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ส่วนที ่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวง 

ศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ  และสามารถประสานเชื่อมโยงและ
บูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศ  
ที่ยั่งยืน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีขอบเขตหน้าที่ในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแล 
(Regulator) ด้านส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) และด้านปฏิบัติการ (Operator) การปฏิบัติงานที่ต้องก ากับ
ติดตามประสานและร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                 
โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพัฒนา ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บนฐานข้อมูลการประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ ที่หลากหลาย ทั้งกระบวนการ
ส่งเสริมการนิเทศภายในที่เป็นระบบ การนิเทศจากภายนอก การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับงานพัฒนาวิชาการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ได้ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาภายในจังหวัดปทุมธานี  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของหน่วยงานในสังกัด  
มีเครื่องมือการนิเทศและวิธีการที่เหมาะสมในการนิเทศการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  มีการประเมินผลการ
นิเทศ ติดตาม และตรวจราชการ เพ่ือสรุปผลความส าเร็จ  สภาพปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ รายงานผลการนิเทศการศึกษาและใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบการนิเทศในครั้งต่อไป รวมทั้งมีประเด็นส าคัญที่สามารถเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  
 แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในระยะยาว เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง การพัฒนาจึงเกิดภาวะหยุดชะงักหรือ
ชะลอตัว ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่าย
บริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงได้ก าหนดให้รัฐ
ต้องจัดท า “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และต่อเนื่องสู่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อ ๆ ไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใน
ฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนการศึกษาระดับชาติในระยะยาว ก็ได้พิจารณานากรอบแนวทางการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๔ ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๖๕ ได้
ก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อม
ล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลง     
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญของเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความ
เป็นชาติให้มีความม่ันคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
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ต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาก าลังอ านาจของชาติ” อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักการ : เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ และค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 
  ๑. แนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง 
  ๒. คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ ในทุกระดับ โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
  ๓. ค านิยาม : ความพอเพียงประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ คือความพอดี
ที่ไม่น้อยหรือมากเกินไป ความมีเหตุมีผล คือการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และค านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๔. เงื่อนไข : การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย                 
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ๒ เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะใช้ความรู้นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผน มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมอันประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต 
 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  ๒. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 
  ๓. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  ๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์หลัก  
  ๑. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  ๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๕. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายความม่ันคง 
  1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
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  2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 เป้าหมายความม่ังคั่ง 
  1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  ๒. ศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  ๓. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่ องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายความย่ังยืน 
  1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  ๒. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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 หลักการ   
  ๑. น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  
  ๒. ค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติและเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการ  
  ๓. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  
  ๒. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  
  ๓. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์  
  ๔. เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ  
  ๕. เพ่ือให้การทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ 
ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น 
 ยุทธศาสตร์  
  ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ๕. ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   
  ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมา                  
ภิบาลในสังคมไทย  
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์  
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 เป้าหมายรวม  
  ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมือง 
ตื่นรู้ ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคมและ                   
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
  ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก     
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ที่เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
  ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
  ๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลง   
มีความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสู ง และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ และทั้งที่อยู่ใน
กระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและ
เรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้น
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถงึ (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ    ๑๕ ปี 
ข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไก
หลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความ
ท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
 หลักการ   
  ๑. รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถพัฒนา
ขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม  
  ๒. รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
  ๓. แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน       
ผู้ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษาออกจากกัน  
  ๔. รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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  ๕. ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับ
การศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  
  ๖. สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพ
และมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีให้แก่ผู้เรียน      
  ๗. รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชาที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
  ๘. หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ : 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาด
งาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
  ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 
 เป้าหมายสุดท้าย : 
  ๑. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๒. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือยกระดับชนชั้น
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๓. ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน    
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  ๔. ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการเสียภาษีตาม
สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  ๕. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาคในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 



๘ 
 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การ
ผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์กลางบริหารด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเมืองน่าอยู่ ” ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน 
ส่งเสริมบริการทางการแพทย์และการศึกษาสู่การเป็นสังคมน่าอยู่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
อย่างครบวงจร 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. นโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการ
ท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้
หลักการดังนี้ 
   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคสอนต่าง ๆ 
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตาม
ภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
   S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน
มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัติในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านักและความเข้าใจในความ
เป็นไทย 
   T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) 
ได้แก่ สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษาและ
ในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึง
พร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
  2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
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   ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถภาพทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี ระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ข้อ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงเอเซียนได้ 
   ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 
   ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
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   ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
      ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)                 
ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ มากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการเตรียมผู้ เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่ งมุ่ งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
  3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      3.1 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   3.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3.3 ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   3.4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบท
ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   3.5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัมนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3.6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   3.7 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกรียติศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 ข. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
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ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้ งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ                     
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ                       
จึงก าหนดนโยบายประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
    1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน 
โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ 
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
    2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
    3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย
การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณา
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  
     1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  
     1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน)  
     1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform)  
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     1.4 e-book  
     1.5 e-office e-mail และ document  
     1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  
     1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
    2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
ด้าน Digital Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น 
STEM Coding เป็นต้น 
    3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์
อาชีพ การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย  
     3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)  
     3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
     3.4 วัยแรงงาน  
     3.5 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills 
ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 
ด้านหลัก ๆ ได้แก่  
     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  
     4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
    5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา เรื่องท่ี 1 และ เรื่องที่ 6 ประกอบด้วย  
     เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง ก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 5 ประเด็น ได้แก่                                        
1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา                        
3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ และ 5) การจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
     เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
    6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
    7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
    8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
    12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
    13. การศึกษายกก าลังสอง ประกอบด้วย  
        13.1 พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC)  
        13.2 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็
อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามี
ทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP)  
       13.3 ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  
        13.4 จัดท า“คู่มือมาตรฐานโรงเรียน”เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียน ต้องมีพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 
   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    1. มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม
อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
    2. มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต
ก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
    3. มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
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    4. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
    5. มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
    6. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    1. ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
    2. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    1. เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    1. ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
    2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดใน
การด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    3. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็น
กรอบแนวทางในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
   อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 ง. นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
    การตรวจราชการ กรณีปกติ  ประกอบด้วยการตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน ดังนี้  
                 1. ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 

               1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) 

            1.2 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มี่ความทันสมัยสอดรับกับ
วิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของ
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

             1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มี
สมรรถนะทางภาษาดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 
       1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)  

       1.5 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์
บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลั งอาชีวศึกษา (Center of Vocational manpower Networking 
Management: CVM)  
       1.6 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการ      
เชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
               2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

      2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 

            2.2 การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

             2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
      3. ด้านความร่วมมือ 

        3.1 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคเขตพ้ืนที่ 
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       3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัน โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้าง          
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนามทักษะอาชีพ โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)      
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  
  4. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                        การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่
เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการนฝึกดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  
 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ด าเนินการประสานและ
สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้านการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่
เชื้อโรค 2) มิติด้านการเรียนรู้ 3) มิติด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง 4) มิติด้านนโยบาย และ 5) มิติด้านการ
บริหารการเงิน 
  การตรวจราชการกรณีพิเศษ ด าเนินการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการเพ่ือติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา  

 จ. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
     ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 
          1. ด้านความปลอดภัย 
              พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
          2. ด้านโอกาส 
              2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
              2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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              2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
              2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้วยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ด้านคุณภาพ 
             3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตสาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
              3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
             3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
          4. ด้านประสิทธิภาพ  
             4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
             4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มคีุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
             4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
             4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
             4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประเมินสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการศึกษาเอกชน ทั้งจาก
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาและด้านที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้น
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กระทรวงศึกษาธิการ ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา จึงก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขึ้นโดยให้ความส าคัญ
กับ การสร้างระบบการศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองการพัฒนาประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
  1. คุณภาพของการศึกษาเอกชนดีขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. โรงเรียนเอกชนบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานด้านการส่งเสริม ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
  4. เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  5. ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา  
 เป้าหมาย  
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบ
จัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม สะท้อนความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน  
  2. โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสในการรับ
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
  2. ปฏิรูประบบทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่าง 
เสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ก าหนดมาตรการด้านภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่เหมาะสมด้านความม่ันคง 
  2. การจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการกำกับดูแลส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 เป้าหมาย 
  1. ระบบการบริหารจัดการในการก ากับดูแลส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย    
มีความเป็นพลวัตร ก้าวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับบทบาทและโครงสร้างในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนให้เป็นผู้ก ากับดูแลส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) รวมทั้งปรับ กระบวน
ทัศน์และกรอบแนวคิดของบุคลากรให้รองรับการปรับบทบาทของส านักงานฯ และพัฒนาให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. พัฒนาระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบการช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
  3. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือให้สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อการจัดตั้งและด าเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน 
  4. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) ที่ครอบคลุม
ข้อมูลการจัดการศึกษาในแต่ละประเภท ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ข้อมูลค่าเล่าเรียน 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน) ของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาและประชาชน 

 นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  “จุดเน้น อาชีวศึกษา 2565” คือ “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน” ซึ่งจะแบ่งเป็นประเด็นนโยบายและการขับเคลื่อน ได้ดังนี้ คือ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเป็นการ
ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower 
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Networking Management : CVM) ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีศักยภาพสูงตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ พัฒนาสมรรถนะ
อาชีพ ในทั กษะอนาคต (Future Skills) โ ดยการ  Up-Skill Re-Skill และ New-Skill และการ เป็ น
ผู้ประกอบการ ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career& Entrepreneurship Center : 
CEC) สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ เพ่ือสร้างหุ้นส่วนความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 
  2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน คือ ยกระดับคุณภาพ
อาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน โดยใช้ Big Data ก าลังคนในพ้ืนที่ ขับเคลื่อนการด าเนินการศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ เพ่ือการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมยกระดับการด าเนินงานศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) และเพ่ิมประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อม
ทั่วไทย” พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job) พัฒนา
ทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติจริง ขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะ ในการใช้และสร้างนวัตกรรมหารเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและอนาคตยกระดับโครงการ
ห้องเรียนอาชีพที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถน าหน่วยกิตไปใช้ในการศึกาต่อสายอาชีพหรือน าไปสู่การประกอบ
อาชีพ มุ่งเน้นสร้างฝีมือแรงงาน เพราะนักเรียนอาชีวศึกษา จะมีความพร้อมทางทักษะอาชีพที่สามารถรองรับ
การขยายตลาดแรงงานสู่ต่างประเทศ และสานต่อนโยบายพาน้องกลับมาเรียน ตามแนวทาง อาชีวะ อยู่ประจ า 
เรียนฟรี มีอาชีพ ที่มุ่งเน้นว่า นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องได้ศึกษาต่อ 100% 

  

(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดก าหนดแผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต โดยมีแผนยอยที่เกี่ยวของกับการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนไดแก แผนยอย
ประเด็นการพัฒนาการ เรียนรู และแผนยอยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ที่มุงเนนการสราง
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึง
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ปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพ
วัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญญา
ของมนุษยที่หลากหลาย ประกอบกับแผนการปฏิรูป ประเทศดานการศึกษา นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบาย
หลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวนเรื่อง
การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าดวยความมั่นคงแหงชาติ 
(พ.ศ. 2562 - 2568) โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประชาชนจะไดรับการพัฒนาการ
เรียนรูใหเปนคนดี คนเกงมีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และกระทรวงศึกษาธิการ ไดก าหนดนโยบายและจุดเนน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
เพ่ือเปน เข็มมุงของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของแผนตาง ๆ ดังกลาว 

ส านักงาน กศน. เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตระหนัก ถึงความส าคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ประเทศ และนโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ค านึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติการดานขอมูล ข่าวสาร การสรางบรรยากาศในการท างานและการเรียนรู ตลอดจนการ
ใชทรัพยากรดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย การ
จัดการเรียนรูคุณภาพ การสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ 
และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะน าไปสูการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการส าหรับทุกกลุมเปาหมาย และสรางความพึงพอใจ ใหกับผู
รับบริการ โดยไดก าหนดนโยบายและจุดเน นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ           
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการ กศน. เพ่ือประชาชน “กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ” 
 นโยบายและจุดเนนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. ดานการจัดการเรียนรูคุณภาพ 
   1.1 นอมน าพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ 
   1.2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ที่สนองตอบยุทธศาสตร ชาติ  และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
   1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง การสรางความเขาใจที่ถูกตอง       
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ อุดม
การณ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรูประวัติศาสตรของชาติและทองถิ่น และหนาที่ความ     
เปนพลเมืองที่เขมแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมตาง ๆ  
   1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ใหสอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ  สอดคลอง
กับบริบท ที่เปลี่ยนแปลง ความตองการและความหลากหลายของผู เรียน/ผูรับบริการ รวมถึงปรับลดความ
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หลากหลาย และความซ้ าซอนของหลักสูตร เชน หลักสูตรการศึกษาส าหรับกลุมเปาหมายบนพ้ืนที่สูง พื้นที่
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งกลุมชาติพันธุ  
   1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือให้
ผู้เรียนสามารถเขาถึงการประเมินผลการเรียนรู ไดตามความตองการ เพ่ือการสรางโอกาสในการเรียนรู          
ใหความส าคัญกับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู และประสบการณ พัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถนะผู เรียน ใหตอบโจทยการประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เชน การประเมิน
สมรรถภาพผูใหญ ตลอดจนกระจายอ านาจไปยังพ้ืนที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
   1.6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบออนไลนดวยตนเองครบ
วงจร ตั้งแตการลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูให
กับกลุมเปาหมายที่สามารถเรียนรู ไดสะดวก และตอบโจทยความตองการของผูเรียน  
   1.7 พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอร มการเรียนรู ของส านักงาน กศน. 
ตลอดจน พัฒนาสื่อการเรียนรูทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน และใหมีคลังสื่อการเรียนรูที่เปนสื่อที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย  ง่ายตอการสืบคนและน าไปใชในการจัดการเรียนรู  
   1.8 เรงด าเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน  
หนว่ยกิต เพื่อการสรางโอกาสในการศึกษา  
   1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การก ากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online 
รวมทั้ง ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
  2. ดานการสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ  
   2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เนนการพัฒนาทักษะที่จ าเปนส าหรับแตละชวงวัย  
และการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพ้ืนที่ 
   2.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เนน New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลองกับ
บริบท พ้ืนที่ ความตองการและความหลากหลายของกลุมเปาหมาย เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ ความตองการของ
ตลาดแรงงาน และกลุม อาชีพใหมที่รองรับ Disruptive Technology 
   2.3 ประสานการท างานรวมกับศูนยใหค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย  Start-up) ของ
อาชีวศึกษา ดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ใหกับแรงงานที่
กลับภูมิล าเนาในชวง สถานการณ COVID – 19 
   2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ สินคา บริการจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ที่เนน “สงเสริม
ความรู สรางอาชีพ เพ่ิมรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของตลาด ตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธและชอง
ทางการจ าหนาย 
   2.5 สงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ เพ่ือใหเปน Active Ageing Workforce และมี 
Life skill ในการด ารงชีวิตที่เหมาะกับชวงวัย 
   2.6 สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอม/การปฏิบัติตัวส าหรับสตรีตั้งครรภ และ
จัดกิจกรรมการเรียนรูส าหรับแมและเด็กใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและชวงวัย 
   2.7 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีพัฒนาทักษะที่จ าเปนส าหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน ผูพิการ 
ออทิสติก เด็กเรรอน และผูดอยโอกาสอ่ืน ๆ 
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   2.8 สงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดานภาษา ใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน. 
เพ่ือรองรับ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดท ากรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   2.9 สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผนและสราง
วินัย ทางการเงินใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน.  
   2.10 สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน กศน.  ในชุมชน  
   2.11 สราง อาสาสมัคร กศน. เพ่ือเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
   2.12 สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร 
เพ่ือใหหนวยงาน / สถานศึกษา น าไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน  
  3. ดานองคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ  
   3.1 ทบทวนบทบาทหนาที่ของหนวยงาน สถานศึกษา เชน สถาบัน กศน.ภาค สถาบัน 
การศึกษา และพัฒนาตอเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนยฝกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน                      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่  
   3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ต าบล และศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 
(ศศช.) ใหมีความพรอมเพ่ือเปนพื้นที่การเรียนรูตลอดชีวิตที่ส าคัญของชุมชน และการร ูหนังสือของประชาชน 
    3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในหองสมุดประชาชนที่เน้น Library Delivery เพ่ือเพ่ิมอัตรา                            
การอานสูชีวิตประจ าวันในทุกครอบครัว  
   3.4 ใหบริการวิทยาศาสตรเชิงรุก Science @home โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือน าวิทยา
ศาสตร  
   3.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางพ้ืนที่การเรียนรู ในรูปแบบ Public Learning Space/ 
Co-learning Space เพ่ือการสรางนิเวศการเรียนรูใหเกิดข้ึนสังคม  
   3.6 สงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุม กศน. จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ  
  4. ดานการบริหารจัดการคุณภาพ  
   4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจ
บทบาท โครงสรางของหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย  
   4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เอ้ือตอการ  
บริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู เชน การปรับหลักเกณฑคาใชจายในการจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
    4.3 ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง รวมทั้งก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการน าคนเขาสูต าแหนง 
การยาย โอน และการเลื่อนระดับ   
   4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานต าแหนงใหตรง
กับ สายงาน และทักษะที่จ าเปนในการจัดการศึกษาและการเรียนรู  
   4.5 เสริมสรางขวัญและก าลังใจใหกับขาราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบตาง ๆ 
เชน ประกาศ เกียรติคุณ การมอบโล / วุฒิบัตร  
   4.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหมีความครอบคลุม เหมาะสม เชน 
การปรับ คาใชจายในการจัดการศึกษาของผูพิการ เด็กปฐมวัย  
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   4.7 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยาง          
เปนระบบ เชน ขอมูล การรายงานผลการด าเนินงาน ขอมูลเด็กตกหลนจากการศึกษาในระบบและเด็กออก
กลางคัน เด็กเรรอน ผูพิการ  
   4.8 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ 
    4.9 สงเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 และการประเมิน
คุณภาพ และความโปรงใสการด าเนินงานของภาครัฐ (ITA)  
   4.10 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือสรางความพรอมในการจัด
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 
ประเทศได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our World: 
The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 
ปีข้างหน้ า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและ
ทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งศตวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) ทั้งนี้ SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนา               
ที่อยู่บนฐานของแนวคิด ดังนี้ 
   1. Inclusive Development คือ การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง การพัฒนาที่คนยากจน 
คนเปราะบาง คนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
   2. Universal Development คือ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะประเทศยากจนเท่านั้น
แต่ทุกประเทศก็อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้าหมายนี้เพ่ือสร้างโลกที่ยั่งยืน
ให้กับคนรุ่นหลัง 
   3. Integrated Development คือ การพัฒนาที่บูรณาการ หมายถึงว่า การบรรลุเป้าหมาย 
SDGs จะท าเพียง 1 เป้าหมายหรือ 1 เป้าประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบ
แน่นในระดับเป้าประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ 
   4. Locally-focused Development คือ การพัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น หรือ 
bottom-upด้วยเหตุผลที่ว่า บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และ
องค์กรที่บริหารจัดการเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้คนในพ้ืนที่ การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน าไปพิจารณาในระดับท้องถิ่นให้ได้และด าเนินการใน
ระดับท้องถิ่นให้ได ้
   5. Technology-driven Development คือ การพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุ
ทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีจากการปฏิวัติด้านข้อมูล (Data Revolution) เพ่ือท าให้ผล
ของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 SDGs มีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (End poverty in all its forms 
everywhere) 
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   เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ
ส่ ง เสริ ม เกษตรกรรมที่ ยั ง ยื น  ( End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture) 
   เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน
ในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 
   เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ เท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all) 
   เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls) 
   เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all) 
   เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่
ย่อมเยา (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 
   เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and decent work for all) 
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ส่วนที ่ 2  
ข้อมูลทางการศึกษาและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการตาม
บทบาทและหน้าที่ในการก ากับ ดูแล และส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการจัดการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในก ากับ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของชาติ ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลทางการศึกษา และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนทั้งหมด 318 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอ าเภอที่ตั้งดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาปี 2565 จ าแนกรายสังกัด ปี 2565 

อ าเภอ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอื่น รวมทุก
สังกัด สพม. สพป.ปท1 สพป.ปท๒ สช. รวม อปท. สาธิต อื่นๆ 

เมืองปทุมธาน ี 4 25 - 22 51 5 - - 101 
คลองหลวง 4 33 - 13 50 4 2 - 56 
ลาดหลุมแกว้ 4 22 - 3 29 1 - - 30 
สามโคก 2 22 - 1 25 2 - - 27 
ธัญบุร ี 3 - 11 24 38 12 2 - 52 
ล าลูกกา 4 - 30 24 58 10 - - 68 
หนองเสือ 1 - 26 2 29 - - - 29 
รวม 22 102 67 89 280 34 4 - 318 

หมายเหตุ  
1) สพม. หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี 
2) สพป.ปท ๑ หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
๓) สพป.ปท ๒ หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๔) สช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
๕) อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  
  สพป.ปทุมธานี เขต 1 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่
อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอสามโคก มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ
จ านวน 102 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอ าเภอคลองหลวง 33 โรงเรียน อ าเภอเมืองปทุมธานี 25 โรงเรียน อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว 22 โรงเรียน และอ าเภอสามโคก 22 โรงเรียน 

ตาราง 2 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
1 ขจรทรัพย์อ ารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธาน ี

อนุบาล–มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

กลาง 

2 ชุมชนวัดบางกะดี บางกะด ี เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
3 ชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บ าเพ็ญ) สวน

พริกไทย 
เมืองปทุมธาน ี

อนุบาล–มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

กลาง 

4 วัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
5 วัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
6 วัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) บางขะแยง เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
7 วัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
8 วัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
9 วัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–มธัยมศึกษา ใหญ่ 

10 วัดบางกุฎีทอง บางกะด ี เมืองปทุมธาน ี
ประถมศกึษา–มัธยมศกึษา
ตอนตน้ 

กลาง 

11 วัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธาน ี
อนุบาล–มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

กลาง 

12 วัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
13 อนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 
ใหญ่ 

14 วัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
15 วัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
16 วัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
17 วัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
18 วัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธาน ี

อนุบาล–มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

กลาง 

19 วัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
20 วัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
21 วัดราษฎร์ศรัทธาท า บางหลวง เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
22 วัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
23 วัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา ใหญ่ 
24 สุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
25 อนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธาน ี อนุบาล–ประถมศกึษา ใหญ่ 
26 คลองบางโพธิ ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 

อนุบาล–มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

กลาง 

27 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
28 คลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
29 คลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
30 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
31 ชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
32 บางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
33 บ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 

ประถมศกึษา–มัธยมศกึษา
ตอนตน้ 

เล็ก 

34 บ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
35 วัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา ใหญ่ 
36 วัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
37 วัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว 

อนุบาล–มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

เล็ก 

38 วัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
39 วัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
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๒๘ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
40 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ เล็ก 
41 วัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษ กลาง 
42 วัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนบุาล–ประถมศกึษา เล็ก 
43 วัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
44 วัดล ามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
45 สว่างราษฎร์บ ารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
46 สังฆรักษ์บ ารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
47 สามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
48 คลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
49 คลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) คลองควาย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
50 ชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
51 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
52 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์

เหนือ 
สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

53 วัดเชิงท่า บางกระบอื สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
54 วัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
55 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ เล็ก 
56 วัดบัวหลวง เชียงราก

ใหญ่ 
สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

57 วัดบางเตยนอก (ตามรภาคอุทิศ) บางเตย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
58 วัดบางเตยใน บางเตย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
59 วัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล) กระแชง สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
60 วัดบ้านพร้าวใน เชียงราก

ใหญ่ 
สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

61 วัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
62 วัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
63 วัดสหราษฏร์บ ารุง (วงษ์กล้าแข็ง) คลองควาย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

64 วัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

65 วัดสะแก สามโคก สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

66 วัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 

67 ศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ เล็ก 

68 สี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ เล็ก 

69 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนอื สามโคก อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 

70 ตะวันเรือง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 

71 คลองสอง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
72 คลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
73 คลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บ ารุง) คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
74 จารุศรบ ารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
75 เจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
76 ชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ ใหญ่ 
77 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
78 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
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๒๙ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
79 บางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
80 บ้านบึง คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
81 บึงเขาย้อน คลองสี ่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
82 บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ ใหญ่ 
83 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง 

ประถมศกึษา–มัธยมศกึษา
ตอนตน้ 

ใหญ่ 

84 ปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
85 ล าสนุ่น คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
86 ลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
87 วัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ กลาง 
88 วัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
89 วัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
90 วัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
91 วัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
92 วัดพืชนิมิต (ค าสวัสดิ์ราษฎร์บ ารุง) คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
93 วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) คลองสี ่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
94 วัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ เล็ก 
95 วัดศิริจันทาราม คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
96 วัดสว่างภพ คลองสี ่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 
97 วัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
98 วัดอู่ข้าว คลองเจด็ คลองหลวง อนุบาล–มธัยมศึกษาตอนตน้ เล็ก 
99 วันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 

100 สังข์อ ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
101 สามัคคีราษฎร์บ ารุง คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา กลาง 
102 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจด็ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศกึษา เล็ก 

 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

  สพป.ปทุมธานี เขต 2 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 อ าเภอทางตะวันออกของจังหวัด 
ได้แก่อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอหนองเสือ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจ านวน 67 โรงเรียน 
โดยแบ่งเป็นอ าเภอล าลูกกา 30 โรงเรียน อ าเภอหนองเสือ 26 โรงเรียน และอ าเภอธัญบุรี 11 โรงเรียน 

ตาราง 3 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
1 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 
2 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ ารักษ ์ ธัญบุร ี

อนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ใหญ่ 

3 ทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
4 ธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา ใหญ่ 
5 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
6 วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุร ี อนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๓๐ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
7 วัดนาบุญ ล าผักกูด ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
8 วัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุร ี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 
9 วัดสระบัว บึงน้ ารักษ ์ ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

10 วัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี
อนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ใหญ่ 

11 วัดอัยยิการาม ล าผักกูด ธัญบุร ี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ใหญ่ 
12 กลางคลองสิบ บึงทองหลาง ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
13 เจริญดีวิทยา ล าลูกกา ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
14 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงค าพร้อย ล าลูกกา 

อนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลาง 

15 ชุมชนวัดท าเลทอง บึงทองหลาง ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 
16 ร่วมจิตประสาท บึงคอไห ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
17 ร่วมใจประสิทธ์ิ บึงคอไห ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
18 รวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
19 วัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
20 วัดเกตุประภา บึงค าพร้อย ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
21 วัดคลองชัน ลาดสวาย ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ใหญ่ 
22 วัดแจ้งล าหิน บึงค าพร้อย ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
23 วัดชัยมังคลาราม ล าไทร ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก 
24 วัดดอนใหญ่ ล าลูกกา ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
25 วัดทศทิศ บึงทองหลาง ล าลูกกา 

อนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เล็ก 

26 วัดธัญญะผล ล าลูกกา ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
27 วัดนิเทศน ์ พืชอุดม ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
28 วัดประชุมราษฏร์ บึงค าพร้อย ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
29 วัดประยูรธรรมาราม คูคต ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
30 วัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 
31 วัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
32 วัดพืชอุดม พืชอุดม ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
33 วัดโพสพผลเจริญ คูคต ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
34 วัดมงคลรัตน์ ล าไทร ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
35 วัดลาดสนุ่น คูคต ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ใหญ่ 
36 วัดลานนา ล าลูกกา ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
37 วัดสมุหราษฎร์บ ารุง ล าลูกกา ล าลูกกา 

อนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เล็ก 

38 วัดสุวรรณ บึงทองหลาง ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 
39 วัดโสภณาราม บึงคอไห ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
40 วัดอดิศร บึงทองหลาง ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
41 สหราษฎร์บ ารุง บึงค าพร้อย ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
42 คลอง 11 ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์) นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
43 คลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บ ารุง) หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
44 ชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
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๓๑ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
45 ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 
46 นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
47 นิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
48 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
49 วัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
50 วัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก 
51 วัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
52 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
53 วัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
54 วัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
55 วัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
56 วัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
57 วัดราษฎรบ ารุง บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก 
58 วัดศรีคัคณางค์ บึงช าอ้อ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 
59 วัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก 
60 วัดสอนดีศรีเจริญ บึงช าอ้อ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
61 วัดสุขบุญฑริการาม บึงช าอ้อ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
62 วัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
63 ศาลาลอย บึงบา หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
64 แสนจ าหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
65 แสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
66 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 
67 อยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 22 
โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต ได้แก่   
 สหวิทยาเขตปทุมเบญจา รับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปทุมธานี (โรงเรียนคณะราษฎร์
บ ารุงปทุมธานีและโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี) อ าเภอคลองหลวง (เฉพาะโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม) และอ าเภอสามโคก 
 สหวิทยาเขตปิยมิตร รับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอธัญบุรี (โรงเรียนธัญบุรีและโรงเรี ยนสาย
ปัญญารังสิต) และอ าเภอล าลูกกา (ยกเว้นโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี) 
 สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวง 
(ยกเว้นโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม) อ าเภอธัญบุรี (โรงเรียนธัญรัตน์) อ าเภอล าลูกกา (เฉพาะ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี) และอ าเภอหนองเสือ 
 สหวิทยาเขตสัตตบงกช รับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปทุมธานี (โรงเรียนปทุมธานี       
"นันทมุนีบ ารุง" และโรงเรียนปทุมวิไล) และอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD


๓๒ 
 

 

ตาราง 4 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน สหวิทยา
เขต 

ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาด
โรงเรียน 

1 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สวนเทพ
รัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

คลองส่ี คลองหลวง มัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

2 
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถ
สารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สวนเทพ
รัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

คลองห้า คลองหลวง มัธยมศึกษา 
ใหญ่ 

 

3 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมเบญจา คลองหนึ่ง คลองหลวง มัธยมศึกษา 
ใหญ่พิเศษ 

 

4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

สวนเทพ
รัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

คลองส่ี คลองหลวง มัธยมศึกษา 
ใหญ่พิเศษ 

 

5 ธัญบุร ี ปิยมิตร ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

6 ธัญรัตน ์

สวนเทพ
รัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

รังสิต ธัญบุร ี มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

7 สายปัญญารังสิต ปิยมิตร ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

8 คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมเบญจา บ้านกลาง เมืองปทุมธาน ี มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

9 ปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" สัตตบงกช บางหลวง เมืองปทุมธาน ี มัธยมศึกษา กลาง 

10 ปทุมวิไล สัตตบงกช บางปรอก เมืองปทุมธาน ี มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

11 หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมเบญจา สวนพริกไทย เมืองปทุมธาน ี มัธยมศึกษา ใหญ่ 

12 บัวแก้วเกษร สัตตบงกช ระแหง ลาดหลุมแกว้ มัธยมศึกษา กลาง 

13 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สัตตบงกช 
คลองพระ
อุดม 

ลาดหลุมแกว้ 
อนุบาล–
มัธยมศึกษา 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

14 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธาน ี

สัตตบงกช บ่อเงิน ลาดหลุมแกว้ มัธยมศึกษา กลาง 

15 สุนทโรเมตตาประชาสรรค ์ สัตตบงกช บ่อเงิน ลาดหลุมแกว้ มัธยมศึกษา เล็ก 

16 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธาน ี

ปิยมิตร ล าลูกกา ล าลูกกา มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

17 
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธาน ี

สวนเทพ
รัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

บึงคอไห ล าลูกกา มัธยมศึกษา ใหญ่ 

18 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธาน ี

ปิยมิตร พืชอุดม ล าลูกกา มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

19 
มัธยมสังคตีวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 

ปิยมิตร คูคต ล าลูกกา มัธยมศึกษา กลาง 

20 ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบ ารุง" ปทุมเบญจา กระแชง สามโคก มัธยมศึกษา เล็ก 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_60_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3)_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3)_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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๓๓ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน สหวิทยา
เขต 

ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาด
โรงเรียน 

21 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
ปทุมธาน ี

ปทุมเบญจา คลองควาย สามโคก มัธยมศึกษา ใหญ่ 

22 หนองเสือวิทยาคม 

สวนเทพ
รัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

บึงบา หนองเสือ มัธยมศึกษ ใหญ่ 

 
 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (2 โรงเรียน) เทศบาลนคร
รังสิต (7 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 7 แห่ง เทศบาลต าบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง 

ตาราง 5  แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อปท. รายชื่อโรงเรียน ต าบล  อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ี

1. วัดป่าง้ิว บ้านง้ิว สามโคก 
อนุบาล–
ประถมศึกษา 

ใหญ่ 

2. สามโคก บ้านง้ิว สามโคก มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 
เทศบาลนครรังสิต 3. ดวงกมล ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี ประถมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

4. นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 
5. นครรังสิต เปรมปรีดิ ์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 
6. นครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 
7. นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล กลาง 
8. เพียรปัญญา ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี อนุบาล - 

9. มัธยมนครรังสิต ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลาง 

เทศบาลเมืองคูคต 10. อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต คูคต ล าลูกกา อนุบาล - 
เทศบาลเมืองท่าโขลง 

11. เทศบาลท่าโขลง 1 คลองสอง คลองหลวง 
อนุบาล–
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ใหญ่พิเศษ 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 12. อนุบาลเทศบาลต าบลบึงยี่โถ 1 บึงยี่โถ ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 
13. อนุบาลเทศบาลต าบลบึงยี่โถ 2 บึงยี่โถ ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 
14. อนุบาลเทศบาลต าบลบึงยี่โถ 3 บึงยี่โถ ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 

เทศบาลเมืองปทุมธาน ี
15. เทศบาลเมืองปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธาน ี

อนุบาล–
ประถมศึกษา 

ใหญ่ 

16. มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธาน ี บางปรอก เมืองปทุมธาน ี มัธยมศึกษา กลาง 
เทศบาลเมืองลาดสวาย 17. อนุบาลลาดสวาย ลาดสวาย ล าลูกกา อนุบาล กลาง 

18. อนุบาลลาดสวาย 2 ลาดสวาย ล าลูกกา อนุบาล  
เทศบาลเมืองล า
สามแก้ว 19. เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ คูคต ล าลูกกา 

อนุบาล–
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลาง 

20. อนุบาล 1 เทศบาลเมืองล า
สามแก้ว 

คูคต ล าลูกกา อนุบาล กลาง 

21. อนุบาล 2 เทศบาลเมืองล า
สามแก้ว 

คูคต ล าลูกกา อนุบาล เล็ก 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2


๓๔ 
 

 

อปท. รายชื่อโรงเรียน ต าบล  อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
22. อนุบาล 3 เทศบาลเมืองล า
สามแก้ว 

คูคต ล าลูกกา อนุบาล กลาง 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 23. อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 บึงน้ ารักษ ์ ธัญบุร ี อนุบาล กลาง 
24. อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 บึงสนั่น ธัญบุร ี อนุบาล เล็ก 

เทศบาลเมืองบางกะดี 25. เทศบาลต าบลบางกะดี บางกะด ี เมืองปทุมธาน ี ประถมศึกษา ใหญ่พิเศษ 
26. อนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี บางกะด ี เมืองปทุมธาน ี อนุบาล กลาง 

เทศบาลต าบลคลอง
พระอุดม 

27. เทศบาลคลองพระอุดม 
คลองพระ
อุดม 

ลาดหลุมแกว้ อนุบาล กลาง 

เทศบาลต าบลบางพูน 
28. อนุบาลเทศบาลต าบลบางพูน 

 
บางพูน 

เมืองปทุมธาน ี อนุบาล  

เทศบาลต าบลล าลูกกา 29. อนุบาลเทศบาลต าบลล าลูกกา บึงค าพร้อย ล าลูกกา อนุบาล  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม 

30. อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสาม 

คลองสาม คลองหลวง อนุบาล กลาง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสี ่

31. วัดเพิ่มทาน คลองส่ี คลองหลวง อนุบาล กลาง 
32. อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองส่ี 

คลองส่ี คลองหลวง 
อนุบาล–
ประถมศึกษา 

เล็ก 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงค าพร้อย 

33. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค า
พร้อย 1 (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) 

บึงค าพร้อย ล าลูกกา 
อนุบาล–
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลาง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าลูกกา 

34. อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าลูกกา 

ล าลูกกา ล าลูกกา อนุบาล กลาง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจ านวน 89 
โรงเรียน 
ตาราง 6  แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 

1 ดวงพร คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา 
กลาง 
 

2 ทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

3 นภสร คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา 
กลาง 
 

4 นภสรณัฐนนท ์ คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลาง 
 

5 ยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา 
กลาง 
 

6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

7 สีวลีคลองหลวง คลองสาม คลองหลวง เตรยีมอนุบาล–ประถมศึกษา  

8 อนุบาลโชคชัยคลองหลวง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล เล็ก 

9 อนุบาลดวงจิต 2 คลองสอง คลองหลวง อนุบาล เล็ก 

10 อนุบาลดวงตะวัน คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

11 อนุบาลผลิใบ คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

12 อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล เล็ก 

13 อุดมศึกษา รังสิต คลองหก คลองหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา กลาง 

14 ก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๓๕ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
15 แก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย ์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

16 โชคชัยรังสิต บึงยี่โถ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา 
ใหญ่พิเศษ 
 

17 ตวงพรวิทยา ล าผักกูด ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

18 ทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี
เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ใหญ่ 

19 ธัญวิทย์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา ใหญ่ 

20 ธัญวิทยา (ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุร ี อนุบาล–ประถมศึกษา ใหญ่ 

21 นานาชาติสยาม บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

22 บรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

23 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่ 

24 บ้านวังทองวัฒนา ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี ประถมศึกษา เล็ก 

25 ปิยวัฒนศาสตร์ ล าผักกูด ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศกึษา ใหญ่ 

26 รังสฤษฏ์สองภาษา ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

27 รัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

28 สารสาสน์วิเทศปทุมธานี บึงสนั่น ธัญบุร ี
เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลาง 

29 สารสาสน์วิเทศรังสิต ล าผักกูด ธัญบุร ี อนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่พิเศษ 

30 อนุบาลเด่นปทุม บึงน้ ารักษ ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

31 อนุบาลธราดล ล าผักกูด ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

32 อนุบาลบ้านวังทอง ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

33 อนุบาลปิยะรัตน์ บึงน้ ารักษ ์ ธัญบุร ี  เล็ก 

34 อนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

35 อนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

36 อนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

37 อุดมวิทยา ประชาธิปัตย ์ ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่ 

38 
ก า ญ จ น า ภิ เ ษ กสม โ ภช  ใ น พระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

บางหลวง 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

39 โกลบอลอินเดียนนานาชาติ บางขะแยง 
เมือง
ปทุมธาน ี

 กลาง 

40 เซนต์โยเซฟเมืองเอก หลักหก 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรยีมอนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่ 

41 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล บ้านกลาง 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา  

42 บ้านพลอย หลักหก 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

43 บ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม ่
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 

44 ประคองศิลป์ บางปรอก 
เมอืง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

45 ปวิฒตรา บางปรอก 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

46 พระแม่มารีอุปถัมภ์ บางเด่ือ 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


๓๖ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 

47 พิทักษ์นครินทร์ บางคูวัด 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

48 รังสิตวิทยา บางพูน 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง 

49 รังสิตวิเทศศึกษา บางพูน 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

50 สกาวรัตน์ หลักหก 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล เล็ก 

51 สาธิตปทุม บางคูวัด 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

52 สาธิตปทุม (นานาชาติ) บางคูวัด 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

53 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา กลาง 

54 อนุบาลทินนโชติ บ้านกลาง 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

55 อนุบาลปาริชาต บางคูวัด 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

56 อนุบาลเมืองเอก หลักหก 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

57 อนุบาลสุขใจ บางคูวัด 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

58 อนุบาลสุรัชนันท์ บางหลวง 
เมือง
ปทุมธาน ี

เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

59 อินทุสุตศึกษา บางปรอก 
เมือง
ปทุมธาน ี

อนุบาล เล็ก 

60 กันตวรรณ บ่อเงิน 
ลาดหลุม
แก้ว 

อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

61 ประชุมวิทยา ระแหง 
ลาดหลุม
แก้ว 

อนุบาล–ประถมศึกษา ใหญ่ 

62 ปัญญวิทย์ หน้าไม้ 
ลาดหลุม
แก้ว 

เตรยีมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

63 ไกรลาศศึกษา คูคต ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

64 คอมมูนิต้า อินคอนโทร ล าไทร ล าลูกกา ประถมศึกษา กลาง 

65 เซนต์แคเธอรีน บึงค าพร้อย ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

66 เตรียมบัณฑิต คูคต ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่ 

67 ไตรพัฒน์ บึงค าพร้อย ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษา เล็ก 

68 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ลาดสวาย ล าลูกกา 
เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ใหญ่ 

69 ประสานมิตร คูคต ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

70 เปรมฤทัย บึงค าพร้อย ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

71 ผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา ใหญ่ 

72 พระวิสุทธิวงส์ ล าไทร ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา ใหญ่ 

73 พัฒนาวิทยา คูคต ล าลูกกา 
เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลาง 

74 เฟื่องฟ้าวิทยา บึงค าพร้อย ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

75 มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ล าไทร ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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๓๗ 
 

 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
76 ยุวบัณฑิต ล าลูกกา ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

77 ระเบียบวิทยา คูคต ล าลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ใหญ่พิเศษ 

78 วงศ์ไพฑูรย์วิทยา บึงค าพร้อย ล าลูกกา  เล็ก 

79 ศรีจิตรา คูคต ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

80 สวนอักษร คูคต ล าลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา กลาง 

81 สีวล ี คูคต ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา เล็ก 

82 อนุบาลทีปรกร บึงคอไห ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

83 อนุบาลฟ้าใส คูคต ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

84 อนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ล าลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

85 อนุบาลสรรค์สุข คูคต ล าลูกกา อนุบาล เล็ก 

86 อิสลามสันติชนล าลูกกา บึงคอไห ล าลูกกา อนุบาล เล็ก 

87 วิภารัตน์ กระแชง สามโคก อนุบาล กลาง 

88 จุฑารัตน์วิทยา บึงบอน หนองเสือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา กลาง 

89 พุทธารักษ ์ หนองสามวัง หนองเสือ  เล็ก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในก ากับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนสาธิตจ านวน 4 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยละ 1 โรงเรียน ได้แก่ 

ตาราง 7  แสดงจ านวนสถานศึกษาในก ากับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับชั้น ขนาดโรงเรียน 
1 สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 
คลองหก ธัญบุร ี

ประถมศึกษา–
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เล็ก 

2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

คลองหนึ่ง คลองหลวง 
เตรียมอนุบาล–
มัธยมศึกษา 

ใหญ่ 

3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง 
มัธยมศึกษา 
 

 

4 สาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คลองหก ธัญบุร ี เตรียมอนุบาล–อนุบาล เล็ก 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564) 

 ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้   

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๓๘ 
 

 

 ตาราง 8  ผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

สังกัด 
หน่วยงาน 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวนประเมิน 
(ร้อยละ) 

จ านวนไม่ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
A B C D 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สพป.ปท. เขต 1-2 

 

167 
128 

(76.65) 
39 

(23.35) 
81 

(28.00) 
44 

(54.32) 
1 

(2.27) 
2 

(1.56) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สช.ปทุมธานี 

 

90 
38 

(42.22) 
52  

(57.78) 
28  

(73.68) 
8 

(21.05) 
1 

(2.63) 
1 

(2.63) 
กระทรวงพมจ. 
สนง.พมจ.ปทุมธานี 

 

24 
24 

(100) 

 

0 
24 

(100) 

 

0 
 

0 
 

0 

กระทรวงมหาดไทย 
ท้องถิ่นจังหวัด 

 

148 
111 

(75.00) 
37 

(25.00) 
47 

(42.34) 
56 

(50.45) 
6 

12.77 
2 

3.57 
กระทรวงสาธารณสุข 
สนง.สสจ.ปทุมธาน ี

 

1 
1 

(100) 

 

0 
 

0 
 

0 
1 

100 

 

0 

* เกณฑ์การพิจารณา  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี 

B ดี ร้อยละ 60-79.99 1-7 ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ 40 -59.99 8-15 ข้อ 

D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป 
   
                ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ตาราง 9 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา จ าแนกตาม 
            ระดับและสังกัด 

ระดับและสังกัด 
รวมทุกวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ 

ระดับประเทศ ๓๗.๙๙ ๔๒.๑๓ 40.19 ๓๖.๓๐ ๓๖.๐๑ 34.56 ๓๒.๓๔ ๓๓.๗๙ 39.69 
ระดับศธภ.๒ ๔๓.๑๐ ๔๗.๔๑ 44.48 ๔๐.๒๘ ๔๐.๙๕ 40.62 ๓๗.๔๒ ๓๘.๙๒ 49.03 
ระดับจังหวัด ๓๙.๙๗ ๔๔.๘๗ 41.83 ๓๗.๖๕ ๔๐.๖๕ 39.01 ๓๓.๕๓ ๓๕.๐๒ 45.73 
ระดับสังกัดสพฐ.(จ.ปทุมฯ) ๓๖.๒๔ ๔๐.๗๑ 38.01 ๓๘.๑๗ ๔๐.๖๖ 40.06 ๓๔.๕๔ ๓๖.๐๙ 46.14 
ระดับสังกัดสพม.(จ.ปทุมฯ) - - - ๔๐.๓๗ ๔๔.๔๗ 43.08 ๓๔.๘๙ ๓๖.๕๔ 48.49 
ระดับสังกัดสพป.(จ.ปทุมฯ) ๓๖.๒๔ ๔๐.๗๑ 38.01 ๓๒.๖๕ ๓๒.๐๑ 31.85 ๒๗.๗๕ ๒๘.๔๙ 36.49 
ระดับสังกัดสช.(จ.ปทุมฯ)  ๔๗.๔๔ ๕๒.๒๑ 49.60 ๓๘.๘๐ ๓๘.๔๘ 39.17 ๓๐.๒๖ ๓๓.๐๕ 47.40 
ระดับสังกัดอว.(จ.ปทุมฯ) ๔๘.๒๖ ๕๖.๒๙ 50.84 ๔๔.๘๖ ๕๑.๙๗ 42.74 ๓๒.๒๕ ๓๔.๒๖ 55.13 
ระดับสังกัดกสท.(จ.ปทุมฯ) ๓๕.๓๙ ๓๘.๗๑ 36.52 ๓๒.๐๖ ๓๓.๗๓ 30.44 ๒๖.๙๑ ๒๖.๘๖ 36.22 
ระดับสังกัดพศ.(จ.ปทุมฯ) - - - ๓๑.๔๖ - - ๒๘.๑๕ ๒๙.๐๗ 37.58 



๓๙ 
 

 

ตาราง 10 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับและสังกัด 

จ านวนนักเรียน/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ระดับและสังกัด จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

4 
 

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

 

ระดับประเทศ   433,211 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 
ระดับกระทรวง: ศธ 388,509 50.47 39.15 36.87 34.36 40.21 

ระดับศธภ.2 56,386 53.33 49.11 39.45 36.02 44.48 
ระดับจังหวดั 6,066 50.6 44.57 37.47 34.67 41.83 

ระดับสังกัดสพฐ.(ภายในจังหวัด)  3,487 47.84 36.94 34.78 32.48 38.01 
ระดับสังกัดสพป.(ภายในจังหวัด) 3,487 47.84 36.94 34.78 32.48 38.01 
ระดับสังกัดสช. (ภายในจังหวัด) 1,988 56.45 59.77 43.02 39.14 49.60 
ระดับสังกัดอว.(ภายในจังหวัด) 70 59.35 61.03 45.11 37.86 50.84 

ระดับสังกัดกสท.(ภายในจังหวัด) 521 45.5 35.39 33.31 31.88 36.52 
 
ตาราง 11  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับและสังกัด 

จ านวนนักเรียน/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ระดับและสังกัด จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

4 
 

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

 

ระดับประเทศ   336284 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
ระดับกระทรวง: ศธ 296557 51.62 31.21 24.62 31.55 34.75 

ระดับศธภ.2 34770 57.9 40.14 29.78 34.64 40.62 
ระดับจังหวดั 4465 56.23 37.32 28.6 33.89 39.01 

ระดับสังกัดสพฐ.(ภายในจังหวัด)  3260 57.48 37.82 30.31 34.63 40.06 
ระดับสังกัดสพม.(ภายในจังหวัด) 2384 60.95 41.26 33.58 36.53 43.08 
ระดับสังกัดสพป.(ภายในจังหวัด) 876 48.01 28.49 21.4 29.48 31.85 
ระดับสังกัดสช. (ภายในจังหวัด) 438 56.88 40.75 25.73 33.31 39.17 
ระดับสังกัดอว.(ภายในจังหวัด) 255 61.09 45.33 29.19 35.35 42.74 

ระดับสังกัดกสท.(ภายในจังหวัด) 519 45.44 27.35 19.98 28.97 30.44 
 
  



๔๐ 
 

 

ตาราง 12 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
               ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับและสังกัด 

 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

5 
 

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

 

ระดับประเทศ 110513 46.4 36.87 25.56 21.28 28.65 28.09 
ระดับกระทรวง: ศธ 96846 46.82 37.03 25.8 21.48 28.8 28.28 
ระดับศธภ.2 7451 53.53 41.25 37.52 31.14 32.68 35.65 
ระดับจังหวัด 982 51.38 39.19 33.11 27.86 31.38 32.89 
ระดับสังกัดสพฐ.  894 51.91 39.5 33.32 28.32 31.49 33.16 
ระดับสังกัดสพม. (ภายในจังหวัด) 712 54.06 40.68 35.69 31.07 32.47 34.98 
ระดับสังกัดสพป.(ภายในจังหวัด) 182 43.5 34.53 23.46 16.79 27.68 25.62 
ระดับสังกัดสช. (ภายในจังหวัด) 28 47.71 37.83 44.32 29.92 29.83 35.48 
ระดับสังกัดอว. (ภายในจังหวัด) 9 56.22 43.06 40.31 39.86 41.07 41.08 
ระดับสังกัดกสท. (ภายในจังหวัด) 47 42.56 34.21 21.69 17.7 28.71 25.58 
ระดับสังกัดพศ.(ภายในจังหวัด) 4 50.33 42.31 22.03 10.31 25.35 25.00 

ตาราง 13 ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564  
 

 
ด้าน 

ประเทศ 
ศึกษาธิการ

ภาค 
ศึกษาธิการ

จังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสงักัด 
สพฐ. สช. อปท. อว. 

ด้าน คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 49.44 56.05 47.20 47.33 48.90 36.77 48.48 
คณิตศาสตร์ S.D. 21.41 23.00 20.60 20.60 20.81 15.78 21.84 

ด้าน คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 56.14 61.90 54.75 54.80 57.84 40.35 58.30 
ภาษาไทย S.D. 20.17 20.37 19.92 19.97 18.68 16.05 20.24 

รวม คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 52.80 58.99 50.96 51.05 53.34 38.56 53.39 
2 ด้าน S.D. 38.60 40.40 37.37 37.43 36.13 28.39 39.73 

ตาราง 14  ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออกของนักเรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 

ด้าน ศธจ ศธภ. ประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 

สพฐ สช. อปท. กทม. อว. ตชด. พัทยา โฮมส
คูล 

การอ่าน
ออกเสียง 

เฉลี่ยร้อยละ 70.34 76.10 96.95 68.49 79.81 62.56 - 69.10 - - - 
S.D. 14.34 13.51 13.98 14.47 11.71 17.96 - 16.20 - - - 

การอ่านรู้
เร่ือง 

เฉลี่ยร้อยละ 73.78 79.36 72.79 74.13 74.12 62.66 - 72.48 - - - 
S.D. 9.29 8.93 9.43 9.55 7.71 10.84 - 6.77 - - - 

รวม 2 
ด้าน 

เฉลี่ยร้อยละ 72.09 77.76 71.38 71.35 76.96 62.61 - 70.79 - - - 
S.D. 21.54 20.30 21.43 21.94 17.59 26.80 - 21.23 - - - 

 



 
 

        ตาราง 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  (V-NET) 

อธิบายล าดับย่อย จ านวนผู้ 
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 
511 
(N) 

511 
(Mean) 

511 
(S.D.) 

512 
(N) 

51๒ 
(Mean) 

51๒
(S.D.) 

514 
(N) 

51๔ 
(Mean) 

51๔
(S.D.) 

ระดับประเทศ 49878 41.90 10.42 82.25 2.50 41.68 33.18 49876 47.54 11.89 49871 27.83 15.19 49876 41.89 13.46 

ระดับ ศธภ.2 8754 44.08 10.76 80.46 10.50 44.14 39.00 8752 48.76 12.00 8752 30.71 16.69 8753 45.22 13.84 

กรุงเทพมหานคร 5354 44.78 10.63 80.43 14.21 44.79 44.71 5352 49.24 11.83 5354 32.15 17.53 5354 45.81 13.74 

นครปฐม 1007 41.90 10.41 72.11 11.79 42.22 38.50 1007 47.18 12.39 1007 26.75 12.94 1007 43.19 13.25 

นนทบุรี 828 46.09 10.87 78.18 16.07 46.09 46.68 828 50.03 11.32 828 31.20 15.77 828 49.43 14.45 

ปทุมธาน ี 893 41.25 11.01 80.46 10.50 41.14 41.00 893 46.78 12.83 893 28.32 15.89 893 40.66 13.04 

สมุทรปราการ 672 43.06 10.55 80.39 14.75 42.84 43.46 672 48.45 11.87 670 27.65 15.17 671 44.49 13.68 

        ตาราง 16   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)     

ค าอธิบายล าดับย่อย สาระการประกอบอาชีพ สาระการพัฒนาสังคม สาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการด าเนินชีวิต สาระทักษะการเรยีนรู้ 

จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 56062 32.95 56110 29.17 56335 30.91 56055 35.85 56085 33.52 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 5182 38.2 5169 31.58 5179 33.59 5182 41.05 5182 38.43 
กรุงเทพมหานคร 3077 38.57 3068 31.85 3073 33.5 3077 40.96 3077 38.56 

นครปฐม 441 37.13 439 30.68 441 32.83 441 40.89 441 36.96 
นนทบุรี 470 38.6 470 32.43 470 36.13 470 42.41 470 38.91 
ปทุมธาน ี 525 37.88 524 30.76 526 32.6 525 41.42 525 38.11 

สมุทรปราการ 669 37.19 668 30.99 669 33.54 669 40.35 669 38.73 

   ๔๑ 



 
 

ส่วนที่  3  
แผนปฏิบัติการนิเทศ กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

 การด าเนินการวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา มีแนวทางในการด าเนินการ 2  ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่การศึกษา และส่วนที่ 2 การ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ โดยแผนปฏิบัติการนิเทศนี้ จะเป็น
เครื่องมือสู่การปฏิบัติจริงในระดับพ้ืนที่การศึกษาของศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ คุณลักษณะ มีทักษะและองค์ความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ซึ่งมี ขอบเขต
การบริการ และรายละเอียดของการด าเนินการ ดังนี้ 

ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของต้นสังกัดแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“การศึกษาของจังหวัดปทุมธานี มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ

และมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเสมอภาคและ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” 

พันธกิจ   
 ๑. ยกระดับผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่สากล 

 ๒. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
 ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  
 ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยเน้นคุณธรรมและ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

 ๓. การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนาประเทศ  
 ๔. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
 ๕. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

           ๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 



๔๓ 
 

 

            วิสัยทัศน์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 “มุ่งขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ด้วยการบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ”    

 พันธกิจ  
 1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2.  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 3. ประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 6. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 7. ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา

ชาติ  และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ 
  1. ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ

หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การนิเทศการศึกษาทุกระดับและ

ทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  3. ประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเชิง

ระบบ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  
  5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. จัดท ากรอบการประเมินการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  8. น าสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  9. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิจัยและ

ส่งเสริม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา  

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
  1. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  



๔๔ 
 

 

๒. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา          
บนฐานการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

3. เพ่ือประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด ในการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษา   

ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาตามวิสัยทัศน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศ ไว้ดังนี้        
    ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท โดยมีจ านวนสถานศึกษาในความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี             
ตาราง 17 แสดงจ านวนสถานศึกษาปี 2565 จ าแนกรายสังกัด ปี 2565 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา 
รวมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 398 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 192 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (สพป.ปทุมธานี 1) 102 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (สพป.ปทุมธานี 2) 67 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี   22 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)  108 
-สามัญ  89 
-English Program 10 
-การศึกษาพิเศษ 1 
-การศึกษาสงเคราะห์ 2 
-สอนศาสนาอิสลาม 2 
-นานาชาติ 4 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 7 
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  7 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 10 
-สาธิต 1 
-มหาวิทยาลัยรัฐ 3 
-มหาวิทยาลัยเอกชน 6 
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 33 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาดไทย 29 
-วิทยาลัยการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 
-โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญการศึกษา 3 
รวมทั้งหมด 431 

  

http://www.ssps4.go.th/ssps4/
https://vec.job.thai.com/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivs9aQ3M_OAhUDto8KHSrdDjcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=yMDT1hCd87zb5eWYtCnIOw&bvm=bv.129759880,d.c2I
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    2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานส่วนราชการ และสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด  
              2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  
                         2.2 ส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อน
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการบนฐานการบูรณาการจากทุกภาคส่วน  
              2.3 ประสาน และสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานและสถานศึกษา ทุกระดับ
และทุกประเภทในจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

พื้นที่และขอบข่ายการบริการนิเทศการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา
ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด
ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคกเป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี  
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบน
ฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ 
อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝน จะเพ่ิมสูงขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณ
กว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย ในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ า
เจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวน
ปริมาณน้ าได้ ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 

ส่วนที่ 1 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วย  

1. การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับและ
ทุกสังกัด 

3. การพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและคิด ทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  
8. การประสาน และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ    
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 กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่การศึกษา
 1. การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
และการประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือท่ีใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
SFC: (Supervisor as 
Facilitative Coach)  

1. Explore the Be (ส ารวจ
เป้าหมายการพัฒนา) 
2.Trust building (สร้าง   
ความไว้ใจและพื้นท่ีปลอดภัย) 
3. Take Action   
(สร้างเส้นทางการพัฒนา) 
4. Envision the Future 
(ก าหนดความคาดหวัง                 
การพัฒนาในอนาคต) 

๑. หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. พรบ.การศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2562  
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน (สช.
ปทุมธาน)ี 

PDCA 1. ข้ันเตรียม (Plan) 
2. ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Do)  
3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและ
สรุปการนิเทศ (Check)  
4. ขั้นทบทวนและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Act) 

1.หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเตมิ ๒๕๖๐) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.ปทุมธานี) 
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

PDCA 1. ข้ันเตรียม (Plan) 
2. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do)  
3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและ
สรุปการนิเทศ (Check)  
4. ข้ันทบทวนและปรบัปรุง 
การปฏิบัติงาน (Act) 

1. หลักสตูรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
2. หลักสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โรงเรียนในสังกัด สนง. 
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)สนง. 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน (สช.) 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่
จังหวัดปทุมธาน ี

2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับและสังกัด                    
รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือท่ีใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

PIDRE ขั้นที่1. การวางแผน                
(P-Planning)  
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ก่อนการ
นิเทศ (Informing-I)  
ขั้นท่ี 3 การด าเนินการนิเทศ
ตามแผน (Doing-D)  
ขั้นที่  4 การสร้างเสริมขวัญ
ก าลั งใจในการปฏิบั ติ งาน 
(Reinforcing-R) และ  

- แบบวิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบ 

โรงเรียนทุกสังกัด 
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รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือท่ีใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นที่  5 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluating-E)  

 3. การพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด  

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือท่ีใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
Coaching & Mentoring 1.ช้ีแนะแนวทางและให้

ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ในการ
วิเคราะหภ์ารกจิและก าหนด
จุดพัฒนาในการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษา  
2.ช้ีแนะแนวทางและให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
ในการเตรยีมการรับการ
ประเมินจากภายนอก รอบ 4 
 

- กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 
- ประกาศมาตรฐาน 
การศึกษา 
- หลักเกณฑ์แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 
- คู่มือการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนทีม่ีโอกาสรับการ
ประเมินจากภายนอก รอบ 
4 และโรงเรียนเอกชน 83 
โรงเรียน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและคิด ทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้   

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือท่ีใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
PDCA 1. ข้ันเตรียม (Plan) 

2. ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Do)  
3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและ
สรุปการนิเทศ (Check)  
4. ขั้นทบทวนและปรบัปรุง 
การปฏิบัติงาน (Act) 

- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบทดสอบการอ่าน เขียน 
คิด 

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน (สช.
ปทุมธานี) 

กัลยาณมิตร 1.ถามหาผลงาน 
2.ร่วมกันสะท้อนคิด 
3.ต่อยอดประสบการณ์ 
4.สรุปผล 
5.น าเสนอช้ินงาน 
6.เผยแพร่วิธีการปฏิบัตทิี่ด ี

- คู่มือนิเทศ/แบบนิเทศ 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน (สช.
ปทุมธานี) 
 

Mentoring ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ช่วยเหลือ ในการวิเคราะห์
ผลทดสอบและก าหนดจุด
พัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
ของครู โดยใช้หลักการ 
เข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา 

- แบบบันทึกให้ค าปรึกษา 
-แบบวิเคราะห์ผลการสอบ
รายมาตรฐาน 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน (สช.
ปทุมธานี) 
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 5. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือท่ีใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

PIDRE ขั้นที1่. การวางแผน             
(P-Planning)  
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ก่อนการ
นิเทศ (Informing-I)  
ขั้นที่ 3 การด าเนินการนิเทศ
ตามแผน (Doing-D)  
ขั้นที่  4 การสร้างเสริมขวัญ
ก าลั งใจในการปฏิบั ติ งาน 
(Reinforcing-R) และ  
ขั้นที่  5 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluating-E)  

1.แบบนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการหลักสูตร 

โรงเรียนทุกสังกัด  

 6. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 

PDCA  1. ข้ันเตรียม (Plan) 
2. ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Do)  
3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและ
สรุปการนิเทศ (Check)  
4. ข้ันทบทวนและปรบัปรุง 
การปฏิบัติงาน (Act) 

- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน  
(สช.ปทุมธานี) 

 7. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา   
รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 

“POLCA” ๕ ขั้นตอน ๑.กระบวนการวางแผน 
(Planning Processes) 
๒.กระบวนการจดัสายงาน 
(Organizing  Processes) 
๓.กระบวนการน า (Leading 
Processes) 
๔.กระบวนการควบคมุ 
(Controlling Processes)  
๕.กระบวนการประเมินผล
การท างาน (Assessing 
Processes)  

แบบประเมิน /เกณฑ ์
การคัดเลือกนวัตกรรม 

หน่วยงานการศึกษาในสังกัด
ศธจ.ปทุมธาน ี
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8. การประสาน และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ  
รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 

PIDRE ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ 
(Planning – P)     
ขั้นที ่2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะ
รับการตรวจตดิตาม 
(นโยบายการตรวจราชการ) 
(Informing - I)  
ขั้นที ่3 การปฏิบัติงาน 
(Doing - D) รับและรายงาน
การตรวจราชการ 
ขั้นที ่4 การสรา้งขวัญและ
ก าลังใจ (Reinforcing – R)
ขั้นที ่5 ประเมิน สรุปผลและ
รายงานการตรวจราชการ  
(Evaluation – E)  

1. นโยบายการตรวจราชการ 
2. จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

1. สพป.ปทุมธานี เขต1-2 
2. สพม.ปทมุธาน ี
3. สนง.สช.ปทุมธานี 
4. สนง.กศน.ปทุมธาน ี
5. สนง.การอาชีวศึกษา 
    ปทุมธานี 
6. สนง.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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 ส่วนที่ 2 ปฏิทินการนิเทศ  
 
 

ที ่

 
 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

เดือน 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

1 การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม                      
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ         

            

2 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การวัดและ 
ประเมินผลการจดัการศึกษาทุกระดับและ            
ทุกสังกัด 

            

3 การพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ประเมนิ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 
ทุกสังกัด 

            

4 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การพัฒนา
ทักษะการอ่าน เขียนและคิด ทุกกลุ่มสาระ                
การเรยีนรู้   

            

5 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีน 

            

6 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

            

7 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา   

            

8 การประสาน และสนับสนุนการตรวจราชการ              
 

 หมายถึง ระยะเวลาในการนิเทศ ก ากับติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปทุมธานี  
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ขอบข่ายของการนิเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ก าหนดขอบข่ายการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
   1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับ และ
ทุกสังกัด 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและคิด ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   1.5 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 2. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
                2.1 นิเทศ เพ่ือประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน                             
สถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 3. ด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                3.3 พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 
               ๓.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. ด้านการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ   
           4.1 ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายการตรวจราชการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
     1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการกรณีการตรวจราชกรณีปกติ การบูรณาการตรวจ
ราชการ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ  
     2. ด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนการตรวจราชการ 
      3. ด้านการสั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
     4. ด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 
     5. ด้านการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่  4  
วิธีการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การนิเทศการศึกษา รูปแบบการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศ ให้สอดคล้องกับขอบข่ายการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกสังกัดเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายดังนี้   

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  
   การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา คือ 
   1. เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน 
   2. เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  3. เพ่ือช่วยให้ครูค้นหาวิธีการท างานด้วยตนเอง 
   4. เพ่ือช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
   5. เพ่ือช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   6. เพ่ือช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
   7. เพ่ือช่วยครูให้สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ Get out there and discover it 
  จึงอาจสรุปได้ว่า คือการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้เกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

หลักการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานที่มุ่ง “พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ และสร้าง
ขวัญและก าลังใจ”(สงัด อุทรานันท์, 2529) ซึ่งสอดคล้องกับ McKean and Mills (1967) ที่กล่าวถึง
หลักการนิเทศการศึกษาไว้ว่า หลักการของการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วยวิธีการนิเทศที่เป็นกระบวนการ 
โดยอาศัยลักษณะของความเป็นผู้น าทางวิชาการ ชนิดและคุณลักษณะของการนิเทศ ที่เป็นผลมาจาก
สถานการณ์และความต้องการของการนิเทศ บรรยากาศของมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ ดังนั้น หลักการนิเทศการศึกษาประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1. การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเป้าหมายอยู่ที่
คุณภาพผู้เรียน 
  2. การนิเทศการศึกษาเป็นการด าเนินงานร่วมกันบนฐานการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ  
  3. การนิเทศการศึกษาเป็นการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีแบบแผนและมีเป้าหมายที่สูงสุดคือเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาที่น ามากล่าวไว้ข้างต้น  จึงสรุปได้ว่า 
การจะบรรลุเป้าหมายของนิเทศการศึกษาได้นั้น รูปแบบการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศ มีความส าคัญและมี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของนิเทศการศึกษาโดยตรง ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้น ารูปแบบ
การนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศมาใช้ในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2565 ดังนี้  
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รูปแบบการนิเทศ 
 การนิเทศการศึกษาเป็นการท างานอย่างมีแบบแผน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์งานการเรียนการสอน
ของครู เพ่ือจะได้ทราบปัญหา ระบุปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงก่อนหลังแล้วจึงวางแผนที่จะด าเนินการ
โดยหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  ต่อจากนั้นก็ด าเนินการตามแนวขั้นตอนตามล าดับจนถึงขั้นการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานแล้วจึ งน าผลการปฏิบัติ ไปปรับปรุงแก้ ไขต่อไป  รูปแบบของการนิ เทศ 
มีหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบและกระบวนการนิเทศโดยสังเขป  ดังนี้ 
 รูปแบบ SFC  
 การนิเทศแบบโค้ชและฟา (Supervisor as Facililative Coach: SFC) หรือ Supervisor as 
Facilitative Coach :SFC เป็นการนิเทศท่ีมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศท่ีมีอยู่ภายในตัวตนของคน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยการสร้าง
ก าลังใจ ชวนคิด ชวนคุย ให้ผู้รับการนิเทศได้ค้นหาทางออก ค าตอบหรือแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
ตัวตนและงานที่ท าด้วยตนเอง เพ่ือน าพาตัวตนไปพัฒนางานสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในขณะเดียวกันที่ผู้นิเทศก์
จะคอยเกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศท าง่ายขึ้นในทุกวิถีทางเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตาม                    
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต (ทัศนีย์  จารุสมบัติ, 2561) ประกอบด้วยมีข้ันตอนส าคัญของการนิเทศส าคัญ  
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. Explore the Be (ส ารวจเป้าหมายการพัฒนา) 

 2. Trust building (สร้างความไว้ใจและพ้ืนที่ปลอดภัย) 
 3. Take Action  (สร้างเส้นทางการพัฒนา) 

   4. Envision the Future (ก าหนดความคาดหวังการพัฒนาในอนาคต) 
 รูปแบบ PIDRE  
   การนิเทศแบบ PIDRE เป็นรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์สงัด  อุทรานันท์ ได้เสนอกระบวนการนิเทศ
ไว้ มี 5 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน (P-Planning) 2) การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing-I) 3) การ
ด าเนินการนิเทศตามแผน (Doing-D) 4) การสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน (Reinforcing-R) และ 
5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluating-E) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท า
การประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 
   2.ให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ ความ
เข้าใจถึงสิ่งที่จะด าเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไรและ
จะด าเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่
พอใจ ซึ่งจ าเป็น  ที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
   3. การด าเนินการนิเทศ (Doing-D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ(ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ(ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการ
นิเทศ(ผู้บริหาร) 
   4. การสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ  (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอน
ของการเสริมแรงของผู้บริหารซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขั้นนี้อาจด าเนินไปพร้อมๆกับผู้รับการนิเทศที่ก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน ได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้ 
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   5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศน าการประเมินผล
การด าเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมี
อุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุง
แก้ไข อาจท าได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยัง 
ไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือได้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดไปแล้ว ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่
จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนาหลังใช้นวัตกรรมด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ 
 ดังนั้น การนิเทศรูปแบบPIDRE จึงมีการวางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า หลังจากนั้นจึง
ลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่าง                
การท างานและหลังการท างานผ่านไปแล้ว และในขั้นสุดท้ายก็ท าการประเมินผล ในลักษณะเดียวกันจนกระทั่ง
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้   
 รูปแบบ PDCA 
   รูปแบบการนิเทศนี้ใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียก
กันว่า P-D-C-A มาใช้ในการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผนการนิเทศ
แต่แนวคิดนี้เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็น
ระบบมีข้ันตอนที่ส าคัญ 4 ขัน้ตอน คือ  
    ขั้นที ่1 วางแผนการนิเทศ (Plan – P) 
     ขั้นที ่2 การปฏิบัติงาน (Do - D) 
     ขั้นที ่3 การตรวจสอบ (Check – C) 
     ขั้นที ่4 ด าเนินงานให้เหมาะสม (Act – A) 
 รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ 

  การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009, Online) กล่าวถึงการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรว่าเป็นการชี้แนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพ่ือนครูด้วยกัน ประเด็น
ส าคัญของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรมี  4 ประการ คือ  
 1. การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพ่ือให้เพ่ือนครูยอมรับและเกิดความ
สนใจที่จะใฝ่รู้ที ่ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้  

2. การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นสามารถปฏิบัติและท าได้จริง ๆ และเพ่ือนครูสามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใน
ชั้นเรียนได้  

  3. การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการพบปะกันอย่าง
สม่ าเสมอ  มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน  

  4. การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการนิเทศอย่าง
สม่ าเสมอ สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพ่ือนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป 
 ประกอบกับสุวารี สอนจรูญ กล่าวเกี่ยวกับการน าหลักธรรม 7 ประการมาใช้ในกัลยาณมิตร
นิเทศ ประกอบด้วย   

  1. ปิโย - น่ารัก สบายใจ สนิทสนม ชวนให้อยากปรึกษา 
  2. ครุ - น่าเคารพ ประพฤติสมควรแก่ฐานะ อบอุ่น เป็นที่พ่ึงปลอดภัย 
  3. ภาวนีโย - น่ายกย่อง/ทรงคุณความรู้ /ภูมิปัญญาแท้จริง และหมั่นปรับปรุงตนอยู่เสมอ 
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  4. อตตา จ - รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าควรพูดอะไร อย่างไร  
  5. วจนก ขโม - อดทนต่อถ้อยค า พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา / ค าถามค าวิพากษ์วิจารณ์ 
  6. คมภีรญจ กถ กตตา - แถลงเรื่องลึกล้ าได้ อธิบายเรื่องท่ียากให้ง่ายได้ 
  7. โน จฏฐาเน นิโยชเน - ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล แนะไปในทางเสื่อม 
  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี คือ information / node /network ได้

กล่าวถึง และเรียกการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนี้ ไว้ว่า รูปแบบ “INN” ซึ่งหากด าเนินการแล้วจะเป็นการ
กระจายลักษณะการนิเทศออกไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนและครอบคลุมครูทั้งโรงเรียนส าหรับการรนิเทศใน
ลักษณะนี้มุ่งการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาเอกสารและผลงาน คือ  

  1. การพัฒนา information คือ พัฒนาความรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ครู 
  2. การสร้าง node คือ จุดที่จะกระจายความรู้ความสามารถไปยังกลุ่มครูที่ช านาญใน

เรื่องต่าง ๆ พร้อมที่จะกระจายการปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียนต่อไป 
  3. การสร้าง network คือ การขยายเครือข่ายออกไปให้มาก 

 รปูแบบการนิเทศแบบสอนงาน  
 การนิเทศสอนงาน(Coaching) (เป็นการนิเทศที่เน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual 

Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู การนิเทศแบบนี้จัดเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งจะ
ท าอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการก็ได้  โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ท า
การสอนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศแบบนี้จะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนงาน (Coach) และผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ซึ่งการสอนงานที่ดีจะเกิดได้ก็
ต่อเมื่อมีความพร้อม โดยเป็นความพร้อมของทั้งผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ครู ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องมีการตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครูผู้ได้รับการนิเทศ โดยการนิเทศการสอนงานจะมุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นส าคัญ (Individual Performance) 
 รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก 

 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ได้เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆ และมีหลายรูปแบบด้วยกัน  
การนิเทศแบบนี้เน้นที่การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณาและแก้ไขตามความ
เหมาะสมของผู้ได้รับการนิเทศแต่ละแห่ง รูปแบบของอาร์คีสันและกอลล์(Acheson and Gall) ขั้นตอน                   
การนิเทศมี  3  ขั้นตอน  คือ 

1. การประชุมและวางแผน 
2. การสังเกตการสอนในห้องเรียน 
3. การประชุมเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 กล่าวโดยสรุปการนิเทศแบบคลินิกเป็นการนิเทศท่ียึดจุดประสงค์เป็นหลักในการด าเนินงานคล้าย
กับการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ ให้มีการฟ้ืนฟูสภาพได้ดีขึ้น แต่การนิเทศการศึกษาจะมุ่งให้ผู้ได้รับการ
นิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม โดยผู้นิเทศและผู้ ได้รับการนิเทศจะได้
พบปะเผชิญหน้ากันและรับค าแนะน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของการใช้
งาน และเป็นรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรง 
  



๕๗ 
 

 

 รูปแบบการนิเทศแบบพาคิดพาท า 
 การนิเทศแบบพาคิดพาท าเป็นการนิเทศ ที่ผู้นิเทศให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้ได้รับ

ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีข้ันตอนการนิเทศ 7 ขั้นตอน คือ  
  1. ช่วยผู้รับการนิเทศหาปัญหา สาเหตุ  
  2. ช่วยก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  
  3. พาท าการวางแผนแก้ไขปัญหา  
  4. พาท าแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปัญหา 
  5. ช่วยเหลือแนะน าระหว่างด าเนินการแก้ไขปัญหา  
  6. ช่วยคิดพาท าการประเมินผลและสรุปผลารแก้ไขปัญหา  
  7. ช่วยคิดการน าเสนอผลการแก้ไขปัญหาชื่นชมผลการท างานและเผยแพร่ผลงาน 
 จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่าการนิเทศแบบพาคิดพาท าเป็นการนิเทศผู้นิเทศและครูช่วยกัน

แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนไปด้วยกัน มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซึ่งผู้นิเศและครูจะมีความพอใจ
และมีความสุขใจในการท างานไปด้วยกัน 
 รูปแบบการนิเทศทางไกล 

 การนิเทศทางไกลเป็นการนิเทศทางอ้อมและเป็นที่นิยมใช้กันมาก ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศไม่
ต้องนั่งประจันหน้ากัน  เนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากจึงมีการนิเทศทางอ้อมซึ่ง
ผู้นิเทศใช้วิธีการผ่านสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้ weblog, Facebook,  line  
ตลอดจนใช้เครือข่ายออนไลน์ในการนิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะช่วยให้มีการนิเทศได้รวดเร็ว กว้างขวาง  
สรุปความหมายของการนิเทศทางไกล คือ วิธีการนิเทศที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศไมสามารถพบกันแต่
สามารถ ชวยเหลือแกปญหาใหซึ่งกันและกันได โดยนิเทศผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ  

 จากรูปแบบการนิเทศดังกล่าวมาข้างต้น พบว่ารูปแบบการนิเทศมีหลากหลายรูปแบบผู้นิเทศ
สามารถเลือกใช้รูปแบบ เทคนิควิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัจจุบันและบริบทที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม  โดยครูควรมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องท าด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ครูได้พัฒนาด้านการเรียน
การสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามครูต้องให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์
ของการศึกษา  การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้   วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของ
คร ู สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียน  ตลอดจนปัญหาด้านต่างๆ ในส่วนของตัวครูและผู้เรียนซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อยู่ในขอบเขตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 

 รูปแบบการนิเทศ “POLCA” ๕ ขั้นตอน 
 

        ๑.กระบวนการวางแผน (Planning Processes)เป็นกระบวนการในการวางแผนโดยคิดถึงสิ่งที่จะท าว่า
มีอะไรบ้าง  ก าหนดแผนงานว่า จะท าสิ่งไหน  เมื่อไหร่  ก าหนดจุดประสงค์ในการท างาน  คาดคะเนผลที่จะ
เกิดจากการท างาน  พัฒนากระบวนการท างานและวางแผนในการท างาน 
        ๒.กระบวนการจัดสายงาน (Organizing  Processes)เป็นกระบวนการจัดสายงานหรือจัดบุคลากรต่างๆ 
เพ่ือท างานตามแผนงานที่วางไว้  โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน  ประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ที่
จะปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงาน  มอบหมายงานให้ฝ่ายต่าง ๆ จัดให้มีการ
ประสานงานสัมพันธ์ระหว่างผู้ท างานท าโครงสร้างในการปฏิบัติงาน  จัดท าภาระหน้าที่ของบุคลากรและพัฒนา
นโยบายในการท างาน 
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       ๓.กระบวนการน า (Leading Processes)เป็นกระบวนการน าบุคลากรต่าง ๆ ให้ท างาน  ประกอบด้วย                   
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า สร้างนวัตกรรมในการท างาน  การสื่ อสารในการท างาน                 
สร้างแรงจูงใจ อ านวยความสะดวกในการท างาน  แนะน าการท างาน  แสดงตัวอย่างในการท างาน บอก
ขั้นตอนการท างาน  และสาธิตการท างาน 
       ๔.กระบวนการควบคุม (Controlling Processes)เป็นกระบวนการในการควบคุม ประกอบด้วย  การ
ช่วยแก้ไขการท างานที่ไม่ถูกต้อง  การว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด  การกระตุ้นให้ท างาน   การปลดคนที่
ไม่มีคุณภาพ การสร้างเกณฑ์ในการท างาน   
       ๕.กระบวนการประเมินผลการท างาน (Assessing Processes) ประกอบด้วยการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน  การวัดและการประเมินพฤติกรรมในการท างานและการวิจัยผลการปฏิบัติงาน 

รูปแบบการนิเทศ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและทางไกล กระบวนการและข้ันตอนการนิเทศ  
   การนิเทศของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตาม
กระบวนการนิเทศตามกรอบงาน/ภารกิจและนโยบาย ก าหนดไว้ 3 ลักษณะ คือ  
    1. นิเทศตามภาระงาน (Function-based Supervision) ใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน (School - based Supervision) มุ่งเน้นการนิเทศด้านการบริหารจัดการศึกษาตามกรอบ
โครงสร้าง ของแต่ละต้นสังกัด 

  2. นิเทศตามเขตพ้ืนที่ (Area- based Supervision) ใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้การ
ประสานเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบเป็นฐาน (Network- based Supervision) ร่วมนิเทศ 
ก ากับติดตามและประเมินผล มุ่งเน้นการนิเทศบนพ้ืนฐานความร่วมมือของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย และ
หน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาในเครือข่ายโดยยึดหลักการกระจายอ านาจและความเสมอภาคของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษาในเครือข่าย 

  3. นิเทศตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (Agenda - based Supervision) ใช้รูปแบบ                 
การนิเทศ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- based Supervision) มุ่งเน้นการนิเทศตามความต้องการ                    
ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยยึดหลักการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษา 
  ทั้งนี้ เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี น าแนวทางกระบวนการ
นิเทศแบบ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการนิเทศ โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ใน
การติดตามตรวจสอบ ดังนี้ 
    1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1.1 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวางแผนปฏิบัติการนิเทศในระดับจังหวัด 
     1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ  
     1.3 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
     1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตเนื้อหาและประเด็นที่จะด าเนินการนิเทศ 
     1.5 สร้างเครื่องมือนิเทศให้สอดคล้อง ครอบคลุม เนื้อหาตามประเด็นที่จะนิเทศ 
     1.6 ประชุมคณะกรรมการนิเทศตามค าสั่งเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการนิเทศ 
ก่อนด าเนินงานแต่ละงาน 
    2. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do)  
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     2.1 ผู้นิเทศทุกคณะพบผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ  
     2.2 ด าเนินการนิเทศติดตามขอบเขตเนื้อหาการนิเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือนิเทศท่ีก าหนด 
     2.3 ประชุมสะท้อนผลการนิเทศ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มเป้าหมาย 
หลังจากด าเนินการ ตามขั้นตอนครบทุกรายการแล้ว โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาต่อไป 
    3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและสรุปการนิเทศ (Check)  
     3.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการนิเทศ สรุปผลการนิเทศระดับเครือข่าย และ
น าส่งกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลและหน่วยงานต้นสังกัด 
     3.2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลการ
นิเทศร่วมกัน 
      3.3 สรุป และจัดท าเอกสารรายงานผลการนิเทศระดับจังหวัด 
    4. ขั้นทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 
     4.1 น าเสนอรายงานผลการนิเทศต่อผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกระดับทราบ 
     4.2 ใช้ผลการนิเทศ เพ่ือก าหนดแนวทาง วางแผน เตรียมการนิเทศครั้งต่อไป เน้นที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมการนิเทศ  

  การประชุมปฏิบัติการ 

การประชุม หรือ Meeting  ค าทั่วไปที่หมายถึง การประชุมในลักษณะทั่ว ๆ ไป หากแต่ในภาษา 
อังกฤษมีการเรียกรูปแบบของการประชุมที่หลากหลายและมีความชัดเจนมากขึ้นนอกเหนือจากค าว่า                      
การประชุม หรือ  Meeting คือ ค าว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ซึ่งเป็นการประชุมที่                   
มีการรวมกลุ่มกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทีเ่น้นการฝึกหรือลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะ/ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ช่วงแรก วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีหรือเนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ ในช่วงแรกและช่วงถัดไปให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ฝึกปฏิบัติ โดยน าทฤษฎีหรือเนื้อหาสาระที่วิทยากร
บรรยายมาใช้เพ่ือให้เกิดความรู้ โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ  ในขณะที่                 
การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นการประชุมรวมกลุ่มของนักวิชาการ หรือวิชาชีพ เพ่ือน าเสนอผลงาน 
ส่วนการประชุมสัมมนา เป็นการประชุมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของการเรียน-สอนในระดับอุดมศึกษา หรือ การเรียนรู้ที่บริษัทต่าง ๆ จัดขึ้น  

การประชุม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการนิเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยการด าเนินการใน 3 ขั้นตอน       
คือ  ขั้นเตรียมการ กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบจัดการประชุม จัดท าโครงการที่เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณา
อนุมัติโครงการ และด าเนินการจัดการประชุมฯ ตามที่ก าหนดไว้ และขั้นสิ้นสุดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ท าการประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการด าเนินงาน เช่นเดียวกับที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
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  การสังเกตชั้นเรียน 
                 วิธีการนิเทศแบบสังเกตหรือการไปเยี่ยมชั้นเรียนในขณะที่ครูก าลังสอน  จะท าให้เห็น
สภาพที่เป็นจริงตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ครูประสบอยู่เพ่ือร่วมมือกับครูหาทางปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การไปเยี่ยมชั้นเรียนควรจะไปต่อเมื่อ  ได้สร้างความสัมพันธ์กับครูเป็นอย่างดีแล้ว  
เพราะครูจะได้ไม่มองศึกษานิเทศก์ด้วยความหวาดกลัวระแวงสงสัย คิดว่าศึกษานิเทศก์จะมาจับผิด การไป
เยี่ยมชั้นเรียน หากศึกษานิเทศก์ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ครูทราบว่า การมานั้นไม่ใช่มาเพ่ือจับผิด หรือเพ่ือ
รายงานการปฏิบัติงานของครู แต่มาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือครู เป็นพ่ีเลี้ยงครูเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชั้นเรียน 
ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือในรายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับศึกษานิเทศก์นั้นมีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสังเกตชั้นเรียนที่ดี คือ  
   1. ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน ไม่ใช่ไปจับผิด พึงให้ครู
ยอมรับว่าศึกษานิเทศก์มาเพ่ือช่วยเหลือครู   
   2. ศึกษานิเทศก์ควรจะเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลังเล็กน้อยก่อนที่ครูจะเริ่ม
บทเรียนศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะแอบเดินย่อง ๆ เข้าไปหลังชั้นเพ่ือสังเกตการสอนของครู   
   3. ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องเรียน ซึ่งสามารถมองเห็นชั้นเรียนได้ทั่วถึง 
นั่งฟังอย่างเงียบ ๆ ด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนใจยิ่งและดูจนจบชั่วโมง  
   4. ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะเข้าร่วมบทเรียนเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับเชิญจากครูและ
นักเรียนให้เข้าร่วมด้วยเท่านั้น   
   5. ศึกษานิเทศก์ควรจะต้อง มีบันทึกเก่ียวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูภายหลัง   
   6. ศึกษานิเทศก์ควรจะไปเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือสังเกตการสอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งภาค
เรียนเพ่ือจะได้สังเกตดูความเจริญงอกงามของครูในด้านการสอน และดูผลงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์เอง
ต่อครูผู้สอน 
              หลังจากได้มีการเยี่ยมชั้นเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรจะได้พบปะกับครูเป็นส่วนตัว เพ่ือชี้แจงความ
คิดเห็นให้ครูฟัง เปิดโอกาสให้ครูชี้แจงเหตุผลในการกระท าของครู แล้วร่วมกันปรึกษาหารือความคิดที่ดีกว่า 
ถูกต้องกว่า เหมาะสมกว่า การให้ค าปรึกษาแนะน าชี้แจงนั้น ควรจะเป็นภายในวันเดียวกัน หรือถ้าเป็นไปได้
ภายหลังจากที่ครูนั้นสอนเสร็จก็จะดียิ่งขึ้น เพราะทั้งสองฝ่ายผ่านเหตุการณ์นั้นมาใหม่ ๆ วิธีการที่ดี 
ศึกษานิเทศก์ไม่ควรพูดถึงเฉพาะข้อบกพร่องของครูแต่อย่างเดียว หากมีข้อใดควรชมก็หยิบยกขึ้นมาชม พร้อม
ทั้งให้ก าลังใจที่จะท าเช่นนั้นอีกในการสอนครั้งต่อไป ข้อควรระวังส าหรับศึกษานิเทศก์ในการไปเยี่ยมชั้นเรียนก็
คือ อย่าไปเยี่ยมชั้นเรียนมากจนเกินไปจะท าให้ความส าคัญของการเยี่ยมชั้นเรียนลดน้อยลงไปและจะท าให้ครู
เบือหน่าย  
 



๖๑ 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย.  การนิเทศทางไกล.  เอกสารเผยแพร่ชุดนิเทศ มุงพัฒนาครูคณิตศาสตรเสริม 
 ศักยภาพผูเรียน สูศตวรรษที่ 21. เล่มที่  3.  2559. 
 .  ชุดนิเทศ มงุพัฒนาครูคณิตศาสตรเสริมศักยภาพผูเรียน สูศตวรรษที่ 21.  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2559. 
วัชรา เล่าเรียนดี. การนิเทศการสอน. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
ทัศนีย์  จารุสมบัติ. ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริ้น ซิตี้ จ ากัด, 2561  
สงัด อุทรานันท์. พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร กรุงเทพฯ : วงเดือนการพิมพ์, 2527. 
สงัด อุทรานันท์. การนิเทศการศึกษา:หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บัตรสยา, 2530. 
สมจิต   จันทร์ฉาย. การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน.นครปฐม:บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง 
 กรุ๊ป จ ากัด,  2557.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. คู่มือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการ 
     เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจส าหรับครูและศึกษานิเทศก์,  กรุงเทพมหานคร: 
  ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,  2550. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : http://www.vec.go.th/  สืบค้นวันที่  24  เมษายน  2564 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : http://www.obec.go.th/  สืบค้นวันที่ 24 เมษายน 2564 
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล : https://panchalee.wordpress.com/2009/03/30/process สืบค้นวันที่  21  
 มีนาคม  2561 

 

http://www.vec.go.th/%20%20สืบค้น
http://www.obec.go.th/
https://panchalee.wordpress.com/2009/03/30/procress/


๖๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เครื่องมือการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

เครื่องมือนิเทศ ๑ 
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

โรงเรียน …….…………….………….…..….…… อ าเภอ …….………………………..………….…  จังหวัดปทุมธานี 
รหัสไปรษณีย์ …….……………..……….โทรศัพท์ ……..……………..……โทรสาร …….……………..……………………………. 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
Website …….……………………………….……..……………….e – mail  …….………………………………………………………. 
ค าชี้แจง                
 1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า  4  ระดับ พร้อมบันทึก
เสนอแนะ แบ่งเป็น  4  ตอน  ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  
ตอนที่ 2   การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  
 2. ให้ผู้นิเทศท่ีรับผิดชอบโรงเรียนด าเนินการนิเทศและประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่ก าหนด  
 3. ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังนี้      
  ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย 
  ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง             
  ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก  
  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากท่ีสุด  
 4.  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

ตอนที่  1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 4 3 2 1 
1  ส่วนน า 
     1.1  ความน า แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน 

     

     1.2  วสิัยทัศน์  แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีความ
ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

     

     1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

     



๖๔ 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 4 3 2 1 
     1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 

     

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.1  โครงสร้างเวลาเรียน  มีการระบุเวลาเรียน
ตลอดหลักสูตร ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพ่ิมเติม
จ าแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ าแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน 
เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

     

     2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  มีการระบุรายวิชา
พ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีการ
ระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน  รายวิชาเพ่ิมเติม / กิจกรรม
เพ่ิมเติมทีก่ าหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของ
โรงเรียน 

     

  3.  ค าอธิบายรายวิชา 
         มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ชั้นปีที่สอน จ านวนเวลาเรียน และ/
หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน     
          การเขียนค าอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความ
เรียงโดยระบุ  องค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และ
คุณลักษณะ  หรือเจตคติ  ที่ต้องการและครอบคลุม
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง         
        ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพ้ืนฐานและจ านวน
รวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชา
เพ่ิมเติมและจ านวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง 
        มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
สอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชา
เพ่ิมเติม 

     

   4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      



๖๕ 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 4 3 2 1 
        ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและ
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลา 
สอน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
        ในส่วนที่  4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการ
จัดท าโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการ
วัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมที่
ชัดเจน   
  5.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกติ  ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของ
โรงเรียน ชัดเจน      
       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนไว้อย่างชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้อย่างชัดเจน 
      ระบเุกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

ตอนที่  2  การน าหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (หลักสูตรระดับชั้นเรียน) 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 4 3 2 1 
1  โครงสร้างรายวิชา 
      1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มี
ความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
เหมาะสม ทุกกลุ่มสาระฯ   

       

     1.2  การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดท าสาระส าคัญ/ความคิด
รวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

     

1.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

           สะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ หรือประเด็นหลัก
ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย 
ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระฯ   

     



๖๖ 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 4 3 2 1 
1.4 การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 

ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ 

     

1.5 การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
       ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 
100 คะแนน ทุกกลุ่มสาระฯ   

     

   2. หนว่ยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 

     

      2.2 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนด
เป้าหมาย 
             ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ถูกต้อง  เหมาะสมมีความสอดคล้องกันทุกกลุ่มสาระฯ 

       

      2.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนด
หลักฐานการเรียนรู้ 
            ก าหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

     

      2.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
            ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่ม
สาระฯ 

     

   3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
       3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตาม
องค์ประกอบที่ส าคัญ 
        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบทุกหน่วยและกลุ่มสาระฯ 

     

       3.2  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

     



๖๗ 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 4 3 2 1 
       3.3 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

     

       3.4  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการ
น าไปใช้จริงทุกกลุ่มสาระฯ 

     

       3.3 มีการน าเอาแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้จริงทุกกลุ่มสาระฯ 

     

  4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน 
     4.1  มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

     4.2  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

     

      4.3  น าผลการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษามาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................   
 
 

ลงชื่อ..............................................................  ผู้นิเทศ/ประเมิน 
(.......................................................... ..........) 

                            ต าแหน่ง ..................................................... ........................... 
ว/ด/ป................./.........................../...................... 
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เครื่องมือนิเทศ 2 
แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

1. มีการประชุมของผู้ปฏิบัติงานและบันทึกเพ่ือประเมินโครงการใช่หรือไม่ 
            มี    
            ไม่มี  เพราะ………………………………………………………………………………………..................................              

2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจเพิ่มข้ึนเพียงใด 
                มีความรู้ความเข้าใจดี 
                ไม่แน่ใจ  เพราะ……………………………………………………………………………………................................ 
3. การปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาของโครงการหรือไม่ 
                ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
     ไม่เป็นไปตามเวลา ข้อก าหนด เพราะ……………………………………………………………......................... 
4. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อของโครงการหรือไม่ 
                ครบทุกข้อ 
                ไม่ครบทุกข้อ ข้อที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ………………………………………………………..................... 
5. โครงการนี้ส่งผลประโยชน์แก่นักเรียนเพียงใด 
                เกิดประโยชน์มาก 
                ไม่เกิดประโยชน์ เพราะ……………………………………………………………………………............................. 
6. ผลของโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายหรือไม่ 
                เป็นที่น่าพอใจ 
               ไม่น่าพอใจ เพราะ…………………………………………………………………………………................................. 
7. ผู้ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการส่วนมากมีความเห็นอย่างไร 
                ต้องการให้มีโครงการนี้อีก 
               ไม่ต้องการให้มีโครงการนี้อีก เพราะ……………………………………………………………….......................... 
8. ผู้นิเทศมีความเห็นต่อโครงการอย่างไร 
               ต้องการให้มีโครงการนี้อีก 
               ไม่ต้องการให้มีโครงการนี้อีก เพราะ……………………………………………………………….......................... 
9. ผู้รับการนิเทศมีความเห็นต่อโครงการอย่างไร 
               ให้ความสนใจการด าเนินการตลอด 
               ให้ความสนใจบางขณะ เพราะ……………………………………………………………………............................. 
               ไม่ให้ความสนใจ เพราะ…………………………………………………………………………….............................. 
10. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากน้อย  เพียงใด 

     ให้ความสนใจในการด าเนินการโดยตลอด 
     ให้ความสนใจบางขณะ เพราะ…………………………………………………………………............................... 
     ไม่ให้ความสนใจ เพราะ…………………………………………………………………………................................. 

11. กระบวนการท างานส่งผลต่อความส าเร็จของโครงงานอย่างไร 
                มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
                ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะ……………………………………………………………………............................. 
12. งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีได้รับจากโรงเรียนเหมาะสมเพียงใด 



๖๙ 
 

 

                 เหมาะสม 
                 ไม่เหมาะสม เพราะ………………………………………………………………………………............................. 
13. สื่อ และเครื่องมือ วิธีการนิเทศถูกน ามาใช้บ้างหรือไม่ 
                 ใช ้
                 ไม่ใช้ เพราะ……………………………………………………………………………………….............................. 
 
 

ลงชื่อ..............................................................  ผู้นิเทศ/ประเมิน 
                                (....................................................................) 
                            ต าแหน่ง ............................................................ 
                            ว/ด/ป................./.........................../................ . 
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เครื่องมือนิเทศ 3 
แบบนิเทศ  ติดตาม เร่งรัดการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
โรงเรียน....................................... อ าเภอ.......................จังหวัดปทุมธานี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  
 

ค าชี้แจง: ให้ท าเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องการด าเนินงานแล้วบันทึกสรุปคะแนนการปฏิบัติในช่องคะแนน 
(ตามเกณฑ์) 

ที ่ รายการ 
การด าเนินงาน คะแนน 

การปฏิบัต ิไม่ปฏิบัติ ปฏิบัต ิ
ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน    

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

1 มีข้อมูลผูเ้รียนรายบคุคลครบถ้วน ทุกช้ัน ทุกคน   

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน   
1.2  ข้อมลูพื้นฐานท่ัวไป สภาพครอบครัว   
1.3  ข้อมลูสุขภาพ   
1.4  ทักษะ ความสามารถพิเศษ   
1.5  ความถนดั/ความสนใจ จดุเด่น จุดด้อย   
1.6  ลักษณะ/รูปแบบการเรียนรู ้   
รวม   

2 มีแผนพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนที่ชัดเจนปฏิบัตไิด้    
 
 
 
 
................................ 

2.1  วิเคราะหส์ภาพปญัหาของผู้เรียนแตล่ะคน   
2.2  จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถ/ความ
ถนัด/ความสนใจ/รูปแบบการเรียนรู้   

  

2.3  ก าหนดกลยุทธ์/วิธีการพัฒนาผู้เรยีนรายบุคคล/  
       รายกลุ่ม  

  

2.4  วางแผนพัฒนาจดัการเรียนรูท้ั้งในและนอก  
      ห้องเรียน 

  

2.5  ก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม   
2.6  มีแผนการ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล   
รวม   

3 มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน
เพียงพอ 

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

3.1  ส ารวจ รวบรวม เลือกสรรแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ทั้งในและนอกโรงเรียน   

  

3.2  จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรยีนรู ้   
รวม   
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ที ่ รายการ 
การด าเนินงาน คะแนน 

การปฏิบัต ิไม่ปฏิบัติ ปฏิบัต ิ
4 มีตารางเรียนท่ียดืหยุ่น เอื้อต่อการออกแบบ                  

การเรยีนรู้ทั้งในและนอกห้องเรยีน สัดส่วนโดย               
ประมาณ 70 : 30 

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

รวม   
5 มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน     

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

5.1  แตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนทุกตัวช้ีวัด                 
ให้ครอบคลุม เนื้อหาและกระบวนการ   

  

5.2 จดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้     
รวม   

6 มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมอื วิธีการวัดและ
ประเมินผล ท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด                        
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรยีนทุกตัวช้ีวัด  

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

รวม   
7 มีการจัดระบบนเิทศภายในอย่างเป็นระบบและ                      

เป็นปัจจุบัน 
  

 
 
 
 
…………………………… 

 7.1  จัดท าโครงสร้าง บทบาทหนา้ที่ และปฏิทินการ
นิเทศ 

  

 7.2  พัฒนาเครื่องมือนิเทศอย่างหลากหลายและ
ครอบคลมุ 

  

 7.3  นิเทศการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
 7.4  มีการบันทึกผล สรุป และรายงานผลเป็นปัจจุบัน   
 รวม   
ด้านมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  
 

8 โรงเรียน มีการศึกษา วิเคราะห์ ผลการทดสอบO-NET  
ของนักเรียน ช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 และน าผลการ
วิเคราะห์ ไปวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น   

  

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

รวม   
9 โรงเรียนมีการน าผลการวิเคราะห์ นักเรียนมาแบ่งกลุ่ม 

ตามระดับความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสรมินักเรยีน
กลุ่มเก่ง  และการพัฒนานักเรยีนกลุ่มอ่อน  

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

 รวม   
10 โรงเรียนด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็น

ระบบ  
มีการนิเทศ ตดิตาม การด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน   

  

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

 รวม    
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ที ่ รายการ 
การด าเนินงาน คะแนน 

การปฏิบัต ิไม่ปฏิบัติ ปฏิบัต ิ
11 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสอนเสรมิเติมเต็ม เช่น  

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  การฝึกทักษะการคิด
เลขเร็ว การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ฯลฯ/ การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การ
จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมลู การตั้งสมมติฐาน 
ฯลฯ /การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน เป็นต้น   

  

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

รวม   
12 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม แก้ปัญหา พัฒนานักเรียนท่ี

มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และมีข้อมูลผลการพัฒนา
นักเรียนเรียนร่วม      

  
 
 
............................... 
 รวม   

13 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทบทวนการทดสอบเข้ม             
โดยการน าข้อสอบ O-NET ในปีท่ีผ่านมา หรือ น า
ข้อสอบต่างๆ มาทบทวนให้กับนักเรียน ฝึกการลงรหัส 
การฝนค าตอบ  จัดกิจกรรมค่ายวชิาการ ฯลฯ      

  

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

รวม   
 
ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้นิเทศ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ )  ....................................   ผู้นิเทศ            (ลงช่ือ )  ....................................   ผู้นิเทศ 
                ( ......................................................... )                   ( .......................................................... ) 

วันท่ี................................................. 
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิ

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
1 – ดี 2 – ดีมาก 3 – ดีเย่ียม 

การด าเนินงานของโรงเรียน 
1 มีข้อมูลผูเ้รียนรายบคุคล

ครบถ้วน ทุกช้ัน ทุกคน 
ปฏิบัติได้ไม่เกิน 
3 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ไม่
เกิน 5 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ครบทุก
หัวข้อ 

1.  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
2.  ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป สภาพ
ครอบครัว 
3.  ข้อมูลสุขภาพ 
4.  ข้อมูลทักษะ 
ความสามารถพิเศษ 
5.  ข้อมูลความถนดั/ความ
สนใจ จุดเด่นจุดด้อย 
6.  ข้อมูลลักษณะ/รูปแบบ
การเรยีนรู ้

2 มีแผนพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนที่ชัดเจนปฏิบตัิได ้

ปฏิบัติได้ไม่เกิน 
3 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ไม่
เกิน 5 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ครบทุก
หัวข้อ 

1.  วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
ผู้เรยีนแต่ละคน 
2.  จัดกลุม่นักเรยีนตามระดับ
ความสามารถ/ความถนัด/ 
ความสนใจ/รูปแบบการเรยีนรู้  
3.  ก าหนดกลยุทธ์/วิธีการ
พัฒนานักเรียนรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
4.  วางแผนพัฒนาจัดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
5.  ก าหนดงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
6.  มีแผนการ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

3 มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทั้งใน และนอกห้องเรียน
เพียงพอ 

มีรายชื่อแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญา 

1 และมีการ
จัดระบบและ
เผยแพร่ข้อมลู 

1 และ 2 และมี
ร่องรอยและ
หลักฐานการใช้ 

1.  ส ารวจ รวบรวม เลือกสรร
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญา ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการทั้งในและนอก
โรงเรียน   
2.  จัดท าฐานข้อมลูแหล่ง
เรียนรู ้

4 มีตารางเรียนท่ียดืหยุ่น 
เอื้อต่อต่อการออกแบบ
การเรยีนรู ้

จัดตารางเรียน
ยืดหยุ่นเฉพาะ
ในห้องเรียน 

จัดตารางเรียน
ยืดหยุ่นทั้งใน
และนอก
ห้องเรียน 

1 และ 2 และมี
ร่องรอยการ
สะท้อนปัญหา
และการ
ปรับปรุงพัฒนา 

1. มีตารางเรยีนที่ยืดหยุ่น เอื้อ
ต่อต่อการออกแบบการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. มีร่องรอยหลักฐานการ
ด าเนินงาน การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติและการปรับปรุงพัฒนา 

5 มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

ออกแบบการ
เรียนรูส้อดคล้อง

1 และ จดั
กิจกรรมการ

1 และ 2 และมี
ร่องรอย

1.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ออกแบบการเรียนรู้ที่
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
1 – ดี 2 – ดีมาก 3 – ดีเย่ียม 

กับการพัฒนา
ผู้เรยีนทุก
ตัวช้ีวัด 

เรียนรูโ้ดยใช้
หน่วยการ
เรียนรู ้

หลักฐานการจัด
กิจกรรม การ
ปรับปรุงพัฒนา 

สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพนักเรียนทุกตัวช้ีวัด 
ครอบคลมุเนื้อหาและ
กระบวนการ  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ใช้หน่วยการเรียนรู้   

6 มีเครื่องมือ วิธีการ  
วัดและประเมินผล 
หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกตัวช้ีวัด 

ออกแบบ 
พัฒนาวิธีการ
และเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
ครอบคลมุทุก
ตัวช้ีวัด  

1 และ มี
ความ
หลากหลาย 

1 และ 2 และ 
มีการหา
ประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

1. ออกแบบ พัฒนาวิธีการ
และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลครอบคลุมทุก
ตัวช้ีวัด  
2. มีความหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา
นักเรียน 

7 มีการจัดระบบนเิทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ
และเป็นปจัจุบัน 

ปฏิบัติได้ไม่เกิน 
2 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ไม่
เกิน 3 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ครบทุก
หัวข้อ 

1.  จัดท าโครงสรา้ง บทบาท
หน้าท่ี และปฏิทินการนิเทศ 
2.  พัฒนาเครื่องมือนิเทศ
อย่างหลากหลายและ
ครอบคลมุ 
3.  นิเทศการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
4.  มีการบันทึกผล สรุป และ
รายงานผลเป็นปัจจุบัน 

มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
8 โรงเรียน มีการศึกษา 

วิเคราะห์ ผลการทดสอบ 
O- NET  ของนักเรียน 

มีข้อมูล
สารสนเทศผล
การสอบของ
นักเรียน
ย้อนหลัง 2 ปี 

มีการวิเคราะห ์
ผลการ
ทดสอบ O-
NET ของ
นักเรียน 

มีการวิเคราะห์ 
ผลการทดสอบ
และน าผลไป
วางแผนพัฒนา 

โรงเรียน มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ผลการทดสอบ O- 
NET  ของนักเรียน ช้ัน ป.6 ม.
3 และ ม.6 และน าผลการ
วิเคราะห์ ไปวางแผนพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงข้ึน   

9 โรงเรียนมีการน าผลการ
วิเคราะห์ นักเรียนมา
แบ่งกลุ่ม ตามระดับ
ความรู้ ความสามารถ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

มีการจัดกลุ่ม
นักเรียนตาม
ความสามรถใน
การเรยีนรู ้

พัฒนา
นักเรียนแยก
ตามกลุม่
ความสามารถ 

มีการจัดระบบ
สารสนเทศการ
พัฒนานักเรียน
ตามกลุม่
ความสามารถ 

มีการวิเคราะห์ข้อมลูนักเรียน
รายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มตาม
ความสามารถ และวางแผน
การพัฒนาแยกตามกลุ่มความ
สามรถของนักเรยีน 

10 โรงเรียนด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
อย่างเป็นระบบ  
มีการนิเทศ ตดิตาม การ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง
และเป็นปจัจุบัน 

ปฏิบัติได้เฉพาะ
ข้อ 1 

ปฏิบัติได้
เฉพาะข้อ 1 
และ 2 

ปฏิบัติได้ครบท้ัง 
3 ข้อ 

1. มีแผนการด าเนินการ
พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
2. มีเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน เช่น ใบ
ความรู้ แบบฝึกทักษะ ฯลฯ 
แต่ไม่ครบทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
1 – ดี 2 – ดีมาก 3 – ดีเย่ียม 

3. มีเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

11 โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมสอนเสริมเติม
เต็ม 

ปฏิบัติได้เฉพาะ
ข้อ 1 

ปฏิบัติได้
เฉพาะข้อ 1 
และ 2 

ปฏิบัติได้ครบท้ัง 
3 ข้อ 

1. มีแผนการจัดกจิกรรมเสริม
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
2. มีเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน เช่น แบบฝึก
เสรมิทักษะ แบบพัฒนาทักษะ
คิด ฯลฯ แต่ไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. มีเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ในท่ีนี้หมายถึง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

12 โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรม แก้ปัญหา 
พัฒนานักเรียนที่มีปญัหา
ด้านการเรียนรู้  

ปฏิบัติได้ไม่เกิน 
3 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ไม่
เกิน 5 หัวข้อ 

ปฏิบัติได้ครบทุก
หัวข้อ 

1.  วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
นักเรียนเรียนร่วม 
2.  จัดกลุม่นักเรยีนตามระดับ
ความสามารถ/ความถนัด/ 
ความสนใจ/รูปแบบการเรยีนรู้  
3.  ก าหนดกลยุทธ์/วิธีการ
พัฒนานักเรียนรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
4.  วางแผนพัฒนาจัดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
5.  ก าหนดงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
6.  มีแผนการ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

13 โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมทบทวนการ
ทดสอบเข้ม 

ปฏิบัติได้เฉพาะ
ข้อ 1 

ปฏิบัติได้
เฉพาะข้อ 1 
และ 2 

ปฏิบัติได้ครบท้ัง 
3 ข้อ 

1. โรงเรียนมีแผนและ
โครงการรองรับการด าเนิน
กิจกรรมทบทวนการทดสอบ
เข้ม 
2. โรงเรียนมีการจัดกจิกรรม
ทบทวนการทดสอบเข้ม โดย
การน าข้อทดสอบ O- NET ใน
ปีท่ีผ่านมา หรือ น าข้อทดสอบ
ต่างๆ มาทบทวนให้กับ
นักเรียน ฝึกการลงรหัส การ
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
1 – ดี 2 – ดีมาก 3 – ดีเย่ียม 

ฝนค าตอบ  จัดกิจกรรมค่าย
วิชาการ ฯลฯ 
3. โรงเรียนมีการสรุป รายงาน
ผล การด าเนินงานตามแผน
และกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และเป็นปจัจุบัน 

 
เกณฑ์สรุปคะแนน 
 คะแนน 27-39   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

คะแนน 14-26 ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
คะแนน 1-13     ระดับคุณภาพ  ดี  

 
เกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 
  2.50-3.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  2.00-2.49 ระดับคุณภาพ ดีมาก  
  1.80-1.99 ระดับคุณภาพ ดี 
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แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
เร่งรัดการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ทีมนิเทศกลุ่มที่........... ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
 
 
โรงเรียน 

ผลการประเมิน  
รวม 
(39) 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อ
1 

(3
) 

ข้อ
2 

(3
) 

ข้อ
3 

(3
) 

ข้อ
4 

(3
) 

ข้อ
5 

(3
) 

ข้อ
6 

(3
) 

ข้อ
7 

(3
) 

ข้อ
8 

(3
) 

ข้อ
9 

(3
) 

ข้อ
10

 
(3

) 
ข้อ

11
 

(3
) 

ข้อ
12

 
(3

) 
ข้อ

13
 

(3
) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
เฉลี่ย                
ระดับคุณภาพ                

 
  
                (ลงชื่อ )  ....................................   ผู้นิเทศ              (ลงชื่อ )  ....................................   ผู้นิเทศ 
                ( ......................................................... )                   ( ........... ............................................... ) 
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 1. ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2.ลักษณะโครงการ      ◻ โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 

                            ไตรมาสที่ ๑  : ต.ค. ๖๔  -  ธ.ค. ๖๔       ◻  ไตรมาสที่ ๒ : ม.ค. ๖๕  -  
มี.ค. ๖๕    

                             ◻ ไตรมาสที่ ๓  :  เม.ย. ๖๕  -   มิ.ย. ๖๕    ◻  ไตรมาสที่ ๔ :  ก.ค. ๖๕  -  
ก.ย. ๖๕     

                             ◻ เดือน…. - เดือน….. 

    สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   ◻  สิ้นสุดโครงการแล้ว 
3. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
                              ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนัยนา จันตะเสน และนางศยามล ฐิตะยารักษ์ 
                               โทรศัพท์ 0813803773 
                               E- mail - 
4. ระยะเวลาที่ด าเนินการ เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
5. ความสอดคล้องกับแผนระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
      5.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      5.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
      5.3    แผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
   SDGs4 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและ ไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 
2573 
  SDGs13.3 

พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่อง
การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
  SDGs12.8.1 

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี 2573 
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      5.4.แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
      5.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      5.6 แผนความม่ันคง 
การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
 
      5.7 นโยบายรัฐบาล 
            5.7.1 นโยบายหลักที่ 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย  
            5.7.2 นโยบายเร่งด่วนที ่7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
      5.8 ยุทธศาสตร์ชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

         3.8.1   แผนงานพื้นฐาน 

  3.8.2  ⬜ แผนงานยุทธศาสตร์ 

             3.8.3  ⬜ แผนงานบูรณาการ 

         3.8.4  ⬜ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
6.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีบทบาทส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการ
จัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด ทั้งนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มี
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท การติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านระบบการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมมสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดโดยพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดและของ
ชาติ  
             เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจส าคัญข้างต้น จึงต้องมีการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเชิงพ้ืนที่ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการนิเทศติดตาม ตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษางานด้านระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาลงสู่การ
ปฏิบัติจริงเชิงพื้นที่ต่อไป 
7.วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือจัดท าแผนการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับระบบการประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผ่านกระบวนการอบรม ประชุม สัมมนา 
 7.3 เพ่ือวางแผน และนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่ตามระบบการประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
8.เป้าหมาย (Output) 

    8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีแผนการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับ
ระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 เล่ม 
    8.1.2 มีการด าเนินการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง 
    8.1.3 มีการวางแผน และนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่ตามระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยจ านวน 2 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา 

    8.2 เชิงคุณภาพ 
             8.2.4 มีแผนการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับระบบการประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
             8.2.5 มีการด าเนินการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
             8.2.6 มีการวางแผนการนิเทศ และนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามระบบการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบในลักษณะบูรณาการ               
9. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 กิจกรรมที่ 2 
 9.1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 (3 คน) ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 (3 คน) 
ศึกษานิเทศก์ สพม.ปทุมธานี (3 คน) ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ปทุมธานี (3 คน) รวมทั้งสิ้น 12 คน    

กิจกรรมที่ 3 - 5 
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 9.2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จากโรงเรียน
เอกชนที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 17 โรงเรียนๆ 
ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน 
 9.3 กลุ่มทีมโคช จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน 
10. วิธีการด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการ และน าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ธันวาคม 2564 นางนัยนา จันตะเสน 
นางศยามล ฐิตะยา
รักษ์ 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผนการนิเทศ
การศึกษา /จัดท าเครื่องมือนิเทศฯ /จัดท าปฏิทินนิเทศฯ/
จัดท ากรอบแนวทางการรายงานผลการนิเทศฯ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมที่ 3 ประชุม พัฒนาทีม Coach เรื่องการเชื่อมโยง
มาตรฐานและเกณฑ์ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกสู่การ
จัดท า SAR ของสถานศึกษา ให้สามารถโคชงานตาม
เป้าประสงค์ 

เมษายน 2565 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยทีม Coach ระดับ
จังหวัด  

พฤษภาคม 2565 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
เสนอแนะสรุปแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

สิงหาคม 2565 

11. ระยะเวลา เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
      สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จ านวน 17 โรงเรียน 

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนที่เปิดสอนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
1. อนุบาลผลิใบ 1. ยิ่งยศอนุสรณ์ 
2. อนุบาลดวงตะวัน 2. ก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 
3. อนุบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ 3. รัตนโกสินทร์-รังสิต 
4. อนุบาลศิริเสนา 4. ประชุมวิทยา 
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โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนที่เปิดสอนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
5. อนุบาลปาริชาต 5. พัฒนาวิทยา 
6. อนุบาลลัดดาวรรณ 6. ไกรลาศศึกษา 
7. อนุบาลฟ้าใส 7. วงศ์ไพฑูรย์วิทยา 
 8. ไตรพัฒน์ 
 9. ยุวบัณฑิต 
 10. พุทธารักษ์ 

 
เครื่องมือนิเทศ ๕ 

 แบบนิเทศตดิตามเพื่อสง่เสริมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
ค าชี้แจง 
 แบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้ในการนิเทศติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เครื่องมือ
นิเทศติดตามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ตอนที่ 2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ................ 
2. ที่ตั้ง........................................................................................................ .................................... 

     ...........................................................โทรศัพท์..................................โทรสาร.................. .......... 
     E-mail………….………………............................... 

 3. เปิดสอนระดับ.....................................................ถึงระดับ.................................................... ...... 
  4. ขนาดโรงเรียน 
   ขนาดเล็ก  (นักเรียนน้อยกว่า 301 คน) 
   ขนาดกลาง  (นักเรียนตั้งแต่ 301 - 1,000 คน)  
   ขนาดใหญ่  (นักเรียนตั้งแต่ 1,001 - 2,000 คน) 
   ขนาดใหญ่พิเศษ  (นักเรียนตั้งแต่ 2,001 คนข้ึนไป) 
 5. จ านวนนักเรียน  รวม.......................คน 
   5.1 ระดับปฐมวัย จ านวน.......................คน 
  5.2 ระดับประถมศึกษา จ านวน.......................คน 
  5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน.......................คน 
  5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน.......................คน 
 6. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม.......................คน 
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ตอนที่ 2 การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 2.1 การด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

    

2 จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    

 
4 น ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

    

5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ทราบ 

    

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    

2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา            

    

3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย          
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ        

    

4 ก าหนดแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณ  

    

5 ก าหนดวิธีการน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

    
 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี     
2 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน     

3 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้     
4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

    
 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

2 ก าหนดปฏิทินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

3 สร้างเครื่องมือการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

4 ด าเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

5 จัดท ารายงานผลการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

5. สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการ

ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

2 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล   
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

3 สร้างและใช้เครื่องมือติดตามผล 
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

4 รวบรวมและสรุปข้อมูลการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

    

5 รายงานผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

6. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และจัดส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน               
ผลการประเมินตนเอง  

    

2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอ่ืน ๆ     

3 สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง  

    

4 น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

    

5 ส่งหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ 
ก ากับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    

7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1 ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน
จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    

2 วางแผนใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยก าหนด 
รูปแบบแนวทางและแบบแผนไปใช้ใน       
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ  
ตามบริบทของสถานศึกษา 

    

3 น าผลที่ได้จากการปฏิบัติไปใช้สะท้อน
กลับ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ
จัดการความรู้ (KM) หรือจัดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ฯลฯ    เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

    

4 สร้างเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 2.2 การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2.1  ระดับปฐมวัย 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข

นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

    
 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

    
 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

    
 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

    
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน     
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ  
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

    

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก  มีพัฒนา 
การทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

    
 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

    
 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

    
 
 

  2.2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ 
    

 
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
    

 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
    

 
6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ 
    

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
    

 
2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 

เป็นไทย 
    

 
3 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
    

 

4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม     
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

    
 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

    
 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม        
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 

    

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    
 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่าง เป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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 2.3  นวัตกรรม / แบบอย่างที่ดี (Innovation / Best Practice) 

มาตรฐานการศึกษา ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 2.4  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศติดตาม ลงชื่อ....................................................ผู้นิเทศ
ติดตาม 
      (...........................................................)                  (...................................................) 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศติดตาม ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศ
ติดตาม                
      (...........................................................)                           (..................................................) 

 
ด าเนินการนิเทศติดตาม วันที่………......เดือน................................พ.ศ............. 

 
 

 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ (โรง) 
นานาชาต ิ

(C3) 
ชาติ 
(C2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C1) 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ค าชี้แจง  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบันทึกข้อมูลตามและส่งข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.......................................................................................................................................................................  
    อ าเภอ.....................................................................................  จังหวัด............................................................................  
๒. สังกัด ( ) ภาครัฐ โปรดระบุ……………................……………………( ) เอกชน โปรดระบุ.......................................... 
3. หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ชื่อ........................................สกุล...........................โทรศัพท์/มือถือ 

๕. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งนี้ รับเด็กตั้งแต่อายุ……............... ปี ถึง ……..…….......ป ี

๖. จ านวนเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒565  
          - ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๑     จ านวน........................คน 

         - ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๒     จ านวน........................คน 
         - ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๓     จ านวน........................คน 

                รวมจ านวนทั้งหมด ...................คน 

7. จ านวนเด็กอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2564 (ข้ึนชั้น ป.1) จ านวน.................. คน 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
            ปีการศึกษา ๒๕64 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

มาตรฐานด้านที่ ๑  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                ๗๘ 
 

          มาตรฐานด้านที่ ๑  มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง    ........................ข้อ 
มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย                  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรม
และ 
                 ความเป็นพลเมืองดี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
มาตรฐานด้านที่ ๒  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                ๖๐ 
 

          มาตรฐานด้านที่ ๒  มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง    ........................ข้อ 

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี  
(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมืองดี 

 
มาตรฐานด้านที่ 3  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
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          มาตรฐานด้านที่ 3  มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง    ........................ข้อ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน ....................คะแนน 
มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม ...................ข้อ 

ระดับคุณภาพ ❍ A ดีมาก 
❍ B ดี 
❍ C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
❍ D ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี 

B ดี ร้อยละ 60-79.99 1-7 ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ 40 -59.99 8-15 ข้อ 

D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป 
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เครื่องมือนิเทศ 7 
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

นโยบายที่ 1  ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน  
       1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning)  
  1.1.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
 1.1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา          จ านวน.................แห่ง  
 1.1.1.2 สถานศึกษา          จ านวน.................แห่ง 

  1.1.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  

 1.1.3 ปัญหาและอุปสรรค 
                           1.1.3.1 ด้านครูผู้สอน                                               

            1)................................................................................................................  
      2)................................................................................................................  

1.1.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   
 1)................................................................................................................  

 2)................................................................................................................                           
                               1.1.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

1)..................................................................................................................  
        2).................................................................. ............................................... 

1.1.3.4 ด้านอื่น ๆ 
1)..................................................................................................................                                                                

                                          2)................................................................................................... ............... 
1.1.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ    
         1)..................................................................................................................................  

       2)................................................................. ................................................................. 
     1.1.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)  
** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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     1.2 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสม ัยสอดรับกับวิถี
ใหม่  เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถี 
ชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
   1.2.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   1.2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   1.2.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        1.2.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
           .................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
       1.2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

1.2.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1)..................................................................................................................  

        2)................................................................................................................. 
1.2.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   

1)..................................................................................................................  
        2).................................................................................................................. 

1.2.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
1)..................................................................................................................  

        2).................................................................................................................. 
1.2.3.4 ด้านอืน่ ๆ 

1)..................................................................................................................  
                              2)............................................................... .................................................... 

 1.2.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ            
1)............................................................ ..................................................................... 

        2)....................................................... .......................................................................... 
      1.2.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
(ถ้ามี)  ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
     1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ      
ทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน  
  1.3.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   1.3.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา      จ านวน.................แห่ง  
   1.3.1.2 สถานศึกษา           จ านวน................แห่ง 
        1.3.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
  ......................................................................................................... .................................... 
..............................................................................................................................................................................  
       1.3.3 ปัญหาและอุปสรรค 
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1.3.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1).................................................................................................................
2)..................................................................................................................  

1.3.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   
1)..................................................................................................................  

         2)..................................................................................................................  
1.3.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

1)..................................................................................................................  
         2)....................................................................................................... ........... 

1.3.3.4 ด้านอื่น ๆ 
1)..................................................................................................................  

        2).................................................................................................. ................ 
1.3.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1)........................................................................................................................... ...... 
        2)................................................................ ................................................................. 
      1.3.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล ที่คิดว่าเป็น
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)  
** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
     1.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา (หลักเกณฑ์ ว.9 (PA) 
     1.4.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   1.4.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   1.4.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        1.4.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
  ................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
       1.4.3 ปัญหาและอุปสรรค 

1.4.3.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1)..................................................................................................................  

                              2)..................................................................................................................  
1.4.3.2 ด้านการประเมินวิทยฐานะ   

1)................................................................................................. ................. 
          2).................................................................................................................. 

1.4.3.3 ด้านการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินบ่อยท าให้มีความยุ่งยากใน                        
การเตรียม เอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน 

1)..................................................................................................................  
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                              2)......................................................................................... .......................... 
1.4.3.4 ด้านอื่น ๆ 

1)................................................................................................... ...............
2)............................................................................................ ...................... 

1.4.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1)........................................................................................................................... .....
2).................................................................... ............................................................. 

      1.4.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ต าแหน่งและวิทยฐานะ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ ว.9 (PA) ที่คิดว่าเป็นต้นแบบ 
หรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

…………………………………………………………………………………………..................………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

1.5 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหาร 
เครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking 
Management : CVM)  

1.5.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   1.5.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   1.5.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        1.5.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
  ............................................................................ ................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
       1.5.3 ปัญหาและอุปสรรค 

1.5.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1)............................................................................... ................................ 

          2)................................................................................................................  
1.5.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   

1).................................................................. ................................................ 
                              2)................................................................................................................... 

1.5.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
1)..................................................................................................................  

                              2)................................................................................................ .................. 
 

1.5.3.4 ด้านอื่น ๆ 
1)..................................................................................................................  

        2)..................................................................................................................  
1.5.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1)........................................................................................................................... ......
2).......................................................................................... ....................................... 
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      1.5.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ที่คิดว่า 
เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1.6 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณา
การ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

1.6.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   1.6.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   1.6.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        1.6.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
  ......................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
       1.6.3 ปัญหาและอุปสรรค 

1.6.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1).................................................................................................................
2)................................................................................ ................................. 

1.6.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   
1)..................................................................................................................  

        2).......................................................................... ........................................ 
1.6.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

1)......................................................................................................... ......... 
2)..................................................................................................................  

1.6.3.4 ด้านอื่น ๆ 
1)............................................................................................................ ...... 

        2).................................................................................................................. 
1.6.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1)........................................................................................................................... ...... 
        2).................................................................................................................. ............... 
 
      1.6.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เรียน  
โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  (ถ้ามี)  
** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
นโยบายที่ 2  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบ 
การศึกษา 
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2.1.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   2.1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   2.1.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        2.1.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  

          2.1.2.1 สถานศึกษามีการค้นพบเด็กวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน..............คน   

 2.1.2.2 การติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาส าหรับเด็กท่ีอยู่ใน
การศึกษา ภาคบังคับ  จ านวน ................คน  ประกอบด้วย 

1) กศน.  จ านวน................คน    
2) อาชีวศึกษา  จ านวน ...........คน  

2.1.2.3 การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาส าหรับเด็กท่ีอายุ
เกิน 15 ปี  จ านวน.............คน   

1) กศน. จ านวน................คน    
2) อาชีวศึกษา จ านวน ...........คน  
3) เข้าท างานสถานประกอบการ จ านวน...............คน  
4) ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน ................คน   

       2.1.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 1)........................................................................................................................... ...... 

        2).................................................................................................................. ............... 
2.1.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1)........................................................................................................................... ...... 
  2)....................................................................... .......................................................... 
      2.1.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุด
จากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี      
(Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 2.2 การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย  
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา  

2.2.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
  2.2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา       จ านวน.................แห่ง  

   2.2.1.2 สถานศึกษา      จ านวน.................แห่ง 
 
        2.2.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  

2.2.2.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด จ านวน
.............คน  จ าแนกเป็น  
                                     1) ผู้เรียนปกติ               จ านวน..........คน  
                                     2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง    จ านวน.............คน  



๙๘ 
 

 

2.2.2.2 ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน..............คน  คิดเป็นร้อยละ
...........  (เทียบจากผู้เรียนปกติ)   
       2.2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

 1)........................................................................................................................... ...... 
        2).................................................................................................................. ............... 

2.2.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1)........................................................................................................................... ...... 

                   2).................................................................................................................................  
      2.2.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยใน  
ในสถานศึกษาของท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้าม)ี ** แนบรูปภาพ  
หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
  2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษท้ังในและนอกระบบการศึกษา   

2.3.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   2.3.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   2.3.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        2.3.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย   
  ................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................................................................ .. 
       2.3.3 ปัญหาและอุปสรรค 

 1)....................................................... .......................................................................... 
        2)........................................................................................................................... ...... 

2.3.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1).................................................................................................................................  

        2)........................................................................................................................... ...... 
      2.3.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสและการเข้าถึง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษท้ังใน  
และนอกระบบการศึกษา ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้าม)ี ** แนบรูปภาพ 
หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
นโยบายที่ 3  ด้านความร่วมมือ 
 3.1 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ผา่นศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  

    3.1.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  ประกอบด้วย 
   3.1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   3.1.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 



๙๙ 
 

 

        3.1.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
  3.1.2.1 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3.1.2.2 ด้านคุณภาพหลักสูตร 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.1.2.3 ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       3.1.3 ปัญหาและอุปสรรค 

3.1.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1).............................................................................................. .................... 

   2)....................................................................................................................  
3.1.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   

1)................................................................................. .............................. 
2)..................................................................................................................  

3.1.3.3 ด้านผู้เรียน   
1)..................................................................................................................  

        2)..................................................................................................................  
3.1.3.4 ด้านอืน่ ๆ 

1)..................................................................................................................  
        2)......................................................................... ......................................... 

3.1.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1)........................................................................................................................... ...... 

                    2).............................................................................. ............................................. 
      3.1.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ีสู่คุณภาพมาตรฐาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) (ถ้ามี) ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและการสร้างการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  

 3.2.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   3.2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   3.2.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
    3.2.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  

3.2.2.1 ด้านหลักสูตร  



๑๐๐ 
 

 

………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3.2.2.2 ด้านกระบวนการพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  3.2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

3.2.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1)..................................................................................................................  

        2)..................................................................................................................  
3.2.3.2 ด้านการบริหารจัดการ   

1)..................................................................................................................  
                              2)........................................................................................... ..................... 

3.2.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
1)..................................................................................................................  

                              2)................................................................................................................ 
3.2.3.4 ด้านอื่น ๆ 

1)..................................................................................................................  
        2).............................................................................................................. 

3.2.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1)........................................................................................................................... ......
2)........................................................................................................................  

      3.2.5 วัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
ของสถานศึกษาท่านที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบรูปภาพ  
หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
นโยบายที่ 4  ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 4.1 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้น 
การมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน   

 4.1.1 หนว่ยรับตรวจที่รายงานผลในนโยบายนี้  จ านวน.................แห่ง  จ าแนกเป็น 
   4.1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน.................แห่ง  
   4.1.1.2 สถานศึกษา  จ านวน.................แห่ง 
        4.1.2 สภาพความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย  
         4.1.2.1 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ การศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  

………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



๑๐๑ 
 

 

      4.1.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่iะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   4.1.3 ปัญหาและอุปสรรค 

4.1.3.1 ด้านครูผู้สอน   
1).................................................................................................. ................ 

                              2)..................................................................................................................  
4.1.3.2 ด้านผู้เรียน   

1)................................................................... ............................................... 
                              2)..................................................................................................................  

4.1.3.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
1)..............................................................................................................  
2)..................................................................................................................  

4.1.3.4 ด้านอื่น ๆ 
1)..................................................................................................................  

        2)..................................................................................................................  
4.1.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1)........................................................................................................................... ...... 
        2)...................................................................................................... ........................... 
      4.1.5 วัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัล 
ในชีวิตประจ าวัน  ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบรูปภาพ  
หรือรายละเอียด  

………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

เครื่องมือนิเทศ 8 
การนเิทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์                              

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
หน่วยงาน............................................................................ 

 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถานศึกษา 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
  

2. การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

3. การด าเนินการตามแนวปฏบิัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
   

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
        
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
     

6. ข้อเสนอแนะ 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๐๓ 
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 การประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียเพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 



๑๐๔ 
 

 



๑๐๕ 
 

 



๑๐๖ 
 

 



๑๐๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
             



๑๐๘ 
 

 

 
 
  



๑๐๙ 
 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง    
                   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การ

ปฏิบัติ คุณธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี   มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาตยั่งยืน” พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งมี ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 6 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน และ 3) สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  ที่ถูกต้อง มีทักษะ        
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มี
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับ
โรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสนใจ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)   มีนโยบายในการเพ่ิม สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสาย
สามัญ โดยก าหนดเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ให้ได้  50  ต่อ  50  ทั้งนี้จ าเป็นต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา และการพัฒนาครู เพ่ือท าให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบกับผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วยั
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เรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล ในขณะที่ผลการประเมินด้านทักษะอยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ ากว่าปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 
63.00  ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สามารถ
พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จ าเป็นให้กับผู้เรียน มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียน  แต่ละคน มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานท า สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

เป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด ให้สามารถส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ  
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
นโยบายด้านการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญให้ได้ 60 : 40 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการวางแผนการพัฒนา
คนอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชือ่มโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ
สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ  

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด 
 
เป้าหมาย (Output) 

     1. เชิงปริมาณ  
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา  อย่างน้อย  1  หลักสูตร 
 2. เชิงคุณภาพ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาใน

ระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นที่ 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
   โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
 

วิธีการด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
 กิจกรรมที่ 1  ส ารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในสถานศึกษา มีนาคม 2565 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาและวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และจัดลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

มีนาคม - เมษายน 
2565 

 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

2565 
 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 
พฤษภาคม 

2565 

 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

มิถุนายน 2565 

 
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

กรกฎาคม - 
กันยายน 2565 

 

ระยะเวลา : ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565  (ตุลาคม  2564 ถึง กันยายน  2565) 
สถานที่ด าเนินการ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี/สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการฯ 
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เครื่องมือนิเทศ 10 
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
แบบสอบถาม  
ด้านบริบท 

ค าชี้แจง  พิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ 
ท่านที่มีต่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
 

     

2. ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการน าไปสู่การปฏิบัติได้      
3. ท่านเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นเป็นการส่ง เสริมมาตรฐาน

การศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

     

4. ท่านเห็นว่ามีการจัดแผนการศึกษาตลอดโครงการอย่างชัดเจน      
5. ท่านเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะ

อาชีพ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 
     

6. ท่านเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นเป็นการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ
ให้กับนักเรียนที่จะพัฒนาไปสู่การศึกษาต่อสายอาชีพในอนาคต 

     

7. ท่านเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

     

8. ท่านเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นทางสายอาชีพเป็นการเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน 

     

9. หลักสูตรในโครงการมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

     

10. ท่านเห็นว่าหลักสูตรที่จัดท าขึ้นในโครงการมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

     

 
 
  



๑๑๓ 
 

 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ 

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ค าชี้แจง  พิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ 
ท่านที่มีต่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการมีเพียงพอ      

2. ครูและวิทยากรของโครงการมีเพียงพอ      
3. ครูและวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
     

4. ครูและวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

     

5. ครูและวิทยากรสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและเปิดโอกาสให้ผู้
อบรมได้แสดงความคิดเห็น 

     

6. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ      

7. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย      
8. เอกสารในการโครงการมีเนื้อหาตรงกับขอบข่ายหลักสูตร

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

     

9. มีเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เหมาะสมกับหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

     

10. มีสถานที่จัดการฝึกอบรมหลักสูตรในโครงการ      

 
  



๑๑๔ 
 

 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ 

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ด้านกระบวนการ 

ค าชี้แจง  พิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มี
ต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ศึกษาข้อมูลสายอาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

     

2. ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีความเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

     

3. ส ารวจความต้องการการเรียนสายอาชีพของนักเรียน      

4. จัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่นักเรียนสนใจศึกษา 

     

5. ประสานงานกับวิทยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

     

6. การจัดตารางการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความ
เหมาะสม 

     

7. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้
จัดท าขึ้น 

     

8. มีการประเมินผลการเรียนการสอนหลังจากการเรียนจบ
หลักสูตรที่ได้จัดท า 

     

9. มีการสรุปผลการเรียนการสอนหลังจากจบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

     

10. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

     

 
  



๑๑๕ 
 

 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ 

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ด้านผลผลิต 

ค าชี้แจง  พิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มี  
โครงการพัฒนาหลักสูตรเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. หลังจากจบการเรียนการสอนนักเรียนสามารถอธิบายความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

     

2. หลังจากจบการเรียนการสอนตามโครงการแล้วนักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

3. เมื่อจบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษานักเรียนสามารถหารายได้เพ่ิมเติม
ให้กับตนเอง 

     

4. เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อ
สายอาชีพในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

     

5. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนสายวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

     

6. นักเรียนมีทักษะในการท างานสายอาชีพให้ส าเร็จได้      

7. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต      
8. นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคเท่าเทียมกันผู้อื่น      

9. นักเรียนมีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ประกอบการ ตามแนวทาง
ของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

     

10. นักเรียนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะอาชีพ ตามแนวทาง
ของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น พ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

     

 
  



๑๑๖ 
 

 

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพการหลักสูตรสถานศึกษา  
เชื่อมการศึกษาระดับชีวศึกษา 

 

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………..……...................…อ าเภอ…………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………………..........…จังหวัดปทุมธานี 

โทรศัพท์ ……..……………..…โทรสาร ………………..……Website …….………….…….e – mail  …….………………………… 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ตามระดับคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพ ๓ ดี  หมายถึง สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้ครบถ้วนและเหมาะสม 
 ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ หมายถึง สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้แต่บางประเด็นควรปรับปรุง 
 ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถน าไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

 

ที ่
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๓ ๒ ๑ 

๑. ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
๑.๑ แสดงแนวคิดและความเชื่อในการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพชัดเจน ครบถ้วน 

    

๑.๒ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
กับหลักสูตรที่เชื่อมโยง  

    

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
๒.๑ บรรลุผลปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษา 

    

๒.๒ บรรลุผลตามความคาดหวังในอนาคตได้     
๒.๓ สอดคล้องจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
ที่ต้องการของสถานศึกษา 

    

๒.๔ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการทั้งในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 

    

๓. จุดหมาย 
๓.๑ มีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดหมาย
ของหลักสูตร 

    

๓.๒ มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของ
สถานศึกษา 

    

๓.๓ มีความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติ
ตามจุดหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 

    

  



๑๑๗ 
 

 

 

ที ่
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๓ ๒ ๑ 

๔. มาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔.๑ น ามาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ในหลักสูตร
เชื่อมโยงครบถ้วน 

    

๔.๒ น ามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สภาพที่พึงประสงค์มาจัดแบ่งกลุ่มอายุ ระดับชั้น 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้ชัดเจน 
ครบถ้วน 

    

๕. การจัดเวลาเรียน 
๕.๑ มีการก าหนดเวลาเรียนตลอดโครงสร้างของ
หลักสูตรที่เหมาะสม  

    

๕.๒ ก าหนดเวลาเรียนแต่ละวันมีความเหมาะสม     
๕.๓ ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจ าวันมี
ความเหมาะสม 

    

๖. ผลการเรียนรู้ 
๖.๑ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    

๖.๒ มีความครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้      
๖.๓ มีการจัดแบ่งสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

    

๗. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๗.๑ใช้หลักการด้วยการปฏิบัติจริงตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 

    

๗.๒ มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดหมายของการจัดการศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 

    

๗.๓ มีความเหมาะสมกับวัย ความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน 

    

๗.๔ กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

    

๗.๕ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้สื่อและแหล่งเรียน 
รู้ที่หลากหลาย 

    

  



๑๑๘ 
 

 

 

ที ่
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๓ ๒ ๑ 

 ๗.๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

๘. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ มีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา 

    

๘.๒ มีสื่อท่ีหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ     
๘.๓ มีแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา
เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 

    

๙. การบริหารจัดการหลักสูตร 
๙.๑ มีความพร้อมด้านครู บุคลากร และข้อมูล
สารสนเทศ 

    

๙.๒ มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน
เพียงพอ 

    

๙.๓ มีการวางแผนการประเมินหลักสูตร (ก่อน 
ระหว่าง หลังการใช้) 

    

๙.๔ มีแผนการนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตร
ไปใช้  

    

๑๐. การเชื่อมโยงหลักสูตร  
๑๐.๑ มีการวางแผนและสร้างความเข้าใจแก่ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการสร้างความ
เชื่อมโยงของหลักสูตรทั้งสองระดับ 

    

๑๐.๒ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนและก าหนด
แนวทางการท างานร่วมกัน 

    

๑๐.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนจากการปฏิบัติรู้และฝึกทักษะอาชีพร่วมกัน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

    

๑๐.๔ มีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียน เพ่ือการวางแผนการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  

    

 ๑๐.๕ มีนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกา
เรียนรู้ และการน าหลักสูตรไปใช้ร่วมกัน 

    

  
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 

 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    ลงชื่อ……..…………………………………………………ผู้นิเทศ 

    ลงชื่อ……..…………………………………………………ผู้นิเทศ 

    ลงชื่อ……..…………………………………………………ผู้นิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 

ชื่อโครงการ  Innovation  For Thai  Education (IFTE) 
กระบวนการนิเทศ ใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

   กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE มีข้ันตอนส าคัญในการนิเทศ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning – P)     
    ขั้นที ่2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (Informing - I)  
    ขั้นที ่3 การปฏิบัติงาน (Doing - D) 
    ขั้นที ่4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing – R)   
        ขั้นที ่5 ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluation – E)  
 กระบวนการติดตาม ใช้กระบวนการติดตามคุณภาพงานแบบ PDCA 
   กระบวนการติดตามแบบ PDCA มีข้ันตอนส าคัญในการนิเทศ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที ่1 วางแผนการนิเทศ (Plan – P) 
    ขั้นที ่2 การปฏิบัติงาน (Do - D) 
    ขั้นที ่3 การตรวจสอบ (Check – C) 
    ขั้นที ่4 ด าเนินงานให้เหมาะสม (Act – A) 
 
วัตถุประสงค์ 

๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           ๒ เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
          ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอบข่ายการนิเทศ 
              หน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   
 
 

กระบวนการขั้นตอนด าเนินงาน 
ก. น าเสนอโครงการ 

ข. ก าหนดปฏิทินงานและการนิเทศ 

ค. ประชุมชี้แจง 

ง. แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัด 

จ. ก าหนดการประเมิน / เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน 

ฉ. ก าหนดการคัดเลือกนวัตกรรม 

ช. รายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด / ระดับภาคและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

  



๑๒๑ 
 

 

ปฏิทินการคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา,รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนรู้และ
การนิเทศการศึกษา ตามโครงการ Innovation  For Thai  Education (IFTE) 

 

 

ที ่ ก าหนดเวลา กิจกรรม 

๑ เม.ย. ๖๕ จัดท าโครงการ Innovation  For Thai  Education  (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

๒ ๓ พ.ค. ๖๕ สนง.ศธจ.ปทุมธานี ประชุมชี้แจงสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรมฯ 

๓      ๑๘  พ.ค. ๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือการคัดเลือก
นวัตกรรมฯ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือ” 

๔ ๒๓  พ.ค. ๖๕ หนังสือประชาสัมพันธ์  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดกลั่นกรอง  คัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู/ ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมโครงการฯ 

๕ ๒๔ – ๓๑  พ.ค. ๖๕ หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  /ครู /ศึกษานิเทศก์  ผ่าน
การสแกน QR  Code  ส่ง ศึกษาธิการจังหวัด  ภายในวันที่ ๒๓ – ๒๗   
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

๖ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู /ศึกษานิเทศก์  
จัดส่งเอกสารรายงานผลงานด าเนินงาน ตามเกณฑ์รูปแบบ  
ตามแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้อง ครอบคลุมตัวชี้วัด จ านวน   
๖ เล่ม ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   
 

๗ ๗ - ๘ ก.ค ๖๕ คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ระยะที่ ๑ การน าเสนอผลงานด้วยวาจา ณ 
ห้องประชุมสโรชาและห้องประชุมบงกช  ชั้น ๓  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี จ านวน  ๒ วัน 

๙ ๑๘ - ๒๒ ก.ค ๖๕ คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  ภายในระยะ ๕ วัน 
ระยะที่ ๒  ประเมินเชิงประจักษ์    

๑๐ ส.ค ๖๕ - ประกาศผลการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
- ผู้บริหาร /ครู /ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดในแต่
ละประเภท (๔ ด้าน) จัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน  เพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกในระดับภาคและระดับประเทศ 

- พิธีรับมอบโล่และเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 



๑๒๒ 
 

 

เครื่องมือนิเทศ 11 
แบบบันทึกคะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education)  

******************* 
                  รูปแบบการพัฒนานักเรียน (ครู)           การจัดการเรียนการสอน (ครู) 
 

ชื่อ - สกุล.................................................โรงเรียน...........................สังกัด.............................................. 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
(ก) 

คะแนนการปฏิบัติ 
(ข) 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

(ค) 

1 2 3 4 5 ค=กxข 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของคะแนนรวม 

 

1. ด้านความส าคัญของ
รูปแบบ/แนวทาง 
(20 คะแนน) 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
2. แนวทางการแก้ไขปญัหาและการพัฒนา  
3. ประโยชน์/ความส าคัญ  

5 
10 
5 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 1 (วิธีค านวณข้อ2) 20       
2. ด้านกระบวนการ 
พัฒนารูปแบบ/แนวทาง 
(40 คะแนน) 

1. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 
2. หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา 
3. การออกแบบแนวทางการพฒันา 
4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
5. การน าไปใช ้
6. การประเมินและการปรบัปรงุ 

5 
5 

10 
5 

10 
5 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2 (วิธีค านวณข้อ 2) 40       
3. ด้านผลที่เกดิขึ้นจาก
การด าเนินงานตาม
รูปแบบ/แนวทาง 
(40 คะแนน) 

1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 
2. การด าเนินงาน/การบริหารจดัการของสถานศึกษา 
3. การมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษา  
5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
7. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครู 
8. การวัดและประเมินผลของครู 
9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กว่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา / ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการจัดการเรียน 
การสอนตามรูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

5 
5 

2.5 
2.5 
3 
3 
7 
3 
9 
 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 3 (วิธีค านวณ ข้อ 2) 40       
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (วิธีค านวณข้อ 3) 100       

 



๑๒๓ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
(ก) 

คะแนนการปฏิบัติ 
(ข) 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

(ค) 

1 2 3 4 5 ค=กxข 
ส่วนที่ 2  การน าเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม 

 

1. ด้านการน าเสนอ
ผลงานบนเวท ี
 

1. ด้านความถูกต้องชัดเจนและครอบคลุม 
2. ด้านความเหมาะสมของการน าเสนอน่าสนใจ 
3. ด้านการตอบประเด็น/ข้อซักถาม  

40 
30 
30 

      

คะแนนเฉลี่ยของด้านการน าเสนอผลงาน.... (วิธีค านวณข้อ2) 100       
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (วิธีค านวณข้อ 3) 100       

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
ส่วนที่ 1 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้                       คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
ส่วนที่ 2 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้                       คะแนน 

 
วิธีการค านวณ 1. คะแนนตัวชี้วัด (ค) = คะแนนการปฏิบัติ (ข) x ค่าน้ าหนัก (ก) 

  2. คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 
ผลรวมคะแนนของตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละด้าน

5
 

  3. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบทุกด้าน 
ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ (จุดเด่น/ข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ .................................................................................................  
 
    ลงชื่อ.......................................................................คณะกรรมการ  
                     (.............................................................) 
    วันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................... 
 
  



๑๒๔ 
 

 

แบบบันทึกคะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษาระดับจังหวัด 

ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education)  
******************* 

ด้านการบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) 
 

ชื่อ - สกุล................................................โรงเรียน.....................................สังกัด....................................... 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
(ก) 

คะแนนการปฏิบัติ 
(ข) 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

(ค) 

1 2 3 4 5 ค=กxข 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของคะแนนรวม 

 

1. ด้านความส าคัญของ
รูปแบบ/แนวทาง 
(20 คะแนน) 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
2. แนวทางการแก้ไขปญัหาและการพัฒนา  
3. ประโยชน์/ความส าคัญ  

5 
10 
5 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 1 (วิธีค านวณข้อ2) 20       
2. ด้านกระบวนการ 
พัฒนารูปแบบ/แนวทาง 
(40 คะแนน) 

1. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 
2. หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา 
3. การออกแบบแนวทางการพฒันา 
4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
5. การน าไปใช ้
6. การประเมินและการปรบัปรงุ 

5 
5 

10 
5 

10 
5 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2 (วิธีค านวณข้อ 2) 40       
3. ด้านผลที่เกดิขึ้นจาก
การด าเนินงานตาม
รูปแบบ/แนวทาง 

(40 คะแนน) 

1.ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 
2.การด าเนินงาน / การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.การมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4.การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษา 

10 
10 
10 
 

10 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 3 (วิธีค านวณ ข้อ 2) 40       
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (วิธีค านวณข้อ 3) 100       

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
(ก) 

คะแนนการปฏิบัติ 
(ข) 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

(ค) 

1 2 3 4 5 ค=กxข 
ส่วนที่ 2  การน าเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม 

 

1. ด้านการน าเสนอ
ผลงานบนเวท ี
 

1. ด้านความถูกต้องชัดเจนและครอบคลุม 
2. ด้านความเหมาะสมของการน าเสนอน่าสนใจ 
3. ด้านการตอบประเด็น/ข้อซักถาม  

40 
30 
30 

      

คะแนนเฉลี่ยของด้านการน าเสนอผลงาน.... (วิธีค านวณ ข้อ2) 100       
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (วิธีค านวณข้อ 3) 100       

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
ส่วนที่ 1 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้                       คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
ส่วนที่ 2 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้                       คะแนน 

 
วิธีการค านวณ 1. คะแนนตัวชี้วัด (ค) = คะแนนการปฏิบัติ (ข) x ค่าน้ าหนัก (ก) 

  2. คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 
ผลรวมคะแนนของตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละด้าน

5
 

  3. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบทุกด้าน 
ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ (จุดเด่น/ข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .... 
 
    ลงชื่อ.......................................................................คณะกรรมการ 
                     (.............................................................) 
    วันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................... 
 
 
 
 
  



๑๒๖ 
 

 

แบบบันทึกคะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษาระดับจังหวัด 

ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education)  
******************* 

ด้านการนิเทศการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 
 

ชื่อ - สกุล....................................................... สังกัด.................................................................................. 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
(ก) 

คะแนนการปฏิบัติ 
(ข) 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

(ค) 

1 2 3 4 5 ค=กxข 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของคะแนนรวม 

 

1. ด้านความส าคัญของ
รูปแบบ/แนวทาง 
(20 คะแนน) 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
2. แนวทางการแก้ไขปญัหาและการพัฒนา  
3. ประโยชน์/ความส าคัญ  

5 
10 
5 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 1 (วิธีค านวณ ข้อ2) 20       
2. ด้านกระบวนการ 
พัฒนารูปแบบ/แนวทาง 
(40 คะแนน) 

1. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 
2. หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา 
3. การออกแบบแนวทางการพฒันา 
4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
5. การน าไปใช ้
6. การประเมินและการปรบัปรงุ 

5 
5 

10 
5 

10 
5 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2 (วิธีค านวณ ข้อ 2) 40       
3. ด้านผลที่เกดิขึ้นจาก
การด าเนินงานตาม
รูปแบบ/แนวทาง 
(40 คะแนน) 

1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 
2. การด าเนินงาน/การบริหารจดัการของสถานศึกษา 
3. การมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษา  
5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
7. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครู 
8. การวัดและประเมินผลของครู 
9. พัฒนาการทางดา้นผลสัมฤทธิ์หรือคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ / ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการพัฒนา 
เช่น รางวลัต่าง ๆ  

5 
5 

2.5 
2.5 
3 
3 
7 
3 
9 
 

      

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 3 (วิธีค านวณ ข้อ 2) 40       
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (วิธีค านวณข้อ 3) 100       

 
 



๑๒๗ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
(ก) 

คะแนนการปฏิบัติ 
(ข) 

คะแนน
ตัวชี้วัด 

(ค) 

1 2 3 4 5 ค=กxข 
ส่วนที่ 2  การน าเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม 

 

1. ด้านการน าเสนอ
ผลงานบนเวท ี
 

1. ด้านความถูกต้องชัดเจนและครอบคลุม 
2. ด้านความเหมาะสมของการน าเสนอน่าสนใจ 
3. ด้านการตอบประเด็น/ข้อซักถาม  

40 
30 
30 

      

คะแนนเฉลี่ยของด้านการน าเสนอผลงาน.... (วิธีค านวณ ข้อ2) 100       
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (วิธีค านวณข้อ 3) 100       

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
ส่วนที่ 1 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้                       คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
ส่วนที่ 2 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้                       คะแนน 

 
วิธีการค านวณ 1. คะแนนตัวชี้วัด (ค) = คะแนนการปฏิบัติ (ข) x ค่าน้ าหนัก (ก) 

  2. คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 
ผลรวมคะแนนของตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละด้าน

5
 

  3. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบทุกด้าน 
ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ (จุดเด่น/ข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
    ลงชื่อ.......................................................................คณะกรรมการ 
                     (.............................................................) 
    วันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 

แบบสรุปผลคะแนนของคณะกรรมการการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ด้านรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน (ครู) 
ชื่อ - สกุล / ครู / ศึกษานิเทศก์ /ผู้บริหาร ................................................สังกัด.......................................................... 
 
 
            การประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 
     200 

คะแนนของคณะกรรมการ คนที่ คะแนน
เฉลี่ย
(�̅�) 

คะแนนรวม 100 
1 2 3 4 5 6 7 ค่าน้ าหนัก 

ร้อยละ (A) 
ได้ 
(N) 

ส่วนที่ 1  การประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบ/ แนวทาง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา 

100 

        

80 

 

ส่วนที่ 2 การน าเสนอผลงาน 100         20  
คะแนนรวม 200         100  

 

วิธีการค านวณ 1. คะแนนเฉลี่ย (�̅�) = 
ผลรวมคะแนนของตัวชี้วดัทุกตัวในแต่ละด้าน

จ านวนกรรมการ 7 คน
  

   (โดยไม่ต้องน าคะแนนของกรรมการที่ได้คะแนนสูงสุดและต่ าสุด มาค านวณหาค่าเฉลี่ย) 

  2. คะแนนที่ได้ของการประเมินแต่ละส่วน (N) = 
คะแนนเฉลี่ย (�̅�) 𝐱 ค่าน้ าหนักร้อยละ (A)

100
 

  3. คะแนนรวม = ผลรวมคะแนนการประเมิน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
            คะแนน          80.00 ขึ้นไป หมายถึง  ดีเยี่ยม 
 คะแนน 70.00 – 70.99 หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน 60.00 – 69.99  หมายถึง  ดี   
 คะแนน 50.00 – 59.99 หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน น้อยกว่า 50.00  หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 

                                       ลงชื่อ...............................................................ประธานกรรมการ 
                                              (..........................................................)    
   
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ      ลงชือ่...................................................คณะกรรมการ    
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ      ลงชือ่.................................................. คณะกรรมการ
  
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ      ลงชือ่.................................................. คณะกรรมการ 
 
 

                                        วันที่.............เดือน........................พ.ศ 2565 
 
 

 



๑๒๙ 
 

 

แบบสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 

 
ด้านการบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) 

 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ล าดับที่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

                                            ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
                                                       (................................................)      

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
(...................................................)                             (................................................) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ.................................................. กรรมการ 
(..................................................)                              (................................................) 

            ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ........................................กรรมการและ
เลขานุการ 

(..................................................)                              (................................................) 
                                         

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ 2565 
 

 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับรอง 
(นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์) 
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

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

 
 



๑๓๐ 
 

 

แบบสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 

 
ด้านการนิเทศการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 

 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ล าดับที่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

                                             ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
                                                       (................................................)      

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
(...................................................)                             (................................................) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ.................................................. กรรมการ 
(..................................................)                              (................................................) 

           ลงชื่อ.....................................................กรรมการ         ลงชื่อ..............................................กรรมการและ
เลขานุการ 

(..................................................)                            (................................................) 
                                         

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ 2565 
 

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับรอง 

(นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์) 
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

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

  



๑๓๑ 
 

 

แบบสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 

 
ด้านรูปแบบการพัฒนานักเรียน (ครู) 

 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ล าดับที่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

                                              ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
                                                          (................................................)      

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
(...................................................)                             (................................................) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ.................................................. กรรมการ 
(..................................................)                              (................................................) 

            ลงชื่อ.....................................................กรรมการ     ลงชื่อ..............................................กรรมการและ
เลขานุการ 

(..................................................)                              (................................................) 
                                         

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ 2565 
 

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับรอง 

(นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์) 
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

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

  



๑๓๒ 
 

 

แบบสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอน (ครู) 

 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ล าดับที่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

                                             ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
                                                          (................................................)      

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
(...................................................)                             (................................................) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ.................................................. กรรมการ 
(..................................................)                              (................................................) 

       ลงชื่อ.....................................................กรรมการ          ลงชื่อ...............................................กรรมการและ
เลขานุการ 

(..................................................)                            (................................................) 
                                         

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ 2565 
 

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับรอง 

(นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์) 
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

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



๑๓๓ 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมการบรหิารจดัการสถานศึกษา 
                     ๒.  การจัดการเรียนรู,้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนและการนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.  แนวทางการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา                                      ๓. ปฏิทินการคัดเลือกนวัตกรรม                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔. แบบบัญชีรายชื่อสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์                 ๕. ตัวอย่าง องค์ประกอบรูปเล่มการรายงาน                                        
ที่เข้าร่วมโครงการ (ต้นสังกัดกลั่นกรอง)                               

 
 
 



๑๓๔ 
 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์   ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

นางพรทิพย์ สันทัด     รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

นางนัยนา จันตะเสน    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ก าหนดกรอบความคิดเอกสาร และรับผิดชอบ 

จัดท าแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นางนัยนา จันตะเสน    ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางศยามล ฐิตะยารักษ์    ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางบุญญาภา ปานลักษณ์   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางวิภาพร สิงคเวหน    ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

บรรณาธิการกิจ 

นางศยามล ฐิตะยารักษ์      ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางบุญญาภา ปานลักษณ์   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ออกแบบ ปก-รูปเล่ม 

นางนัยนา จันตะเสน     ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
          
 

 



  

 

 


