตส านึก
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการสรุปผล รายงานผล 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

4.15 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematic literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 มีนโยบาย/แผนงาน / โครงการ  
 มีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematic literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 นักเรียนได้รับการฝึกการท าแบบทดสอบใน
ระบบออนไลน์ 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการสรุปผล รายงานผล 
5. การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5.1 โครงการพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
 มีนโยบาย/แผนงาน / โครงการ  
 มีการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการสรุปผล รายงานผล 
 มีการวางแผนเพื่อประเมินในการขอรับ
รางวัลSCQA และ OBECQA 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 
 

6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

6.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

6.2 การร่วมกันวางแผนและก าหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC  
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 



 
 

 

 แผนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  หน้า  62 
 

ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
6.3 ปฏิบัติการสะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

6.4 นิเทศติดตาม ประเมินและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ...................  

6.5 สรุปรายงานผล... 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

7. การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
7.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

7.2 การร่วมกันวางแผนและก าหนดรูปแบบการ
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

7.3 ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 ปฏิบัติ 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 

เชิงปริมาณ ………………… 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... เชิงคุณภาพ ..................... เชิงคุณภาพ ................... 
7.4 นิเทศติดตาม ประเมินและปรับปรุงการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ...................  

7.5 สรุปรายงานผล... 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
8.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

8.2 การร่วมกันวางแผนและก าหนดรูปแบบการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 

 

8.3 ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน/

ร่องรอย 
8.4 นิเทศติดตามประเมินและปรับปรุง
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ...................  

8.5 สรุปรายงานผล... 
 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ  เพราะ....................................... 

 เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ..................... 

เชิงปริมาณ ………………… 
 
เชิงคุณภาพ ................... 
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    4.4 นักเรียน ................................................................................................................ ...................................................................................................... ........................... 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
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ค าชี้แจง แบบสังเกตการสอนของครู ฉบับที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู 
แบบสังเกตการสอนฯ มี 3 ตอน ได้แก่                                                                                                            
        ตอนที่  1      ข้อมูลทั่วไป 

    ตอนที่  2       การจัดการเรียนการสอน 
    ตอนที่  3       ข้อเสนอแนะ 

ชื่อผู้สอน ......….................….…........................……....กลุ่มสาระการเรียนรู้………….........................…………….……
วิชาที่สอน…………………...........… ระดับชั้น........................... โรงเรียน ....................................................... .........         
วันที่..............……… เดือน.................................. พ.ศ ................  เวลา .......................................................... ..... 
************************************************************************************************** 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในช่องระดับคะแนนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(4 หมายถึง ดีเยี่ยม) , (3 หมายถึง ดี) , (2 หมายถึง พอใช้) , (1 หมายถึง ควรปรับปรุง) , (0 หมายถึง ไม่ผ่าน) 

รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 0 

1. ด้านก่อนการจัดการเรียนรู้  
    1.1 การแต่งกายของครูผู้สอน      
    1.2 การเข้าสอนตรงต่อเวลา      
    1.3 การเช็คชื่อการมาเรียนของผู้เรียน      
    1.4 การชี้แจงเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการเรียนชั่วโมงนี้ให้กับผู้เรียน      
    1.5 การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนสอน      
    1.6 การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน      
    1.7 การทบทวนความรู้และประการณ์ให้กับผู้เรียนก่อนเรียน      

รวมคะแนนด้านที่ 1 (28 คะแนน)  
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (เน้น Active Learning)  
    2.1 การตั้งค าถามก่อนเรียน เพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน      
    2.2 การอธิบาย/ถ่ายทอด/สื่อสาร ในเนื้อหาที่สอน      
    2.3 การใช้สื่อการเรียนการสอน วัสดุ/อุปกรณ์ (ท่ีไม่ใช่เทคโนโลยี)      
    2.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี      
    2.5 ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนในเนื้อหาที่สอน      
    2.6 การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติ Active Learning  
         อย่างแท้จริง 

     

    2.7 ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์      
    2.8 ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้เนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงนี้ด้วยตัวเอง      
    2.9 ครูผู้สอนทบทวน/เพิ่มเติมองค์ความรู้ หลังจากท่ีผู้เรียนได้สรุป 
         องค์ความรู้ด้วยตัวเอง 

     

    2.10 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม/อภิปราย      
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รายการวัดและประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 0 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (เน้น Active Learning)  
   2.11 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน      
   2.12 การควบคุมชั้นเรียนของครูผู้สอน      
   2.13 สร้าง/กระตุ้น ทัศนคติเชิงบวกให้กับผู้เรียน      
   2.14 การจัดการเรียนรู้ตรงและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้      

รวมคะแนนด้านที่ 2 (56 คะแนน)  
3. ด้านหลังการจัดการเรียนรู้       
   3.1  การมอบหมายงานให้ผู้เรียนมีความเหมาะสม       
   3.2 การวัดและประเมินผลตรงกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก าหนด       
   3.3 การวัดและประเมินผลอย่างหลากหมาย/ตามสภาพจริง       
   3.4 การเลิกสอนตรงต่อเวลา       

รวมคะแนนด้านที่ 3 (16 คะแนน)   
รวมคะแนนทั้ง 3 ด้าน (100 คะแนน)  ระดับคุณภาพ...................... 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

90 - 100 ดีเยี่ยม  
80 - 89 ดีมาก  
70 – 79 ดี  
60 – 69 พอใช้  
ต่ ากว่า 60 ปรับปรุง  

 
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

ลงชื่อ…………………………………………..ผู้รับการนิเทศ 
                                              (.................................................) 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้นิเทศ             ลงชือ่……………………………………………ผู้นิเทศ 
               (.................................................)                           (..................... ............................) 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้นิเทศ             ลงชือ่……………………………………………ผู้นิเทศ 
               (.................................................)                           (.............................................. ...) 


