
 

 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

 
สภาพการจัดการศึกษา 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๐   ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๐  ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจาหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 ๓. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ 
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๘. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนทีจ่ัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

  ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑๒.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 

แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

ค าน า 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ก าหนดการนิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ
นิเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์แก่หนว่ยงานและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ในล าดับต่อไป  
 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ  
  

หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  บทน า                                                                                          
                สภาพทั่วไป 
                ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา                     
ส่วนที่ ๒  นโยบายที่และทิศทางการด าเนินงาน  
                ยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐ ปี  
                แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙      
                นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)     
                นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒           
                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ  
                กระทรวงศึกษาธิการ 
                นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
                นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                มหาสารคาม  เขต ๓ 
ส่วนที ่๓  ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
                ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
                ขอบข่ายการนิเทศ 
                รูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
ส่วนที่ ๔   แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย 
                การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์                                                                      
                การอ่านออกเขียนได้ 
                การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ภาคผนวก 
                เครื่องมือนิเทศติดตาม 

 

 
๑ 
๑ 
๒ 
๙ 
๙ 

๑๑ 
๑๓ 
๑๕ 
๒๐ 

 
๒๑ 
๒๓ 

 
๒๗ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๗ 
๓๗ 

 

๓๙ 
 

๔๘ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๓ 
๕๖ 

 ๕๗ 
 

 
 



๑ 
 

สภาพทั่วไป 
 

๑. ที่ตั้ง  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๕๔ หมู่ที่ ๒     

ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ก่ึงกลางภาคอีสาน 
เรียกว่า สะดืออีสาน  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัด
มหาสารคาม ประมาณ ๒๘  กิโลเมตร อ าเภอโกสุมพิสัยมีพ้ืนที่จ านวน ๘๒๗.๘๗๖ ตารางกิโลเมตร   

 
๒. อาณาเขต 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีพ้ืนที่ครอบคลุม ๔ อ าเภอ      
๓๔ ต าบล   ๔๗๙ หมู่บ้าน   มี อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอบรบือ  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด  และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
๓.  ภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่อ าเภอโกสุมพิสัย  เป็นที่ราบสูง  พ้ืนที่เป็นคลื่น ลุ่ม ๆ  ดอนๆ  ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าชี
ไหลผ่านแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๒  ส่วน พ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแม่น้ าชี เป็นที่ราบลุ่ม
ส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทรายชาวบ้านเรียกว่าขาทาม พ้ืนที่ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ าชี บริเวณ
ใกล้แม่น้ าเป็นที่ราบลุ่ม ดินเหนียวปนทรายเรียกว่าขาทาม  แต่พื้นที่ที่ไกลออกไปจากแม่น้ าชี พื้นที่ส่วนมาก
เป็นดินทรายแห้งแล้งชาวบ้านเรียกว่าขาโคกพ้ืนที่บางส่วนจะเป็นเนินสูงสลับกับที่ลุ่มเหมือนลูกคลื่น 

 
๔. สภาพการปกครองพื้นที่/ประชากร 
 
 ตารางที่  ๑  แสดงข้อมูลสภาพการปกครอง พื้นที่/ประชากร  

อ าเภอ 

การปกครอง 
พ้ืนที่ 

ตาราง กม. 
ระยะห่าง

จาก
จังหวัด 

จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

เทศบาล อบต. 

โกสุมพิสัย ๒๘ ๑๗ ๒๓๑ ๑ ๑๗ ๘๒๗.๘๗๖ 
เชียงยืน ๕๐ ๘ ๑๑๖ ๒ ๗ ๒๘๙.๐๐ 
กุดรัง ๔๐ ๕ ๘๕ - ๕ ๒๖๗.๐๐ 
ชื่นชม ๗๕ ๔ ๔๗ ๒ ๒ ๑๑๓.๐๐ 

รวม ๓๔ ๔๗๙ ๕ ๓๑ ๑,๔๙๖.๘๗๖ 
 
 

 



๒ 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑      
จัดการศึกษา ๓ ระดับ ประกอบด้วย  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ าเภอในเขตบริการ ๔  อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอโกสุมพิสัย  อ าเภอเชียงยืน 
อ าเภอกุดรัง และอ าเภอกุดรัง 
           ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
แยกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจ านวน ๑๒ ศูนย ์รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) โกสุมพิสัย 
๒ บ้านโนนเนาว์ โกสุมพิสัย 

๓ บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ โกสุมพิสัย 

๔ บ้านสว่างยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย 

๕ บ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง โกสุมพิสัย 

๖ บ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย 

๗ บ้านคุยเชือก โกสุมพิสัย 

๘ โรงเรียนบ้านคุยแพง โกสุมพิสัย 

๙ บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย โกสุมพิสัย 

๑๐ บ้านหนองปลาเข็ง โกสุมพิสัย 

๑๑ บ้านหนองบัวเรียน โกสุมพิสัย 

 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านปุาเปูา โกสุมพิสัย 
๒ บ้านห้วยม่วง โกสุมพิสัย 

๓ บ้านโพนทอง โกสุมพิสัย 

๔ บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก โกสุมพิสัย 

๕ บ้านปุาปอ โกสุมพิสัย 

๖ บ้านโนนนกหอ โกสุมพิสัย 

๗ บ้านยางน้อย โกสุมพิสัย 



๓ 
 

๘ บ้านผักหนอก โกสุมพิสัย 

๙ บ้านยางใหญ่ โกสุมพิสัย 

๑๐ บ้านดอนสันติ โกสุมพิสัย 

๑๑ บ้านแห่บริหารวิทย์ โกสุมพิสัย 

 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านแพงหนองเหนือ โกสุมพิสัย 
๒ หนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย 

๓ บ้านม่วงน้อย โกสุมพิสัย 

๔ บ้านแห่เหนือ โกสุมพิสัย 

๕ บ้านท่าเดื่อ โกสุมพิสัย 

๖ บ้านโนนสัง โกสุมพิสัย 

๗ หนองกุงศาลาน้ าเที่ยง โกสุมพิสัย 

๘ หนองโกวิทยกิจ โกสุมพิสัย 

๙ บ้านหญ้าขาว โกสุมพิสัย 

๑๐ บ้านเหล่าโพธิ์ โกสุมพิสัย 

๑๑ บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ โกสุมพิสัย 

๑๒ บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา โกสุมพิสัย 

๑๓ ชุมชนโพนงามโพนสวาง โกสุมพิสัย 

๑๔ บ้านโนนเมืองสองคอน โกสุมพิสัย 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองแคน 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านเหล่าหนองแคน โกสุมพิสัย 
๒ บ้านยางสินไชยหนองหาด โกสุมพิสัย 

๓ บ้านขวาสะดืออีสาน โกสุมพิสัย 

๔ บ้านแท่นโนนหนองคู โกสุมพิสัย 

๕ บ้านหมากมายโพธิ์ทอง โกสุมพิสัย 

๖ บ้านโนนสูงวังขอนจิก โกสุมพิสัย 

๗ บ้านทันดู่เหนือ โกสุมพิสัย 

๘ บ้านหนองเหล็ก โกสุมพิสัย 

๙ บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี โกสุมพิสัย 

๑๐ บ้านนาล้อมโคกสว่าง โกสุมพิสัย 

๑๑ บ้านหนองแวงสวนกล้วย โกสุมพิสัย 

 



๔ 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านหนองหอยคุรุราษฎร์รังสรรค ์ โกสุมพิสัย 
๒ บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ โกสุมพิสัย 

๓ บ้านแก้งขิงแคง โกสุมพิสัย 

๔ บ้านแก่งโกสุมท่างาม โกสุมพิสัย 

๕ บ้านหัวขัว โกสุมพิสัย 

๖ บ้านเลิงใต้ โกสุมพิสัย 

๗ บ้านเลิงบัว โกสุมพิสัย 

๘ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ โกสุมพิสัย 

๙ บ้านสังข์ทอง โกสุมพิสัย 

๑๐ บ้านคุยโพธิ์ โกสุมพิสัย 

๑๑ บ้านดอนกลอยหนองยาง โกสุมพิสัย 

๑๒ บ้านศรีสุข โกสุมพิสัย 

๑๓ บ้านโชคชัย โกสุมพิสัย 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย 
๒ บ้านทิพโสต โกสุมพิสัย 

๓ บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ โกสุมพิสัย 

๔ บ้านวังจาน โกสุมพิสัย 

๕ บ้านหินแห่เสริมศิลป์ โกสุมพิสัย 

๖ บ้านวังกุง โกสุมพิสัย 

๗ บ้านวังโพน โกสุมพิสัย 

๘ บ้านเหล่าพ่อหา โกสุมพิสัย 

๙ บ้านหนองเขื่อน โกสุมพิสัย 

๑๐ บ้านหนองสระพังโนนสะอาด โกสุมพิสัย 

๑๑ บ้านโคกกลาง โกสุมพิสัย 

๑๒ บ้านบะหลวงหนองแวง โกสุมพิสัย 

๑๓ บ้านโนนราษีโคกล่าม โกสุมพิสัย 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ฯ เชียงยืน 
๒ บ้านหนองมะเม้า เชียงยืน 

๓ บ้านโนนงิ้ว เชียงยืน 

๔ บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา เชียงยืน 

๕ บ้านเข็งมิตรภาพ ที่ ๑๓๙ เชียงยืน 

๖ บ้านหนองแวง เชียงยืน 

๗ บ้านศิริราษฎร์หมากหญ้า เชียงยืน 

๘ บ้านจานโนนสูง เชียงยืน 

๙ บ้านโคกข่า เชียงยืน 

๑๐ บ้านโคกสูง เชียงยืน 

๑๑ บ้านสร้างแก้ว เชียงยืน 

๑๒ บ้านเชียงยืน เชียงยืน 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านขามเปี้ย เชียงยืน 

๒ บ้านกู่ทอง เชียงยืน 

๓ บ้านโจดบัวบาน เชียงยืน 

๔ บ้านเมืองเพ็ง เชียงยืน 

๕ บ้านหนองบุญชู เชียงยืน 

๖ บ้านหนองชาด เชียงยืน 

๗ บ้านนาทอง เชียงยืน 

๘ บ้านหนองล่าม เชียงยืน 

๙ บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน 

๑๐ บ้านแบก เชียงยืน 

๑๑ บ้านหนองมันปลา เชียงยืน 

๑๒ บ้านหนองเดิ่น เชียงยืน 

๑๓ บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านผ า เชียงยืน 

๒ บ้านจินดาอารมณ์ เชียงยืน 

๓ บ้านสะอาดดอนเงิน เชียงยืน 

๔ บ้านแฝกโนนส าราญ เชียงยืน 

๕ บ้านค้อ เชียงยืน 

๖ บ้านหนองคู  (หนองคูวิทยาคาร) เชียงยืน 

๗ บ้านหนองไห เชียงยืน 

๘ บ้านสีดาสระแก้ว เชียงยืน 

๙ บ้านขีหนองจิก เชียงยืน 

๑๐ บ้านหนองซอน เชียงยืน 

๑๑ บ้านโพน เชียงยืน 

๑๒ บ้านไทยรัฐวิทยา  ๑๗  (บ้านมะโม) เชียงยืน 

   
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านโคกกลางน้ าจั้นจอมศรี ชื่นชม 

๒ บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ชื่นชม 

๓ บ้านส้มกบ ชื่นชม 

๔ บ้านผือ ชื่นชม 

๕ บ้านผักแว่น ชื่นชม 

๖ บ้านกุดจอก ชื่นชม 

๗ บ้านชุมชนบ้านกุดปลาดุก ชื่นชม 

๘ บ้านโนนทัน ชื่นชม 

๙ บ้านหนองนาไร่เดียว ชื่นชม 

๑๐ กระบากวิทยาคาร ชื่นชม 

๑๑ บ้านหนองกุง ชื่นชม 

๑๒ อนุบาลชื่นชม ชื่นชม 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์นองแวง 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง 

๒ บ้านศรีอรุณ กุดรัง 

๓ บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) กุดรัง 

๔ บ้านหนองโดน กุดรัง 

๕ บ้านนาโพธิ์ กุดรัง 

๖ บ้านหนองแหน กุดรัง 

๗ บ้านโนนสมบูรณ์ กุดรัง 

๘ บ้านหัวนาค าโนนสมบัติ กุดรัง 

๙ บ้านโนนสะอาด กุดรัง 

๑๐ บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ กุดรัง 

๑๑ บ้านจอมทอง กุดรัง 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
๑ บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย กุดรัง 

๒ บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กุดรัง 

๓ บ้านหัวช้าง กุดรัง 

๔ บ้านกุดรัง กุดรัง 

๕ บ้านโสกกาว กุดรัง 

๖ บ้านโสกคลอง กุดรัง 

๗ บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว กุดรัง 

๘ บ้านหนองบอน กุดรัง 

๙ บ้านหนองแสง กุดรัง 

๑๐ บ้านหนองคลองหัวขัว กุดรัง 

๑๑ บ้านบ่อแกบ่อทอง กุดรัง 

๑๒ บ้านกุดเม็ก กุดรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาหมาย ปณิธาน 
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 

 ๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่สถานศึกษา 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจัยการบริหารและจัดการศึกษา  หลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้   สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ 
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานการวิจัย 

เปูาหมาย 
 ๑.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ ๕ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.  โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  โรงเรียนได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบ 
 ๔.  โรงเรียนใช้หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๕.  โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ.ได้รับการรับรองคุณภาพทุก
โรงเรียน 

ปณิธาน 
“มุ่งม่ัน พัฒนาระบบการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
นโยบายที่และทิศทางการด าเนินงาน  

………………………………………………………………… 
 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) 
 

    วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น 
มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรียน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมติติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  
มีงานลารายงได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชิตทรัพย์สิน มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ 
   ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จาการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้าง
รายได้ ทัง้จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคม  ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิน
พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
การผลิตและบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 



๑๐ 
 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาขน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒ .เพ่ือเพ่ิมโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
๓. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ 
       ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
      ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
           ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 
              ๑. การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝังทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        ๑. การลงทุนโครงสร้างพื้น,ฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
        ๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
        ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
                  ๓. การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
                  ๑. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                   ๑. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                   ๑. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
                   ๔. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   ๕. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 
 
 



๑๑ 
 

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙      
       ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพ่ือ
ใช้เป็น แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็น
กรอบและแนว ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  
โดยจุดมุ่งหมายที่ ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมี งานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ   
ก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  
๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึง โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ ๑๕ ปีข้างหน้า ดังนี้     
       วิสัยทัศน์  
               คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑     
  วัตถุประสงค์    
   ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ      
   ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
       ๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก สามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
   ๔. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง     
  ยุทธศาสตร์          
   ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ      
   ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ     
   ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
   ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา      
   ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
   ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ     
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ใน แผนการศึกษาแห่งชาติ
จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมาย ความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง ด าเนินการ ดังนี้       



๑๒ 
 

       ๑. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม       
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ       
      ๒. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของ  
ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ  
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา   
มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก 
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม      
        ๓. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการ ศึกษาโดยรัฐมา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)       
      ๔. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัด การศึกษาของ
รัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงาน พัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตาม  
ความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลา
ที่ก าหนด       
      ๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้าง  
การบริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงาน
บุคคลในแต่ละ ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียน
ได้รับบริการ การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม       
      ๖. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน  
ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ    
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล      
       ๗. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้ เครื่องมือ
ทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล     
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๓. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)     
     นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ ๑๑ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูป ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้อง กับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้        
  นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
            เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญ
ยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลาย      
  นโยบายที่ ๒ การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
            โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทย
และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น        
    ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
การเมือง และความม่ันคงอาเซียน 
                     ในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไข ข้อพิพาท
ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ  
การพัฒนาตามกรอบปะชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทาง
ทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 
ก าหนดให้ ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากล
และ อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมาย     
ที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล    
การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
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    ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                    โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี   ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง
แทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง ประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  
  นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
   นโยบายที่ ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
                 โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาใน ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้    เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดย
มีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ       
   นโยบายที่ ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การศึกษา  
                ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง   
และบูรณาการ ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาส จัดระบบการ สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง      
   นโยบายที่ ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา 
                ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น      
   นโยบายที่ ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้าง
งานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และ
คุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา 
การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน       
   นโยบายที่ ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
                ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นส าคัญ     



๑๕ 
 

  นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม     
   นโยบายที่ ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
                 โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ ไปท างานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ  
     นโยบายที่ ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน        
   นโยบายที่ ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย  
                 ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้
ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา การจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะ มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะ
ใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุน
ให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดย
ก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อ
ขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ ติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิด
จากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด      
  นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ       
   นโยบายที่ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  
                 และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น 
สร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน    
๔. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             
                ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ได้มอบนโยบายและ จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
สาระส าคัญ    



๑๖ 
 

   ๖.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้      
   ๑) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร       
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า   
                     (๑) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ ส่งเสริมให้ นักเรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง   
                     (๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง บุคลิก
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”     
   ๒) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา      
    (๑) นักเรียน  
                          “ ครูตอ้งสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)        
      “ ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้ นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)       
      “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน  จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค.
๒๕๕๕)       
      “ ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕)       
    (๒) ครู    
                           “ เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ 
จ านวนไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ
ปลูก จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทาง วิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง 
คือ   มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ของตน   ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)       
       “ ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”   
(๖ มิ.ย.๒๕๕๕)      
       “ ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ 
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  หากคน
ใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)  



๑๗ 
 

             “ ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน 
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัว    ก็ตาม” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)     
       ๖.๒ การด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี      
          กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษา  ที่จะด าเนินการ ๖ ด้าน คือ        
    ๑. ความมั่นคง       
    ๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน        
    ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       
    ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม        
    ๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
    ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
      ๖.๓ จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ      
       ๑. ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)        
       ๒. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น       
       ๓. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ….      
       ๔. ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม     
       ๖.๔ จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
                      โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้      
     ๑) ด้านความมั่นคง      
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน เพ่ือ
เกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อน โดยใช้รูปแบบ Active Learning     
    ๒) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ        
     ๒.๑) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา        
      ๒.๑.๑) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง          
      ๒.๑.๒) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม  
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย        
      ๒.๑.๓) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี ๒๕๖๐  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  



๑๘ 
 

        
      ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       
    แนวทางหลัก       
     ๓.๑) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล         
     ๓.๑.๑) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย          
       ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้น
อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นอนุบาล ๒ (เด็กอายุ ๔ - ๕ ปี)          
       ๒) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก 
(เด็กอายุ ๓ ปี)         
     ๓.๑.๒) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม          
       ๑) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และ
โครงการยุวทูตความดี          
       ๒) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”         
     ๓.๑.๓) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน          
        ๑) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้          
        ๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม ๓ วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา ภูมิศาสตร์ 
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา         
        ๓) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ ปรับปรุง
ห้องสมุด          
       ๔) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน ห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะ รองรับ
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education         
     ๓.๑.๔) การวัดและประเมินผล           
       ๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น          
       ๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ          
       ๓) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป 
คณะท างานออกข้อสอบ        
    ๓.๒) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         
      ๓.๒.๑) การสรรหาครู           
       ๑) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)         
        ๒) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู         

     ๓.๒.๒) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน           



๑๙ 
 

     ๓.๒.๓) การพัฒนาครู การอบรมครู   
               ๑) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการ
ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ          
       ๒) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา   
      ๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       
    แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา        
     ๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ       
      ๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี ดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย  
ด้านระบบ ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง        
      ๔.๓ จดัระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ  
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House         
   ๕) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตส านึก/ความ
ตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๖) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ      
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ        
    ๖.๑) เรื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับ
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน       
    ๖.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ปรับปรุง
ภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความ ซ้ าซ้อนในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงาน
เพ่ือรองรับส านักงานศึกษาธิการภาคและ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
      ๖.๕ การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ     
       ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน     
       ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
  



๒๐ 
 

 ๕. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)      
       กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒     
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ 
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้      
   วิสัยทัศน์      
                 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”      
   พันธกิจ      
   ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล      
   ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม      
   ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล     
   เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ        
   ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต      

  ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ      
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน     
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
  ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลัก 

ธรรมาภิบาล     
  ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก        
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา       
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้น พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ      
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม       

  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก       
  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ     
  ๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี       
  ๗. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป       
  ๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี      
  ๙. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน       
   ๑๐. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา    
   ยุทธศาสตร์     

    ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล         
    ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         
    ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการ
พัฒนาประเทศ        
   ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต      



๒๑ 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
        ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา    
 ๖. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  วิสัยทัศน์       
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม     
  พันธกิจ      
   ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล      
   ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม      
   ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล     
  ยุทธศาสตร์       
   ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล      
   ๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา      
   ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากฎลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของการพัฒนาประเทศ      
   ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต     
    ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา    
    ๖..ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา      
  เป้าหมายหลัก      
    ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต      
   ๒. กฎลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ       
   ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      
   ๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต       
   ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน  
    กลยุทธ์     
   ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑     
   ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก      
   ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์     
   ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  



๒๒ 
 

       ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น     
   ๖. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา     
   ๗. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
   ๘. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
   ๙. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา    
   ๑๐. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         
 ให้มีประสิทธิภาพ    
   ๑๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล     
   ๑๒. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
   ๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ     
   ๑๔. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ      
   ๑๕. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง     
   ๑๖. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  
ในทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ     
   ๑๗. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง    
   ๑๘. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา     
   ๑๙. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง     
   ๒๐. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ      
   ๒๑. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน     
   ๒๒. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้    
อย่างเป็นระบบ     
   ๒๓. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง     
   ๒๔. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด     
   ๒๕. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  



๒๓ 
 

      ๒๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
   ๒๗. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    
   ๒๘. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ      
   ๒๙. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ   
 
 ๗.นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
             วิสัยทัศน์      

     พัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า ยึดหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล   
 บนพื้นฐานตามหลักศาสตร์พระราชา 
 
      พันธกิจ   
  ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค   
  ๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ  ตามหลักของศาสตร์พระราชา     
  ๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  
            เป้าประสงค์  
  ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ   
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค   
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน            
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักศาสตร์พระราชา สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล   
  ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
  ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัด การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 



๒๔ 
 

     ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด  
                                 ความสามารถในการแข่งขัน   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา      
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                   ในการจัด การศึกษา 
   จุดเน้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
   ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
    ๑.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
    ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
    ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่าน หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง   
      ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์        
    ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ      
    ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความ รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ 
ฯลฯ     
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน   
   ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสม         
    ๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
น า หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม   
    ๑.๒ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา    
    ๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนา คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
 
 



๒๕ 
 

   ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้     
    ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น      
    ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได  ้ตามช่วงวัย           
    ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน       
    ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน      
    ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑       
    ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย      
    ๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวย ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ       
    ๒.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม      
    ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่าง เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม           
   ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน       
    ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)        
    ๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ        
    ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐       
   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       
    ๔.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา       
    ๔.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
โดยเน้น ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
   ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่ 
หลากหลาย เช่น        
    ๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors)       
    ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)       
    ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ    
   ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้       



๒๖ 
 

    ๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการ
พัฒนา       
    ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน    
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา      
   ๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ        
    ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค       
    ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม    
     ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       
    ๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส       
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น       
    ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
   ๑. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต       
    ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
น้อมน า แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต       
    ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อ การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
    ๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม    
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัด การศึกษา   
   ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ       
    ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และ ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล      
    ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
    ๑.๓พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้       
    ๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ       
    ๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง          
    ๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงาน 



๒๗ 
 

เชิงประจักษ์     
    ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม       
    ๒. ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น       
    ๒. ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค     
         ๒. ๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           
    ๓. ๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้าง ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน       
    ๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่ หลากหลาย 

๘.นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 ๑. วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  และโรงเรียนมี
ระบบการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต     
มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อประโยชน์สุขของนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา
และความมั่นคงของประชาชน  และประเทศชาติ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒. กรอบแนวคิดการพัฒนา 
    ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ  (Integration  Standard  
Development  Model : ISD  Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/การมีส่วนร่วม/ปรับระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจ ฯ 

แผนพัฒนา ศธ/ 

สพฐ. 

มาตรฐาน สพท. 

ITA 

นโยบาย 

พลังขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

นวัตกรรม 

ICT 

ปรับปรุง 

และแก้ไข 

(ACT) 

วางแผน 

 (Plan) 

ติดตามตรวจ 

สอบและ
นิเทศ 
(Check) 
ด าเนินการ 

 (Do) 

แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 



๒๘ 
 

  
๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมี
ส่วนร่วม  และปรับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน  คืนครูสู่ห้องเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมคิดร่วมท าในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตาม
ภารกิจ  ระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 
    ๓.๒ จัดระบบประกันคุณภาพภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เป็นเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน   
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง  อันประกอบด้วย  การตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย  ระเบียบและวินัย  
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 
    ๓.๔ เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ  (ITA)  เป็นเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๓.๕ จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษา
ของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี  เป็นเปูาหมายความส าเร็จที่ส าคัญ 
    ๓.๖ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัย
หลักวิชาการ  ความคิดริเริ่ม  นวัตกรรม  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ตลอดจนผลการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/
กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นโยบายและ ITA 
    ๓.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ 
ของครู 
    ๓.๘ น านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยวิเคราะห์ความส าคัญ  ประกาศก าหนด
นโยบาย  จัดท าแผนงาน  โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ  ติดตาม  ประเมิลผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    ๓.๙ ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร  (PDCA)  ประกอบด้วย  การวางแผน (Plan)  
การด าเนินการตามแผน (Do)  การติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศ (Check)  และการปรับปรุงแก้ไข  (Act)  
มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ  ทั้งระดับส านักงาน  ระดับกลุ่ม  ระดับงาน  
และระดับโครงการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ 
    ๓.๑๐ จัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  การด าเนินงานในทุกระดับทั้ง
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับโรงเรียน  ระดับห้องเรียน  ระดับกลุ่ม  ระดับบุคคล  และระดับ
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน  โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการประเมินผลรอบ  ๖  เดือน  และ  
๑๒  เดือน  และจัดให้มีการเรียนรู้  ปรับปรุงการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงาน 



๒๙ 
 

    ๓.๑๑ ศึกษา  เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยเฉพาะหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
 ๔. เป้าหมายความส าเร็จ 
    ๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดย  
  ๔.๑.๑ มีคะแนนการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับดีเยี่ยม 
  ๔.๑.๒ มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ  โดยรวมไม่
ต่ ากว่าระดับสูงมาก 
    ๔.๒ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  โดย 
  ๔.๒.๑ มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
โดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
  ๔.๒.๒ มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT  โดยรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 
    ๔.๓ ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้  โดย 
  ๔.๓.๑ มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ  ๕๐ 
  ๔.๓.๒นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
    ๔.๔ ประชาชนและผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของกลุ่ม  และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕ 
    ๔.๕ ประเทศชาติมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมมหาสารคาม  
เขต ๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ เปูาหมาย กิจกรรมและปฏิทินการนิเทศ ดังนี้ 

๑.วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย จุดเน้น

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓  
   ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ 
๒. ขอบข่าย 
   ๑. การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   ๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย  

  ๓. การอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการรักการอ่าน 
          ๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
             ๕. การด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

   ๖. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
    ๗. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV / DLIT) 
    ๘. การจัดการศึกษาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ๙. การด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของสพฐ. และสพป.มหาสารคาม เขต ๓      
    ๓. เป้าหมาย 

ล าดับ ขอบข่าย 

เปูาหมาย 
โรงเรียน
ทั่วไป 
(๑๔๕) 

โรงเรียน
เฉพาะ 

๑ การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

√ 
 

๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย  √ ๙๑ 
๓ การอ่านออกเขียนได้ √  
๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ √  
๕ การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 
√  



๓๑ 
 

๖ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา   ๖๒ 
๗ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV / DLIT) √  
๘ การจัดการศึกษาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

( NT , O-NETป.๖ , O-NET ม.๓ ) 
 ๓๐,๓๐, 

๒๑ 
๙ การด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของสพฐ. และสพป.

มหาสารคาม เขต ๓ 
√  

   
๔. คณะผู้นิเทศ ติดตาม 
 ๑. ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

๒. รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
๓. ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๕. คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ 

           ๕. กิจกรรมและปฏิทินด าเนินการ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ศึกษานิเทศก์ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่

รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 
๓. ข้อมูลความสามารถด้านการอ่านและเขียน
ภาษาไทย 
๔. ข้อมูลด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
๕. ข้อมูลด้านการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย 
๖. ข้อมูลด้านการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
๗. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของสพฐ.และ
สพป.มค.๓ 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศึกษานิเทศก์เตรียมความพร้อมเพ่ือนิเทศก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ธันวาคม ๒๕๖๐ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน  
มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 

ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัดครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 
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ตาราง(ต่อ)  
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

มีนาคม ๒๕๖๑ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนตาม
ภาระหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานภาคเรียนที่๑/๒๕๖๐ 
ประเด็นภาระหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมวางแผนการด าเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การด าเนินการตาม
จุดเน้น และโครงการ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑  

 

มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา การด าเนินการตามจุดเน้น และ
โครงการ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัด ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๑ 

 

กันยายน ๒๕๖๑ จัดท ารายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๖๕๒ 
 

 
๖. ก าหนดการ 
    มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๗. เครื่องมือ 

๑. แบบนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒. แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย  
      ๓. แบบนิเทศ ติดตาม การอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการรักการอ่าน 

          ๔. แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
          ๕. แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการพัฒนา 

ทักษะภาษาอังกฤษ  
                     ๖. แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
                     ๗. แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๘. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
     ๙. แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของสพฐ. และสพป.
มหาสารคาม เขต ๓  
           ๙.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 



๓๓ 
 

                          ๙.๒ การเรียนรู้แบบ stem ศึกษา 
                          ๙.๓ การประกันคุณภาพการศึกษา   

๘. งบประมาณที่ใช้ 
จากโครงการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. ขอบข่ายการนิเทศ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดขอบข่ายการนิเทศตามโดย 

ยึดแนวทาง ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมี ๑๕ นโยบาย และ นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๑)  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่  
จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
    ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     
ซึ่งมี ๑๕ นโยบาย ประกอบด้วย 
   ๑.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   ๒.  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ๓.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
   ๔.  การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 
   ๕.  การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
   ๖.  การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
   ๗.  การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
(ICU) 
   ๘.  การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ๙.  การอ่านออกเขียนได้ 
   ๑๐.  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   ๑๑.  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
   ๑๒.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ๑๓.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ      
พ้ืนที่พิเศษ 
   ๑๔.  การพัฒนาครูทั้งระบบ 
   ๑๕.  การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือยุวกาชาด 
 
   นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน  ๑๑   นโยบาย คือ 
   ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย 



๓๔ 
 

   ๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
   ๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   ๕. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
   ๖. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ๗. การอ่านออกเขียนได้ 
   ๘. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   ๙. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
   ๑๐. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   ๑๑. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. รูปแบบและกระบวนการนิเทศ 

รูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไดใ้ช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันก าหนด รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้รูปแบบการนิเทศ 
แบบ ดังนี้  

รปูแบบการนิเทศ “STARS” 
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๑. STARS 
S :   Smart Supervisors 
T :   Teamwork Technique 
A :   Academic Cooperative Development Supervision 
R  :  Reflective Supervising 
S  :  Shared Valuable Practicing 

S : Smart Supervisors  ศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด 

           S ( Specific mind ) หมายถึง มีจิตใจมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการที่ดี 
           M ( Mastery ) หมายถึง การท างานอย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ 
           A ( Accoutability ) หมายถึง การท างานอย่างมีความรับผิดชอบ 
           R ( Relationship ) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
           T ( Team work ) หมายถึง การท างานเป็นทีม 
T : Teamwork Technique การปฏิบัติงานนิเทศโดยแบ่งคณะนิเทศเป็นทีมๆละ ๓-๔ คน โดยยึด

หลักการท างานที่เป็นกระบวนการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ  
A : Academic  Cooperative Development Supervision การนิเทศแบบร่วมพัฒนา คือ 

ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษา
ที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก 
บนพื้นฐานของสัมพันธ์ภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมท า พึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและ
จริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนและคู่สัญญา เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโยตรงต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา  

ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) 
ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 
ขั้นที่ ๓ ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) 
ขั้นที่ ๔ สร้างเสริมก าลังใจ (Reinforcing-R) 
ขั้นที่ ๕ ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E) 

จากรูปแบบกระบวนการนิเทศท่ีเสนอมานี้ แสดงให้เห็นว่าการนิเทศจะประสบผลส าเร็จได้จ าเป็น
จะต้องด าเนินการอย่างเป็น ขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้คือ 

ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็น ขัน้ที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผน 
ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะจัดขึ้นอีกด้วย 

ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ในสิ่งท่ีจะท า (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะ
ท าอย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้น
ใหม่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศท่ียังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ
ซึ่งจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

 



๓๖ 
 

ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
๓.๑ การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้ 

ความสามารถที่ได้รับมาจากด าเนินการในขั้นที่ ๒ 
๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม 

คุณภาพให้งานส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
๓.๓ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่อง 

วัสดุ  อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
ขั้นที่ ๔ การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R)   ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ

ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมี ความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 

ขั้นที่ ๕ ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผล
การด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข    ซึ่งการ
ปรับปรุงแก้ไขอาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้ง หนึ่งส าหรับกรณีที่ผลงาน  ออกมายังไม่
ถึงข้ันที่พอใจ หรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับกรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผล
และ ถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะได้ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็
สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก        

R : Reflective Supervising กระบวนการสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน 
ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศเพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

S : Shared Valuable Practicing กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นแบบอย่างในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

แนวทางขับเคลื่อนตามนโยบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  
 ๑.๑ การด าเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑) ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  ประธานศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมาย  และ
จุดเน้น  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
  ๒)  วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบหาจุดเด่น  จุดด้อย   
  ๓)  วิเคราะห์แยกแยะผลการทดสอบรายสาระการเรียนรู้  
  ๔)  จัดกิจกรรม/โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เน้นการค้นหาและพัฒนานักเรียนที่
มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน 
  ๕) ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม/คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับเขต
พ้ืนที่เพ่ือระดมความคิด  ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์รายมาตรฐานต่ าแต่ละสาระเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขพัฒนา 
  ๖) ประชุมผู้บริหารโรงเรียน/ประธานศูนย์ชี้แจงท าความเข้าใจ 
  ๗)ประชุมครูระดับศูนย์  โดย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประจ าศูนย์  และ  
ศึกษานิเทศก์ 
  ๘)  จัดหาแหล่งเรียนรู้  ประสานวิทยากร  นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง  
  ๙)  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการน านโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  ๑๐)  การด าเนินงานกิจกรรม  โครงการในการพัฒนาครู  นักเรียน  ให้น าผลการทดสอบ  NT  
และ  O-NET  ไปวิเคราะห์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วขยายผลสู่เครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้     
  ๑๑)  นิเทศ  ก ากับติดตาม  อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบออนไลน์และโดยตรงที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและโรงเรียน                         
  ๑๒)  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมื่อ
สิ้นปีการศกึษา 
 ๑.๒ การด าเนินการในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑)ประชุมครูทั้งหมดภายในศูนย์  น าเอาคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพรวมรายศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรายโรงเรียน  รายกลุ่มสาระ  และ มาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือชี้แจงจุดเด่น จุดด้อย  จุด
ที่ควรพัฒนา  เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ต่อไป 
  ๒)  คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา/ชมรมทางวิชาการระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ผลการสอบรายศูนย์และโรงเรียน 
  ๓)  ครูวิชาการแต่ละโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา/ชมรมทาง
วิชาการ  หาแนวทาง วางแผนปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน 



๓๘ 
 

  ๔)  ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  ตามแผนงานที่ได้ร่วมกันก าหนด  ศึกษานิเทศก์ ระสาน
วิทยากร  หรือ  ใช้ครูวิชาการจากโรงเรียนที่ประสพความส าเร็จ 
  ๕)  โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน  วิจัย ระดับชั้นเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน  นิเทศภายใน
เข้มแข็ง  ต่อเนื่อง  
  ๖)  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการยกนระดับคุณภาพการศึกษา  ที่ปรึกษาชมรมทางวิชาการ  นิเทศ  ก ากับติดตาม
อย่างใกล้ชิด  และต่อเนื่อง                 
  ๗)  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๓ การด าเนินการในระดับโรงเรียน 
  ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียนร่วมกับครูวิชาการ  ครูผู้สอน  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย และจุดที่
ควรพัฒนา  จากผลการทดสอบระดับชาติ  เพ่ือร่วมกันค้นหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลว
ทางการเรียน 
  ๒)  น าผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  ๓)  นิเทศก ากับติดตามภายในโรงเรียน  อย่างใกล้ชิด  ต่อเนื่อง  
  ๔)  น าผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปใช้ประกอบการพิจารณามอบรางวัลครูผู้สอนและ
นักเรียน  
        ๑.๔ การด าเนินการในระดับห้องเรียน 
  ๑) วิเคราะห์ผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล  รายสาระ  รายมาตรฐาน  เพ่ือค้นหานักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน 
  ๒)  จัดหาสื่อ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาจุดด้อย  และส่งเสริมจุดเด่น  เช่น  การใช้  
DLTV  DLIT  คลังข้อสอบมาตรฐาน  ข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติปีที่ผ่านมา ฯลฯ 
  ๓)  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการเรียนรู้ของหลักสูตร   
  ๔)  บูรณาการการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยใช้แบบทดสอบ  NT  ,  O-NET   หรือ
สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบในปีต่อไป 
  ๕)  ใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
  ๖)  จัดบรรยากาศ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  ส่งเสริมวินัยเชิงบวกในห้องเรียน 
  ๗)  ครูผู้สอน  และนักเรียน  ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  UTQ Online  ส านักทดสอบทางการศึกษา  สถาบันทดสอบทางการศึกษา  ฯลฯ 
  ๘) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ชมรม  ครูวิชาการ  โรงเรียนภายในศูนย์  นอกศูนย์  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และอ่ืนๆ   
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จึงก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดังนี้ 
            ๑. ด้านสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในห้องเรียน และบริเวณภายนอกห้องเรียน ต้องน่าดู น่า
อยู่  สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม 
            ๒. ด้านผู้เรียน 
            ๓. ด้านคุณภาพของครูผู้สอน 
            ๔. ด้านคุณภาพของระบบสนับสนุน  
            ๑    ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน และบริเวณภายนอกห้องเรียน ต้องน่าดู 
น่าอยู่  สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม       ประกอบด้วย  
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ การจัดสภาพแวดล้อมและบริเวณภายในห้องเรียน 
    หมายถึง สภาพภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบห้องเรียน มีลักษณะ ดังนี้  
   ๑. ห้องเรียนสะอาดไม่มีเศษขยะ เศษฝุุนดิน หรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ทั้งตามระเบียง พื้นห้อง  
                ประตู หน้าต่าง หรือในซอกมุมต่างๆ บนเพดานหรือมุมไม่มีหยากไย่ 
   ๒. มีแสงสว่างเพียงพอและการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่มีเสียง และ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รบกวน  
   ๓. สีสันบนผนังใช้สีอ่อน เฟอร์นิเจอร์ในห้องมีสีสันสดใสสบายตา 
   ๔. มีการจัดบอร์ด และปูายต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบ มีการตกแต่งห้องเรียนได้เรียบร้อย 
           สวยงาม ไม่ใช้กระดาษหรืวัสดุที่เป็นสีสะท้อนแสง 
   ๕. บริเวณภายนอกห้องเรียน หน้าระเบียง บริเวณโดยรอบห้องเรียน มีการตกแต่งด้วยไม้ดอก
หรือไม้ประดับหรืออ่ืนๆ ได้เหมาะสมตามบริบทของห้องเรียน 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๑ การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ  
      ภายในห้องเรียน 

สังเกต สภาพทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ
ห้องเรียน 

 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ อุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
  หมายถึง จัดให้มีช่องเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่ละคน  มีตู้ขนาดเหมาะสมส าหรับเก็บวัสดุที่ครูต้อง
ใช้  มีชั้นส าหรับวางอุปกรณ์และของเล่น ที่แข็งแรง จัดวาง/ตั้งไว้ ในต าแหน่งที่ปลอดภัย มีโต๊ะส าหรับท า
กิจกรรมที่มีน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๒ การจัดอุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
      โดยรอบอาคารเรียน 

สังเกต อุปกรณ์ภายในห้องเรียน ต าแหน่งการจัด
วาง  ความปลอดภัย ลักษณะประโยชน์ใช้
สอย 

          
 
 



๔๐ 
 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๓ การจัดมุมประสบการณ์ภายใน 
      ห้องเรียน 

สังเกต และ
สัมภาษณ์ครู/
นักเรียน 

การจัดมุมเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียน 
เหตุผลของครูในการจัดมุมสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางมองและพัฒนาการด้าน
อ่ืนๆของเด็ก 

 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ การจัดระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม 
    หมายถึง การจัดระบบสาธารณูปโภค ดังนี้ 
   ๑. สถานที่ในการรับประทานอาหารสะอาด มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีแมลงวันตอมและไม่มีสัตว์เลี้ยง
เข้ามาในบริเวณที่รับประทานอาหาร 
   ๒. มีการจัดน้ าดื่มที่สะอาดและเพียงพอ เด็กดื่มได้สะดวก ภาชนะท่ีใช้ดื่มมีความสะอาดและเป็น
ส่วนตัว  
   ๓. มีห้องส้วมพียงพอ โดยมีขนาดเหมะสมกับวัยและต าแหน่งที่ตั้งเป็นสัดส่วนแยกจากเด็ก
นักเรียนชั้นอื่นๆ  พร้อมกับดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  
   ๔. มีอุปกรณ์และสถานที่ที่สะอาดเหมาะสมในการท าความสะอาดร่างกาย เช่น อ่างล้างมือ อ่าง
ล้างหน้า ที่แปรงฟัน  
   ๕. มีถังขยะให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางไว้ในที่เหมาะสมนอกห้องเรียน และมีการดูแลรักษา
ให้สะอาดอยู่เสมอ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๔ การจัดระบบสาธารณูปโภคท่ี 
      เหมาะสม 

สังเกต บริเวณโรงอาหาร น้ าดื่ม โต๊ะรับประทาน
อาหาร อ่างล้างหน้า ล้างมือ ที่แปรงฟัน 
ถังขยะ 

 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ อุปกรณ์กลางแจ้ง 
   หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆที่จัดไว้ให้นักเรียนเล่นกลางแจ้งโดยไม่ปะปนกับเด็กนักเรียนชั้น
อ่ืนๆ ได้แก่ บ่อทรายพูนเหนือระดับดินเล็กน้อย  บ้านเด็กเล่นที่ไม่ประณีตหรือเสร็จสมบูรณ์จนเกินไป  มี
ชิงช้า ไม้ลื่น ราวส าหรับห้อยโหน ตาข่ายปีนปุายและ มีลังไม้ส าหรับใส่อุปกรณ์กลางแจ้งอ่ืนๆ เช่น อิฐ พลั่ว 
ถังน้ า เครื่องมือท าสวน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดมีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมกับจ านวน
เด็ก 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๕ การจัดอุปกรณ์กลางแจ้ง    สังเกต บริเวณ สนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเล่น

กลางแจ้งต่างๆ 
  
 



๔๑ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารเรียน 
    หมายถึง การจดัอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบอาคารเรียนให้ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ 
สวยงาม สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งสบายใจ จัดบริเวณส าหรับเด็กเล่นที่หลากหลายทั้งในร่ม และ
กลางแจ้ง มีพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน เช่น ดิน หญ้าปูน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา  
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๖ การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ สังเกต บริเวณโดยรอบอาคารเรียน และบริเวณท่ี

จัดไว้ให้เด็กเล่นโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย ความสะอาด ร่มรื่น 

๒. ด้านผู้เรียน  
ประกอบด้วยมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี 
              หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน ๑๒ มาตรฐาน 
  ๑ . พฒันาการด้านร่างกาย  ประกอบด้วย  ๒ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
   หมายถึง  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และมีสุขนิสัยที่ดี 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๑  น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ของกรม 
       อนามัย 

ชั่งน าหนัก  
วัดส่วนสูง/ตรวจแบบ

บันทึก 

ผู้ประเมินด าเนินการชั่งน้ าหนักวัด
ส่วนสูง และตรวจสอบการบันทึก
ของครู 

๑.๒ .มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
  

สังเกต/ตรวจความสะอาด 
ตรวจแบบบันทึก 

 

๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตัวเองและ 
      ผู้อื่น 

สังเกต/แบบยันทึก
พฤติกรรม 

เด็กนักเรียน/บันทึกของครู 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สังเกตประเมินพัฒนาการ  แบบประเมินพัฒนาการ และ
ตรวจสอบการบันทึกของครู 

๒.๒ ใช้มือตาประสานสัมพันธ์กัน      สังเกต/ตรวจความสะอาด 
ตรวจแบบบันทึก 

แบบประเมินพัฒนาการ และ
ตรวจสอบการบันทึกของครู 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 ๒ . พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

สังเกตประเมินพัฒนาการ   ตรวจสอบการบันทึกของครู 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน      สังเกต/ตรวจแบบบันทึก แบบประเมินพัฒนาการ และ
ตรวจสอบการบันทึกของครู 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๔.๑ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

  
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๕.๑  ซื่อสัตย์สุจริต สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 
๕.๒  มีความเมตตา กรุณา และมีน้ าและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

สังเกตประเมินพัฒนาการ   ตรวจสอบการบันทึกของครู 

๕.๓  เห็นอกเห็นผู้อ่ืน สังเกตประเมินพัฒนาการ   ตรวจสอบการบันทึกของครู 
๕.๔  มีความรับผิดชอบ สังเกตประเมินพัฒนาการ   ตรวจสอบการบันทึกของครู 
            
        ๓ . พัฒนาการด้านสังคม  ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๖.๑  ชว่ยเหลือตนเองในการในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

สังเกตประเมิน
พัฒนาการ  

 ตรวจสอบการบันทึกของครู 

๖.๒  มีวินัยในตนเอง สังเกตประเมิน
พัฒนาการ  

 ตรวจสอบการบันทึกของครู 

๖.๓  ประหยัดและพอเพียง สังเกตประเมิน
พัฒนาการ  

 ตรวจสอบการบันทึกของครู 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๗.๑  ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๗.๒  มีมารยาทตามวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที ่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๘.๑  ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๘.๒  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
๘.๓  ปฏิบัติตนเป็นเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

  

 
         ๔ . พัฒนาการด้านสติปัญญา  ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่  ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๙.๑  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๙.๒  อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้   
 
มาตรฐานที ่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑๐.๑  มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๑๐.๒  มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

  

๑๐.๓  มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

  

 
 
 
 



๔๔ 
 

มาตรฐานที่  ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑๑.๑  ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

  

มาตรฐานที่  ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสดงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑๒.๑  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรม เดก็นักเรียน 
๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ 

  

 
๓. คุณภาพของครูผู้สอน 
ประกอบด้วย ๑๐ ตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
   หมายถึง  ครูมีพฤติกรรมและการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.ครูแสดงความรู้สึกท่ีดี สอบถามและรับฟังความคิดเห็น ชื่นชมและแสดงความเป็นมิตรกับเด็ก
และผู้ปกครอง 
   ๒.ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็กและผู้ปกครอง 
   ๓.สนับสนุนให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
   ๔. ให้ค าแนะน าและบริการผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้วยน้ าใจไมตรี 
   ๕.ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กกับผู้ปกครองอย่างเสมอภาค 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๑ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

-สัมภาษณ์ครู 
-ตรวจสอบหลักฐาน 
 

ครูผู้สอน/ครูคนอ่ืนๆ 
หลักฐานร่องรอยการตืดต่อกับ
ผู้ปกครอง 

 
      ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
   หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนในด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทุกด้าน( ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ สติปัญญา) และด้านอ่ืนๆ( ด้านความถนัด สังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว) 
น าข้อมูลมาจัดกลุ่ม สรุป วิเคราะห์ผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่จ าเป็นในการวางแผนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 



๔๕ 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล -ตรวจสอบหลักฐาน -ข้อมูล/สารสนเทศการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
        หมายถึง ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา 
โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างสมดุล สามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลาย สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด/การประเมินพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๓ มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

-ตรวจ/ประเมิน 
หลักฐาน 

-แผนการจัดประสบการณ์ 
-สื่อ แหล่งเรียนรู้ หลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
          หมายถึง ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรยากาศเป็นมิตร  การใช้สื่อ  ให้โอกาสเด็กได้รับการประเมินอย่างทั่วถึง              
มีความสามารถในการเก็บเด็ก . 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๔ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก 

-สังเกตการจัด
ประสบการณ์ 

-การจัดประสบการณ์จริงของครู 

  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕ มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก 
   หมายถึง มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ แก้ปัญหาการจัด
ประสบการณ์  
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๕ มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาเด็ก 

-ตรวจสอบหลักฐาน -รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 



๔๖ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 
   หมายถึง ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กจากการไตร่ตรองสารนิทัศน์อย่างรอบด้าน 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๖ มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ทุกด้าน 

-ตรวจสอบหลักฐาน -บันทึกการประเมินพัฒนา 
-เครื่องมือประเมินต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๗ มีการจัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
   หมายถึง ครมูีการจัดท าเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   ๑. แบบเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล  
   ๒. แบบบันทึกพฤติกรรม 
       ๓. แบบรายงานพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน   
   ๔. แบบประเมินพัฒนาการ  
   ๕. บันทึกความช่วยเหลือนักเรียน  
   ๖. แบบบันทึกการให้ใบงาน/ใบกิจกรรม   
   ๗. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๗ มีการจัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียน
ที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

-ตรวจสอบหลักฐาน -หลักฐานธุรการชั้นเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๘  การนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน 
   หมายถงึ ได้จัดให้มีการนิเทศทั้งการนิเทศ ภายในและนิเทศภายนอก มีร่องรอยการบันทึกการ
นิเทศ และแสดงถึงการน าข้อเสนอแนะน าจากการนิเทศ ไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๘ มีการนิเทศ ติดตามการจัด
ประสบการณ์ประจ าชั้น 

-ตรวจสอบหลักฐาน - หลักฐานการนิเทศ 
และการน าไปปฏิบัติ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๙ มีการใช้วินักเชิงบวกกับนักเรียน 
  หมายถึง ครูเคารพในศักดิ์ศรีของเด็ก ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนให้มากท่ีสุด ให้
ความยุติธรรมกับเด็กทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ พัฒนาพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองและการมีบุคลิกลักษณะที่ดี
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก  
 ๑. ครูเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนมากที่สุด 
  ๒. ครูให้ความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 



๔๗ 
 

  ๓. ครูพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กทุกคน 
  ๔. ครูพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรียนทุกคน   
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๙ มีการใช้วินัยเชิงบวกกับเด็ก -สัมภาษณ์ 

-สังเกต 
-คร ู
-นักเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑๐ มีการรายงานพัฒนาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาเด็ก 
  หมายถึง ครูมีวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองเก่ียวกับความก้าวหน้า และแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก  อย่างหลากหลาย และจัดท าเป็นเอกสารรายงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๑๐ มีการรายงานพัฒนาการและ 
        แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครอง 
        เพ่ือการพัฒนาเด็ก 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-สัมภาษณ์ 

-ร่องรอยการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
-คร ู

 
๔. คุณภาพของระบบสนับสนุน  
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ การสนับสนุนจากโรงเรียน 
   หมายถึง การได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหารและเพ่ือนครูในด้าน 
   ๑. ด้านงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์  
   ๒. การให้ค าปรึกษา  
   ๓. ข้อเสนอแนะ  
   ๔. ขวัญก าลังใจ 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๔.๑ การสนับสนุนจากโรงเรียน -สัมภาษณ์ครู 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
 

-ผู้บริหาร 
-ครูผู้สอน/ครูคนอ่ืนๆ 
-หลักฐานร่องรอยการให้การสนับสนุน 
 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ การสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก 
   หมายถึง การได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน บุคคล หรือองค์กรภายนอกอ่ืนๆ 
   ๑.ด้านงบประมาณ  
    ๒.วิชาการ  
   ๓. สื่อวัสดุอุปกรณ์  
   ๔. อื่นๆ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๔.๒ การสนับสนุนจากบุคคล หรือ 
      องค์กรภายนอก 

- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบหลักฐาน 

-ผู้บริหาร 
-ครูผู้สอน/ครูคนอ่ืนๆ 
- หลักฐานร่องรอยการให้การสนับสนุน 
 

 
 
๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
   ๓.๑ การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีแนวทางด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ศึกษา  วิเคราะห์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนโยบาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๒)  ประกาศนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เกี่ยวกับ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  เพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนทั้งในระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 
  ๔)  ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู  กรอบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน  การประเมินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและก าหนดตัวชี้วัดของการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
  ๕) การจัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ  
๖ MORE for Improving English Competency  
    ๑.  หลักการที่ ๑ More Motivation  
    ๒.  หลักการที่ ๒ More Positive Attitude  

๓.  หลักการที่ ๓ More Learning Style 
๔.  หลักการที่ ๔ More Knowledge and More Skill  



๔๙ 
 

๕.  หลักการที่ ๕ More Confidence  
๖.  หลักการที่ ๖ More Doing Classroom Action Research to Promote  

Students' Learning English  
  ๖)  การพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้วยรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency  
  ๗) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูด้วยรูปแบบ  
๖ MORE for Improving English Competency  
  ๘) การประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ ๖ MORE for 
Improving English Competency ของครู 
  ๙) สรุปรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้วยรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency   
 
 ๓..๒ การด าเนนิงานในระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER 
Center/ วิทยากรแกนน า            
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้วยรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency  

 ๒) ด าเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตบริการแต่ละอ าเภอ สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ตามรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency  
  ๓) ด าเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ ๖ 
MORE for Improving English Competency  
  ๔) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ร่วมกับวิทยากรแกนน าภาษาอังกฤษ 

 ๕) ด าเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดภาษาอังกฤษ “English Market”ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 

 ๖) ด าเนินการพัฒนาศูนย์ PEER Center โดยจัดให้มี สื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถในการจัดกิจกรรม ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 ๗) ประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและประเมินผลงานที่เป็นเลิศ   
Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนของโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่บริการ 
  ๘) นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการของศูนย์ PEER Center  
ในแต่ละอ าเภอ 
  ๙) สรุปรายงานผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
  ๓.๓ การด าเนินการในระดับโรงเรียน  
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ตามรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency ในระดับโรงเรียน 
          ๒)  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ  
๖ MORE for Improving English Competency  



๕๐ 
 

          ๓)  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 ๔)  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

 ๕)  ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนโดยใช้ปูายค าศัพท์ สัญลักษณ์ หรือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 ๖)  ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้นในช่วงกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของ
ผู้เรียน 
           ๗)  ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  
Learning  Community:  PLC) ตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ ๖ MORE  
For Improving English Competency  
           ๘)  ด าเนินการประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธีการ รูปแบบ
และเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
          ๙)  ครูผู้สอนมี สื่อ นวัตกรรม กระบวนการหรือวิธีด าเนินการ/ งานวิจัย/ ผลงานที่เป็นเลิศ Best 
Practice ที่สามารถแก้ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน   

๑๐)  ผู้บริหาร  คณะนิเทศภายใน  นิเทศการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency  
   ๑๑) รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ๖ MORE 
for Improving English Competency ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
 
 ๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 
 ๔.๑  การด าเนินการในระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ในระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มีแนวทางด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ศึกษา  วิเคราะห์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  แนวทางการ
ประเมินคุณภาพรอบ  ๔  และนโยบายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
  ๒)  ประกาศนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เกี่ยวกับ 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  เพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนทั้งในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 
  ๔)  ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย  และจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับครู  กรอบการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียน  การประเมินการคิดวิเคราะห์  และก าหนดตัวชี้วัดของการคิดวิเคราะห์ 
  ๕)  การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคู่มือการนิเทศ 



๕๑ 
 

การสอนคิดวิเคราะห์ 
  ๖) การพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์ 
  ๗)  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์ของครู 
  ๘)  การประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ของครู 
  ๙)  การรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 ๔.๒  การด าเนินการในระดบัโรงเรียน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียน 
  ๒) ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ๓)  ผู้บริหาร  คณะนิเทศภายใน  นิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  
Community:  PLC)  ในประเด็นการสอนคิดวิเคราะห์ 
  ๕) การประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนและการประเมินผลงานที่เป็นเลิศ  Best  Practice  
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 
๕. การอ่านออกเขียนได้ 
 
 ๕.๑ การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑) ประกาศนโยบายให้ปี  ๒๕๕๘-๒๕๖๑  เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
            ๒) จัดท าคู่มือแนวทางในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ 
รวมทั้งยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           

  ๓) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน
ทุกโรงในสังกัดเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้  โดยประกาศว่า  
“นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง” 
           ๔) จัดท าเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น  ตามปฏิทินที่ก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าเกณฑ์การประเมินพิจารณาตัดสินการจัดกลุ่ม 
           ๕) สนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือน าไปพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
           ๖) จัดท าเครื่องมือแบบรายงานออนไลน์ / แบบรายงานข้อมูล 
           ๗) จัดประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
และสื่อสารได้ รวมทั้งยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ครูวิชาการโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียน 
           ๘) ประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน ๔ ครั้ง/ปี  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของ
นักเรียน โดยใช้เครื่องมือจากโรงเรียน/สพป./สพฐ. ตามที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการด าเนินงาน 



๕๒ 
 

           ๙) จัดท าเครื่องมือเพ่ือออกนิเทศก ากับติดตาม  
           ๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม นิเทศและประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
พร้อมรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
           ๑๑) ศึกษานิเทศก์ออกติดตาม ตรวจสอบและประเมิน โครงการ/กิจกรรม “ท้าพิสูจน”์ ที่โรงเรียน
แจ้งท้าพิสูจน์ 
           ๑๒) สรุป รายงานผลทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน 
           ๑๓) แจ้งประกาศผลโรงเรียนที่ด าเนินการได้ส าเร็จที่มีนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 
๑๐๐  
           ๑๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เพ่ือเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ๕.๒ การด าเนินการในระดับโรงเรียน 
            ๑) โรงเรียนประกาศนโยบาย/วาระส าคัญให้ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ให้เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ แก่คณะครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
            ๒) ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียน กับครูประจ าชั้น
ทุกคนเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้  โดยประกาศว่า “นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง” 
            ๓) ให้โรงเรียนพิจารณาจัดหาครูที่มีความรู้ ความสามารถ ใจดี รักเด็กเสียสละ ทุ่มเท ขยันสอน 
ไม่ทิ้งห้องเรียน ให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน 
โดยให้ด าเนินการก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา 
            ๔) ให้โรงเรียนด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือเด็กพิเศษ โดยใช้เครื่องมือ
มาตรฐานที่ส่วนกลางก าหนด  โดยครูประจ าชั้นเริ่มคัดกรองนักเรียนภายในชั้นด้วยการสังเกต แล้วร่วมกับ
ครูการศึกษาพิเศษท่ีผ่านการอบรมการคัดกรองแล้วด าเนินการคัดกรองตามเครื่องมือที่ก าหนด ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ ๑ 
            ๕) ให้โรงเรียนด าเนินการส ารวจนักเรียนรายชั้นเรียนโดยใช้เครื่องมือแบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน และเกณฑ์การพิจารณาการผ่านที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
ก าหนด เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  อ่านคล่อง เขียนแต่
สื่อสารไม่ได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้   
            ๖) ให้โรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ จัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามมาตรฐานช่วงชั้นปี 
เช่น ไม่รู้จักพยัญชนะ สระประสม   และหรือวรรณยุกต์บางรูป   ผันวรรณยุกต์ไม่ได้  ยังสะกดค าไม่ได้ อ่าน
ค าท่ีประสมในแม่ ก กา ไม่ได้  ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  ค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
ค าที่มีสระลดรูป   ค าควบกล้ า  ค าท่ีมีอักษรน า  ค าท่ีมีตัวการันต์ เป็นต้น  กลุ่มที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง และกลุ่มสื่อสารไม่ได้  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปี 



๕๓ 
 

             ๗) ให้โรงเรียนก าหนด/มอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ หรือกลุ่มนักเรียนที่ยังบกพร่องทางด้านการอ่านการเขียน  เพ่ือวางแผน ก าหนดปฏิทิน  กิจกรรม 
รวมทั้งจัดท า จัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีการที่เหมาะสม เช่น  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมฝึกหัด
อ่านและเขียน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นต้นไป 
            ๘) ให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ทั้งกลุ่มที่บกพร่องทางด้านการอ่าน                   
การเขียน  และนักเรียนที่ควรส่งเสริมความสามารถด้านภาษา   
            ๙) ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง  
            ๑๐) ให้โรงเรียนสรปุรายงานผลการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
            ๑๑) ให้โรงเรียนประกาศความส าเร็จระดับห้องเรียนที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคนเป็นราย
ห้อง 
            ๑๒) ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน แจ้งท้าพิสูจน์ไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  เพ่ือด าเนินการ ท้าพิสูจน์  
            ๑๓)ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยเพ่ือเตรียมเข้าประกวดแข่งขันใน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
            ๑๔) ให้โรงเรียนจัดท าแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมเติม เช่น การเขียนตาม
ค าบอกทุกวัน  กิจกรรมอ่านข่าวผ่านทางหอกระจายข่าว  วางทุกงานอ่านทุกคน ส่งเสริมการเขียนจดหมาย  
ส่งเสริมการเขียนเรียงความ ย่อความ  สรุปความ ตลอดทั้งออกข้อสอบอัตนัยทดสอบนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกบ่อย ๆ  
            ๑๕) ให้ทุกโรงเรียนร่วมกันดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มเปูามาย และเด็กพิเศษ
อย่างจริงจัง และจริงใจ 
 
    ๖.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม /ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียน 
๑ กิจกรรมพัฒนาจิรยคุณ  

(โครงงานคุณธรรมตามแนวทาง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ) ค าอธิบาย
กิจกรรม : เป็นกิจกรรมที่ใช้
โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

๑. คัดเลือกโรงเรียน 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ 
ของจ านวนโรงเรียน 
ในสังกัด เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
๒. แจ้งโรงเรียน ในข้อ ๑ 
ให้คัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับ 
การอบรม อย่างน้อย 

๑. คัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับการอบรม 
๒. ครูที่ผ่านการอบรมน้าความรู้ 
ไปขยายผลแก่ครูในโรงเรียน 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(เม.ย. –ส.ค.๖๑) 



๕๔ 
 

ที ่ กิจกรรม /ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียน 
ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ละ ๒๕๐ คน  

๓. ด าเนินการอบรม 
๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
(เม.ย. –๑๕ พ.ค. ๖๑) 

 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมผลิตนวัตกรรม 
สรรค์สร้างคนดี ๑,๐๐๐ คน 
๘๓ โรงเรียน :เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ครูคิดค้นและผลิตนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล 
นวัตกรรมต้นแบบระดับประเทศ 
 

๑. แจ้งโรงเรียนให้ครูคิดค้น และ 
ผลิตนวัตกรรมด้านการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม (พ.ค.๖๑) 
๒. รวบรวมนวัตกรรมที่โรงเรียน 
ส่งเข้าประกวด ส่ง สพฐ. 
(ส.ค.๖๑) 
 
 

๑. ครูคิดค้น และผลิตนวัตกรรม 
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ส่งนวัตกรรมด้านการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมแก่ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้าร่วม 
ประกวด (ส.ค.๖๑) 
 
 

๓ กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม 
ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความ 
พอเพียงกตัญญูซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์
คุณธรรม และเป็นก าลังส าคัญ ใน
การสร้างเครือข่ายคุณธรรม สพฐ.  
ที่เข้มแข็ง 

๑. อบรมครูโรงเรียน 
ในข้อ ๑ ให้ความรู้เรื่อง 
ค่ายยุวชนคน คุณธรรม 
๒. คัดเลือกนักเรียน 
เข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
(มิ.ย. –ส.ค. ๖๑) 

๑. จัดค่ายค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
๒. ครูน าความรู้ที่ได้ 
จากการเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
ไปด าเนินการที่โรงเรียนตนเอง 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(มิ.ย. –ส.ค. ๖๑) 
 

๔ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
สร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ในระดับ
ห้องเรียน และให้นักเรียนร่วมกัน
หาวิธีการแก้ไข พัฒนาไปสู่
คุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

๑. แจ้งโรงเรียนในข้อ ๑  
ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้า 
รับการอบรมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานกิจกรรม 
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
๒. ด าเนินการอบรมชี้แจง
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (พ.ค. ๖๑) 
 

๑. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้าอบรม 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
๒. ผู้บริหาร หรือครูน้าความรู้ 
ไปขยายผลในโรงเรียน 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๕ กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
(ครอบครัวคุณธรรม):เป็นกิจกรรม 
ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  
และโรงเรียนอย่างแน่นแฟูน 

๑. แจ้งโรงเรียนในข้อ ๑ ส่ง
ผู้บริหาร หรือครูเข้ารับการ 
อบรมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานกิจกรรมครอบครัว 

๑. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้าอบรม 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
๒. ผู้บริหาร หรือครูน้าความรู้ 



๕๕ 
 

ที ่ กิจกรรม /ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียน 
เปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ 
ที่มีร่วมกันพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
ให้ทุกคนในครอบครัว 
 

ที่สาม 
๒. ด าเนินการอบรมชี้แจง 
กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
(พ.ค.-มิ.ย. ๖๑) 

ไปขยายผลในโรงเรียน 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(พ.ค. –ส.ค.๖๑) 
 

๖ 
 
 

กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตาม 
โรงเรียนคุณธรรมเป็นกิจกรรม 
การก ากับ ติดตามการด าเนิน
โครงการของโรงเรียน โดย
ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

๑. ประสานโรงเรียนเพ่ือก าหนด 
แผนการก ากับ ติดตามโครงการ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒. ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
(พ.ค.–ส.ค.๖๑) 

๑. ร่วมวางแผนการก ากับ ติดตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. ให้ความร่วมมือในการก ากับ  
ติดตามของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ( พ.ค.-ส.ค.๖๑ ) 

๗ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ไปศึกษาดูงาน
หน่วยงาน  
หรือองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และน้าองค์ความรู้ 
มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

๑. แจ้งโรงเรียนในข้อ ๑  
ส่งผู้บริหาร หรือครูสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุว 
สถิรคุณหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
๒. ด าเนินการสร้างเครือข่าย 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  
(พ.ค. ๖๑ เป็นต้นไป) 
 

๑. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้า 
ร่วมการสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 
๒. ผู้บริหาร หรือครูน้าความรู้ 
ไปขยายผลในโรงเรียน 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(พ.ค. ๖๑ เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (การพัฒนาการอ่านเขียน) 
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียน ...................................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา........................................         
สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 

ที่ รายการ การปฏิบัติ สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 
มี ไม่มี 

๑. จดัท าข้อมูลสารสนเทศการอ่าน
ออก เขียนได้ นักเรียนรายบุคคล 
รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน 

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

๒. วิเคราะห์ผลการประเมินและจัด
กลุ่มนักเรียนตามระดับ
ความสามารถ (ดีมาก,ดี,พอใช้
,ปรับปรุง) ในแต่ละชั้น 

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

๓. ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ก าหนดเปูาหมายพัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้ 

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

๔. ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกับ
ศึกษานิเทศก์จัดท าแผนพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้ 

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

๕. สื่อ/เครื่องมือ/แบบทดสอบ/
เอกสาร/แบบฝึกฯลฯที่ใช้ในการ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  

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

หมายเหตุ : ๑. การประมวลผลระดับโรงเรียนให้รวมการเขียน/จ าแนกรายชั้น 
 
               ๒. เกณฑ์การอ่านหนังสือตามมาตรฐานที่ สพฐ.ก าหนด (ให้โรงเรียนเตรียมนักเรียนฝึกการอ่าน   
                   เพ่ือรอรับการติดตามในภาคเรียนที่ ๒) 
นักเรียนอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้  
 - ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยอ่านหนังสือไม่น้อยกว่า ๖  เล่ม   หรือ เฉลี่ยวันละ ๑๐ นาที 
 - ร้อยละ ๙๐ นักเรียน ป.๑-๓ อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม  ต่อปีหรือเฉลี่ยวันละ ๓๐ นาท ี
 - ร้อยละ ๙๐ นักเรียน ป.๔-๖ อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า ๑๔ เล่ม  ต่อปีหรือเฉลี่ยวันละ ๖๐ นาท ี
 - ร้อยละ ๙๐ นักเรียน ม.๑-๓ อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า ๒๐ เล่ม  ต่อปีหรือเฉลี่ยวันละ ๙๐ นาท ี



๕๘ 
 

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียน................................................ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา .................................................. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑.๑  ขนาดของโรงเรียน  
  เล็ก   กลาง   ใหญ ่
 ๑.๒  จ านวนนักเรียน  
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   จ านวน ...............คน 
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   จ านวน ...............คน 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   จ านวน ...............คน 
 ๑.๓  มีครูผู้สอนจบเอกภาษาอังกฤษ  
  ใช่   จ านวน ......... คน   
  ไม่ใช่ จ านวน ........ คน กรุณาระบุวิชาเอก ๑)........................................................... 

๒) ......................................................................๓) ......................................................................  
ตอนที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ จากนั้นรวบรวมประเด็นแล้วท าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระดับ   คุณภาพ ดังนี้
  ระดับคุณภาพ ๕  หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศได้ ๕ ข้อ 
  ระดับคุณภาพ ๔  หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศได้ ๔ ข้อ 

ระดับคุณภาพ ๓  หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศได้ ๓ ข้อ 
ระดับคุณภาพ ๒  หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศได้ ๒ ข้อ 
ระดับคุณภาพ ๑  หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศได้ ๑ ข้อ 

ประเด็นการนิเทศ 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ขั้นการวางแผน (Plan) 

๑. มีการประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน    
ตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ๖ MORE     
for Improving English Competency  

๒. มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ตามรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency 

๓. มีการออกแบบหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง  กับ
มาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

๔. มีการเลือกเนื้อหาการสอนที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่
เหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 

     
วิธีด าเนินงาน/เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
ปัญหาที่พบ 
 
 
 
 

๕.   มีการวิเคราะห์ข้อสอบและผลการสอบ O-NET เพ่ือใช้ส าหรับวางแผน 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

แนวทางแก้ไข 
 



๕๙ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม (Do) 
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ ๖ MORE 

๖. มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ ๖ MORE ดังนี้ 

      ๖.๑ มีการจัดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ ของนักเรียน    
            และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
      ๖.๒ มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยใช้ปูาย 
            ค าศัพท์ สัญลักษณ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
            ของนักเรียน 
      ๖.๓  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น การ 
            สอนซ่อมเสริม กิจกรรมค่ายวิชาการ การจัดตลาดนัดภาษาอังกฤษ  
           “English Market”การจัดเวทีคนเก่ง การแข่งทักษะทางวิชาการ 
      ๖.๔  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่สอดคล้อง 
            กับมาตรฐาน ตัวชี้วดั เหมาะสมกับระดับชั้น ความสามารถ ความสนใจ 
            ของนักเรียน  
       ๖.๕  มีการคิดค้น วิธีการ นวัตกรรม รูปแบบหรือจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ 
            พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน 
            ภาษาอังกฤษ   

     
วิธีด าเนินงาน/เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 
ปัญหาที่พบ 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 

การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๗. มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๘. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๙. มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม  ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและเหมะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
๑๐.  มีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) ตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ๖ 
MORE ร่วมกับครูผู้สอนอ่ืน ๆ ในระดับโรงเรียน 

๑๑.  มีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ๖ 
MORE ร่วมกับครูผู้สอนอ่ืน ๆในระดับศูนย์/เขตพ้ืนที่ 

     
วิธีด าเนินงาน/เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
ปัญหาที่พบ 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ประเด็นการนิเทศ 
ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินงาน (Check) 
๑๒.   ครูผู้สอนด าเนินการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียน ด้วยวิธีการ รูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับระดับชั้น 

๑๓.  ครูผู้สอนมีเอกสาร หลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบ ๖ MORE เช่นผลงานนักเรียน รายงานการจัดกิจกรรม/
โครงการ ฯลฯ 

๑๔.  ครูผู้สอนมีเอกสารการบันทึกปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนและมีวิธีการ รูปแบบ /แนวทางในการแก้ปัญหา 

๑๕.  ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรม กระบวนการหรือวิธีการด าเนินการ/งานวิจัย/  
ผลงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ที่สามารถแก้ปัญหาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

๑๖.  ผู้บริหาร คณะนิเทศภายใน นิเทศการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ ๖ MORE for Improving 
English Competency 

      
วิธีด าเนินงาน/เอกสาร/ร่องรอย 
 

 
ปัญหาที่พบ 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 

ขัน้การสะท้อนผล การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
๑๗.  มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ๖ MORE for 

Improving English Competency ร่วมกับคณะครูผู้สอนในโรงเรียน 
๑๘.  มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ๖ MORE for 

Improving English Competency จากการนิเทศภายในสถานศึกษา
โดยผู้บริหารโรงเรียน 

๑๙.  มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ๖ MORE for 
Improving English Competency ร่วมกับโรงเรียนอ่ืนๆในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๒๐.  มีการสะท้อนผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และผลการทดสอบO-Net ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

๒๑.  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ตามรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency        
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

   
วิธีด าเนินงาน/เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
ปัญหาที่พบ 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 

 
หมายเหตุ      ๑. แบบประเมินนี้ใช้ในการนิเทศติดตาม ๒ ครั้ง 

๒. การนิเทศติดตามครั้งที่ ๑ จะนิเทศติดตามเพียง ๒ ขั้น  
    คือ ๑. ขั้นวางแผน (Plan) ๒. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ( Do) 

                 ๓. ท่านสามารถแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน / เอกสาร / ร่องรอย  
                     ในแต่ละประเด็นเพิ่มเติมได้ 



๖๑ 
 

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียน.........................................ชั้นอนุบาลปีที่ ..... นักเรียน.... .........คน  ชาย.........คน หญิง...........คน 
ชื่อครูผู้สอน........................................วิทยฐานะ.......................................วชิาเอก.................. ..................  

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม  

๑ การจดัสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องเรียน       

๒. การจัดอุปกรณ์ภายในห้องเรียนโดยรอบอาคารเรียน      

๓. การจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน      

๔. การจัดระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม      

๕. การจัดอุปกรณ์กลางแจ้ง         
ด้านคุณลักษณะของนักเรียน  

๑. เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก      

๒. เด็กมีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส      

๓. เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของครู      

๔. เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้      

๕. เด็กแสดงความเคารพได้เหมาะสมตามวัย      

ด้านคุณภาพของครูผู้สอน  

๑. มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล      

๒. มีหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๖๑  มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

     

๓  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การ   
    เรียนรู ้

     

๔. มีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน      

๕. มีการจัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 

     

รวม      

หมายเหตุ     ๑. แบบประเมินนี้ใช้ในการนิเทศติดตาม ๒ ครั้ง 
๓. การนิเทศติดตามครั้งที่ ๑ จะนิเทศติดตามเพียง ๒ ด้าน  
    คือ ๑. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ๒. ด้านคุณภาพของครูผู้สอน 



๖๒ 
 

แบบนิเทศติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
และจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 
๑. โรงเรียน......................................................  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา................................   
๒. จ านวนนักเรียน......................... คน จ านวนคร.ู............................. คน  
๓. ประเภทการจัดการเรียนการสอน  
 (   ) จัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง (Stand Alone) 
 (   ) จัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้น โดยมีนักเรียนที่เรียนรวมชั้น ดังนี้   
  ๑. ชั้น ป......จ านวน............... คน เรียนรวมกับชั้น ป..............  จ านวน...........คน 
  ๒. ชั้น ป......จ านวน............... คน เรียนรวมกับชั้น ป..............  จ านวน...........คน 
  ๓. ชั้น ป......จ านวน............... คน เรียนรวมกับชั้น ป..............  จ านวน...........คน 
 (   ) น านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียน..........................................................................................
จ านวน.................... คน.  ระยะทาง................กิโลเมตร   
  โดยมีจ านวนนักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวม  ดังนี้   
   ชั้น ป......จ านวน............... คน   
   ชั้น ป......จ านวน............... คน   
   ชั้น ป......จ านวน............... คน   
   ชั้น ป......จ านวน............... คน   
   ชั้น ป......จ านวน............... คน   
   ชั้น ป......จ านวน............... คน   
  วิธีการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน 
   (   ) โดยพาหนะรถยนต์ที่ได้รับการจัดสรรพาหนะจาก สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 
   (   ) โดยพาหนะรถยนต์ที่โรงเรียนจ้างเหมา 
   (   ) นักเรียนเดินทางด้วยตนเอง 
  จ านวนครูที่ไปท าการสอนที่โรงเรียนหลัก................... คน.  
๔. ปัญหาและอุปสรรค  
....................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ค าชี้แจง  ให้ผู้นิเทศด าเนินการตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
            ของโรงเรียน   แล้วท าเครื่องหมาย  √  ในช่อง ระดับการปฏิบัติ 
 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ด้านการด าเนนิงานพื้นฐาน ประกอบด้วย     
๑ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียน สะอาดและเป็นระเบียบ     
๒ โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มี 

ความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน (ความสูงจากพ้ืนถึงจุดก่ึงกลางจอ 
๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร) 

    

๓ บทบาทของครู  เอาใจใส่ก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน 

    

๔ นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนโรงเรียน 
วังไกลกังวล 

    

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย     
๑ ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ า นวยสะดวกให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

    

๒ จัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน 
และจ านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 

    

๓ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ส าหรับโรงเรียนปลายทาง 

    

๔ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าด้วยความมุ่งม่ัน และน าพาครูทุกคน ทุกฝุาย  
ตระหนัก เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

    

๕ ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ทุกห้องเรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย     
๑ ครูจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ 

จัดการเรียนการสอน 
    

๒ ครูเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ และ 
กิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับ
โรงเรียนปลายทางก าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม ในการ
เรียนครั้งต่อไป 

    

๓ ครูร่วมจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทาง และต้องเอาใจ 
ใส่ดูแล ก ากับ แนะน านักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 

    

๔ ครูสรุปส าระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากการเรียนรู้สิ้นสุดลง และบันทึกผลการ
จัดการเรียนการสอนหลังสอนทุกครั้ง 

    

๕ ครูวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ ท าให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

    

๖ ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพ่ือช่วยเหลือ 
นักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 

    

 
 
ข้อบันทึกเพ่ิมเติม
................................................................................................ ......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................... .............................. 
 

(…………………………………………………) ศึกษานิเทศก์ 
                                                                 ..................../...................../.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

แบบนิเทศ  ติดตาม  การใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ระยะท่ี  ๑) 

โรงเรียน...................................................................ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา................... 
*************************************** 

ค าชี้แจง  ให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตาราง    ตามผลการด าเนินงานที่โรงเรียนได้
ด าเนินการ 

  พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ลงในแบบนิเทศฯ  ที่ก าหนด 
 

ที ่ รายการนิเทศ การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะการนิเทศ 
มี ไม่มี 

๑. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) 

   

๒. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็น
หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

   

๓. โรงเรียนมกีารประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐ 

   

๔. หลักสูตรของสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ๕  
องค์ประกอบหลัก  คือ  ส่วนน า  โครงสร้างหลักสูตร  
ค าอธิบายรายวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เกณฑ์การจบ 

   

๕. ส่วนน าของหลักสูตรประกอบด้วย  ความน า  วิสัยทัศน์  
สมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

๖. โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย  
โครงสร้างเวลาเรียน  และโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

   

๗. โครงสร้างเวลาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  รวมเวลา
เรียนพ้ืนฐาน  เป็น  ๘๔๐  ชัว่โมง/ปี  และโครงสร้างเวลา
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รวมเวลาเรียน
พ้ืนฐาน  เป็น  ๘๘๐  ชัว่โมง/ปี   

   

๘. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น  รวมเวลาเรียนเป็น  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 

   

๙. รายวิชาประวัติศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น  มีเวลาเรียนเป็น  ๔๐  ชัว่โมง/ปี 

   

๑๐. รายวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  
มีเวลาเรียนพ้ืนฐานเป็น  ๒๐๐  ชั่วโมง/ปี  หรือรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี  และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๘๐  
ชั่วโมง/ปี 

   

๑๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

   

 



๖๖ 
 

 
ที ่ รายการนิเทศ การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะการนิเทศ 

มี ไม่มี 
๑๒. หลักสูตรสถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีครบทุก

ระดับชั้น 
   

๑๓. หลักสูตรสถานศึกษามีค าอธิบายรายวิชาครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอนและครบทุกระดับชั้น 

   

๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา  
ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมชุมนุม)  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

   

๑๕. หลักสูตรสถานศึกษามีเกณฑ์การจบ  มีระเบียบการวัด
และประเมินผลการเรียน 

   

๑๖. โรงเรียนมีโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 

   

๑๗. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ  ๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   

๑๘. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร 

   

๑๙. ครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  ทุกคน 

   

๒๐. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักสูตร
ในระดับชั้นและสาระที่สอน 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................... ..............................................................................................
.............................................................. ........................................................................................................... 
............................................................................................... .......................................................................... 
........................................................................... .............................................................................................. 
................................................................ ......................................................................................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
........................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................... ..................................................................................................... 

 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.มหาสารคาม  เขต  ๓ 

 
 



๖๗ 
 

แบบนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓ 

โรงเรียน...................................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา............................... 
*************************************** 

ค าชี้แจง  ให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตาราง    ตามผลการด าเนินงานที่โรงเรียนได้
ด าเนินการ  พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ลงในแบบนิเทศฯ  ที่ก าหนด 
 

ที ่ รายการนิเทศ ระดับการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห ์

    

๒. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์     
๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  ปฏิบัติ  

รวบรวมข้อมูล  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล 
    

๔. ครผูู้สอนมีการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์  เชื่อมโยงความรู้หรอืประสบการณ์เดิม  และ
สร้างองค์ความรู้จากการคิดวิเคราะห์ 

    

๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห์ที่
หลากหลาย 

    

๖. ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  ปฏิบัติกิจกรรม  รวบรวมข้อมูล  
และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 

    

๗. ผู้เรียนมีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

    

๘. ผู้เรียนมีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  คิด
วิเคราะห์  และสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 

    

๙. ผู้เรียนมีการน าความรู้จากการคิดวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    

๑๐. ผู้เรียนมีผลงานที่สะท้อนถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ตนเอง 

    

 

รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน/วิธีการสอนคิดวิเคราะห์ที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนานักเรียน 
รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน/วิธีการสอนคิดที่ใช้พัฒนานักเรียน ระดบัชั้นที่ใช้ในการพัฒนา 

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

  ทุกระดับชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
  ประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
  มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................... .............................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 



๖๘ 
 

ระดับการให้คะแนนตามรายการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 
ที่ รายการนิเทศ ระดับการให้คะแนน  (Rubric  Score) 

๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน

มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ครูผู้สอนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์  
ร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป 

ครูผู้สอนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูผู้สอนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์  
น้อยกว่าร้อยละ  
๕๐ 

ครูผู้สอนไม่มี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ 

๒. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห ์

ครูผู้สอนมีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห ์ ร้อยละ  
๗๐  ขึ้นไป 

ครูผู้สอนมีการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห ์ ระหวา่ง
ร้อยละ  ๕๐-๗๐ 

ครูผู้สอนมีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห ์ น้อยกวา่
ร้อยละ  ๕๐ 

ครูผู้สอนไม่มกีาร
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห ์

๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  
ปฏิบัติ  รวบรวมข้อมูล  คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูล 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้า  ปฏิบัติ  
รวบรวมข้อมูล  คิด
วิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูล  
ร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป 

ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกค้นคว้า  
ปฏิบัติ  รวบรวม
ข้อมูล  คิด
วิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูล  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้า  ปฏิบัติ  
รวบรวมข้อมูล  คิด
วิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูล  
น้อยกว่าร้อยละ  
๕๐ 

ครูผู้สอนไม่จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกค้นคว้า  
ปฏิบัติ  รวบรวม
ข้อมูล  คิด
วิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูล 

๔. ครูผู้สอนมีการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิดวิเคราะห์  เช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์
เดิม  และสร้างองค์ความรู้จากการคิดวิเคราะห์ 

ครูผู้สอนมีการใช้
ค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์  เช่ือมโยง
ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม  
และสร้างองค์ความรู้
จากการคิดวิเคราะห์  
ร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป 

ครูผู้สอนมีการใช้
ค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์  
เช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์
เดิม  และสร้าง
องค์ความรู้จาก
การคิดวิเคราะห์  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูผู้สอนมีการใช้
ค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์  เช่ือมโยง
ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม  
และสร้างองค์ความรู้
จากการคิดวิเคราะห์  
น้อยกว่าร้อยละ  
๕๐ 

ครูผู้สอนไม่มีการใช้
ค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์  
เช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์
เดิม  และสร้างองค์
ความรู้จากการคิด
วิเคราะห ์

๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห์
ที่หลากหลาย 

ครูผู้สอนมีการ
ประเมินผลทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่
หลากหลาย  ร้อยละ  
๗๐  ขึ้นไป 

ครูผู้สอนมีการ
ประเมินผลทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่
หลากหลาย  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูผู้สอนมีการ
ประเมินผลทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่
หลากหลาย  น้อย
กว่าร้อยละ  ๕๐ 

ครูผู้สอนไม่มีการ
ประเมินผลทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่
หลากหลาย 

๖. ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  ปฏบิัติกิจกรรม  รวบรวม
ข้อมูล  และคิดวิเคราะห์เกีย่วกบัข้อมูล 

ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  
ปฏิบัติกิจกรรม  
รวบรวมข้อมูล  และ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล  ร้อยละ  ๗๐  
ขึ้นไป 

ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้า  ปฏิบัติ
กิจกรรม  รวบรวม
ข้อมูล  และคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล  ระหว่าง
ร้อยละ  ๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  
ปฏิบัติกิจกรรม  
รวบรวมข้อมูล  และ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล  น้อยกว่าร้อย
ละ  ๕๐ 

ผู้เรียนไม่ได้ฝึก
ค้นคว้า  ปฏิบัติ
กิจกรรม  รวบรวม
ข้อมูล  และคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล 

 



๖๙ 
 

ที่ รายการนิเทศ ระดับการให้คะแนน  (Rubric  Score) 
3 2 1 0 

๗. ผู้เรียนมีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ที่
ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ผู้เรียนมีการใช้สื่อ  
เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  ที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิด
วิเคราะห์  รอ้ยละ  
๗๐  ขึ้นไป 

ผู้เรียนมีการใช้สื่อ  
เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  ที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิด
วิเคราะห์  ระหวา่ง
ร้อยละ  ๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนมีการใช้สื่อ  
เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  ที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิด
วิเคราะห์  นอ้ยกวา่
ร้อยละ  ๕๐ 

ผู้เรียนไม่มีการใช้
สื่อ  เทคโนโลย ี 
นวัตกรรม  ที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิด
วิเคราะห ์

๘. ผู้เรียนมีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
คิดวิเคราะห์  และสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาทีเ่รียน 

ผู้เรียนมีการอภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  คิด
วิเคราะห์  และสรุป
เกี่ยวกบัเนื้อหาที่
เรียน  ร้อยละ  ๗๐  
ขึ้นไป 

ผู้เรียนมีการ
อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  คิด
วิเคราะห์  และ
สรุปเกี่ยวกบั
เนื้อหาที่เรียน  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนมีการ
อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  คิด
วิเคราะห์  และสรุป
เกี่ยวกบัเนื้อหาที่
เรียน  น้อยกวา่ร้อย
ละ  ๕๐ 

ผู้เรียนไม่มีการ
อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  คิด
วิเคราะห์  และ
สรุปเกี่ยวกบั
เนื้อหาที่เรียน 

๙. ผู้เรียนมีการน าความรูจ้ากการคิดวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนมีการน า
ความรู้จากการคิด
วิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ร้อย
ละ  ๗๐  ขึ้นไป 

ผู้เรียนมีการน า
ความรู้จากการคิด
วิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนมีการน า
ความรู้จากการคิด
วิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  น้อย
กว่าร้อยละ  ๕๐ 

ผู้เรียนไม่มีการน า
ความรู้จากการคิด
วิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๐. ผูเ้รียนมีผลงานที่สะท้อนถึงทักษะการคิด
วิเคราะห์ของตนเอง 

ผูเ้รียนมีผลงานที่
สะท้อนถึงทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของ
ตนเอง  ร้อยละ  ๗๐  
ขึ้นไป 

ผูเ้รียนมีผลงานที่
สะท้อนถึงทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ของตนเอง  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ผูเ้รียนมีผลงานที่
สะท้อนถึงทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของ
ตนเอง  น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐ 

ผูเ้รียนไม่มีผลงานที่
สะท้อนถึงทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ของตนเอง 

 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.มหาสารคาม  เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

แบบนิเทศ  ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓ 

โรงเรียน..........................................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา................................... 
************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตาราง    ตามผลการด าเนินงานที่โรงเรียนได้
ด าเนินการ 

  พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ลงในแบบนิเทศฯ  ที่ก าหนด 
 

ที ่ รายการนิเทศ ระดับการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษา 

    

๒. ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะนิเทศภายในมีการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

    

๓. ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะนิเทศภายในมีการสรุปผล 
การนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

    

๔. ครูผ่านการประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนา/มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

    

๕. ครมูีการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา 

    

๖. ครูมีสื่อ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

    

๗. ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน/
นอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

    

๘. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการบูรณาการความรู้ตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา 

    

๙. ผู้เรียนมีการใช้สื่อ/เทคโนโลยี/นวัตกรรม  มีการปฏิบัติ
จริง  จนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

    

๑๐. ผู้เรียนมีผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา 

    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................... .............................................................................................. 
............................................................................................ ............................................................................. 
................................................................................................................... ...................................................... 
................................................................................................................... ...................................................... 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.มหาสารคาม  เขต  ๓ 

 



๗๑ 
 

ระดับการให้คะแนนตามรายการนิเทศ  ติดตาม   
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศกึษา  (STEM  Education)  ในสถานศึกษา   

 
ที่ รายการนิเทศ ระดับการให้คะแนน  (Rubric  Score) 

๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะครูและ

ผู้เกี่ยวข้องเกีย่วกับการด าเนินงานโครงการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียนมี
การจัดประชุมคณะ
ครูและผู้เกี่ยวข้อง
มากกว่า  ๒  ครั้ง/ปี
การศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียนมี
การจัดประชุมคณะ
ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
๒  ครั้ง/ปี
การศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียนมี
การจัดประชุมคณะ
ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
๑  ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียนไม่
มีการจัดประชุม
คณะครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะนิเทศภายในมีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในมกีารนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา  
มากกว่า  ๒  ครั้ง/ปี
การศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในมกีารนิเทศ
การจัดการเรียน
การสอนสะเต็ม
ศึกษา  ๒  ครั้ง/ปี
การศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในมกีารนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา  
๑  ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในไม่มีการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา 

๓. ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะนิเทศภายในมีการ
สรุปผลการนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในมกีารสรุปผล
การนิเทศ  มากกวา่  
๒  ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในมกีารสรุปผล
การนิเทศ  ๒  ครั้ง/
ปีการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในมกีารสรุปผล
การนิเทศ  ๑  ครั้ง/
ปีการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะนิเทศ
ภายในไม่มีการ
สรุปผลการนิเทศ 

๔. ครูผ่านการประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนา/มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา 

ครูผ่านการประชุม/
อบรม/สัมมนา/
พัฒนา/มีความรู้
เกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา  มากกวา่ร้อย
ละ  ๗๐ 

ครูผ่านการประชุม/
อบรม/สัมมนา/
พัฒนา/มีความรู้
เกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา  ระหว่าง
ร้อยละ  ๕๐-๗๐ 

ครูผ่านการประชุม/
อบรม/สัมมนา/
พัฒนา/มีความรู้
เกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา  น้อยกวา่ร้อย
ละ  ๕๐ 

ครูไม่ผ่านการ
ประชุม/ อบรม/
สัมมนา/พัฒนา/มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา 

๕. ครูมีการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา 

ครูมีการจัดการเรียน
การสอนสะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา  
มากกว่าร้อยละ  ๗๐ 

ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาใน
สถานศึกษา  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูมีการจัดการเรียน
การสอนสะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา
น้อยกว่าร้อยละ  
๕๐ 

ครูไม่มีการจัดการ
เรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาใน
สถานศึกษา 

๖. ครูมีส่ือ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ครูมีส่ือ/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา  มากกว่า
ร้อยละ  ๗๐ 

ครูมีส่ือ/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูมีส่ือ/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา  น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐ 

ครูไม่มีสื่อ/
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

๗. ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องเรียน/นอกห้องเรียนที่เอื้อตอ่การเรยีนการ
สอนสะเต็มศึกษา 

ครูมีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศใน
ห้องเรียน/นอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษามากกว่า
ร้อยละ  ๗๐ 

ครูมีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศใน
ห้องเรียน/นอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ครูมีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศใน
ห้องเรียน/นอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา  น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐ 

ครูไม่มีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศใน
ห้องเรียน/นอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา 



๗๒ 
 

 
ที ่ รายการนิเทศ ระดับการให้คะแนน  (Rubric  Score) 

3 2 1 0 
๘. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการบูรณาการความรู้ตาม

แนวทางของสะเต็มศึกษา 
ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดย
การบูรณาการ
ความรู้ตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา  
มากกว่าร้อยละ  ๗๐ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การบูรณาการ
ความรู้ตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา  
ระหว่างร้อยละ  
๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การบูรณาการ
ความรู้ตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา  
น้อยกว่าร้อยละ  
๕๐ 

ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้
โดยการบูรณาการ
ความรู้ตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา 

๙. ผู้เรียนมีการใช้สื่อ/เทคโนโลยี/นวัตกรรม  มี
การปฏิบัตจิริง  จนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา 

ผู้เรียนมีการใช้สื่อ/
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม  มกีาร
ปฏิบัติจริง  จนเกิด
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา  มากกวา่ร้อย
ละ  ๗๐ 

ผู้เรียนมีการใช้สื่อ/
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม  มกีาร
ปฏิบัติจริง  จนเกิด
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา  ระหวา่งร้อย
ละ  ๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนมีการใช้สื่อ/
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม  มกีาร
ปฏิบัติจริง  จนเกิด
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา  นอ้ยกวา่ร้อย
ละ  ๕๐ 

ผู้เรียนไม่มีการใช้
สื่อ/เทคโนโลยี/
นวัตกรรม  ไม่มีการ
ปฏิบัติจริง  ไม่เกิด
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา 

๑๐. ผู้เรียนมีผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้
ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

ผู้เรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานที่เกิดจากการ
เรียนรูต้ามแนวทาง
ของสะเตม็ศึกษา  
มากกว่าร้อยละ  ๗๐ 

ผู้เรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา  ระหวา่งร้อย
ละ  ๕๐-๗๐ 

ผู้เรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา  นอ้ยกวา่ร้อย
ละ  ๕๐ 

ผู้เรียนไม่มีผลงาน/
ชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ตาม
แนวทางของสะเต็ม
ศึกษา 

 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.มหาสารคาม  เขต  ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

แบบนิเทศการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓ 

 

ตอนที่   ๑  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ๑.  โรงเรียน............................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา......................  
 ๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
    โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือก 
    โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอกิจกรรม 
    ใช้ร่วมกันทั้ง  ๒  แนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชย 
ตอนที่  ๒  ข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

ที ่ ประเด็นการนิเทศติดตาม การด าเนินงาน หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

   

๒. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

   

๓. การจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความ
ถนัด และความต้องการของผู้เรียน 

   

๔. การจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน    
๕. การคัดเลือกกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”    
๖. การออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”    
๗. การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน    
๘. การนิเทศภายในของโรงเรียน    
๙. การทบทวนหลังการปฏิบัติ    

 

ตอนที่  ๓.  ตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดให้ครอบคลุมทั้ง  ๔H 
ตัวอย่างกิจกรรม  ๔H 

Head Hand Health Heart 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

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

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

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

 

ตอนที่  ๔.  กิจกรรมผลงานที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  ของโรงเรียน  คือ 
กิจกรรมผลงานที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice) ส่งเสริม๔Hในด้าน 

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

  Head 
  Hand 
  Health 
  Heart 



๗๔ 
 

แบบนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
แบบนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

******************************* 
วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ......................................................................................................... ............................ 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
     ชื่อโรงเรียน...........................................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ...................................  
ตอนที่  ๒  ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
     ๑.  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศของโรงเรียน  และสภาพชุมชนใกล้เคียง 

สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน สภาพชุมชนใกล้เคียง สถานการณ์เสี่ยง/
ปัญหาด้านคุณธรรม

ของโรงเรียน 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

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

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

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

 

ตอนที่  ๓  การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
     ๑.  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก  (จ าแนกตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๗๕ 
 

ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  และคุณธรรมเปูาหมาย  เนื่องจาก  (กรุณาระบุ) 
........................................................................... .............................................................................................. 
............................................................................................... .......................................................................... 
................................................................................................................... ...................................................... 
วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ 

การสร้างแกนน า ประชุมระดมสมอง 
การก าหนด

พฤติกรรมบ่งชี้เชิง
บวก 

การก าหนด
คุณธรรมเปูาหมาย 

การจัดท าตาราง
คุณธรรมอัต

ลักษณ์ 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

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

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

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

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

 

     ๒.  การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
 

วิธีการ/แนวทาง การด าเนินการของโรงเรียน 
๒.๑  การวางแผน / การจัดท าโครงงานคุณธรรม 
-  การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน  หรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

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

.......................................................................................  
๒.๒  การเป็นแบบอย่างที่ดี .......................................................................................  

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

.......................................................................................  
๒.๓  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม 

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

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

.......................................................................................  
๒.๔  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน 
/ ในชั้นเรียน 

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

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

....................................................................................... 
๒.๕  การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

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

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

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



๗๖ 
 

  ๓.  โครงงานคุณธรรม 
คุณธรรมเปูาหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมที่  ๑................................ 
..................................................... 
....................................................... 

โครงงาน........................................ 
..................................................... 
....................................................... 

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

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

................................................... 
คุณธรรมที่  ๒................................ 
....................................................... 
....................................................... 

โครงงาน........................................ 
....................................................... 
....................................................... 

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

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

................................................... 
คุณธรรมที่  ๓................................ 
....................................................... 
....................................................... 

โครงงาน........................................ 
....................................................... 
....................................................... 

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

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

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

     ๔.  เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
วิธีการ/แนวทาง การด าเนินการของโรงเรียน 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน  เพื่อให้ทราบ
เปูาหมายและทิศทางการด าเนนิงาน 

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

การสร้างแกนน า  (คร-ูนักเรียน)  เพื่อเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมาย 

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

การนิเทศติดตามภายใน  และการนิเทศติดตามโดยผู้
นิเทศ 

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

การส่งเสริมสนบัสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบ
ต่างๆ 

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

การสร้างกลไกการมสี่วนร่วม ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

การทบทวนหลังการปฏบิัติงาน  :  AAR ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

การประเมินผลและการน าผลการประเมินไป
พัฒนาการด าเนนิงาน 

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

การประชาสัมพนัธ ์ ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

    



๗๗ 
 

  ๕.  ผลการด าเนินงาน  (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
ผู้เกี่ยวข้องและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

นักเรียน ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

คร ู ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

ผู้บริหาร ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

โรงเรียน ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

ครอบครัวของนักเรียน ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

ชุมชน ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

องค์ความรู้  นวัตกรรม  และบทเรียนที่เกิด
จากการด าเนินงาน 

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

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ๘.  การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของโรงเรียนตาม

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………….... 
……………………………………………….... 

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

…………………………………………… 
…………………………………………… 

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

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

…………………………………………… 
…………………………………………… 

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

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

…………………………………………… 
…………………………………………… 

     ๙.  ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
.............................................................................. ........................................................................................... 
................................................................................................................... ...................................................... 
  (ลงชื่อ)....................................................................................ผู้นิเทศ  
   (..............................................................................) 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.มหาสารคาม  เขต  ๓ 

 



๗๘ 
 

แบบนิเทศ  ติดตาม การด าเนินงานวัดและประเมินผล  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียน..........................................................ศูนยพั์ฒนาคุณภาพการศึกษา.......................................... 

ค าชี้แจง: ให้ผู้นิเทศพิจารณารายการนิเทศ และแนวทางการตั้งค าถามและบันทึกผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอ 

ที ่ รายการนิเทศและแนวทางการนิเทศ จุดเด่น จุดด้อย/จุดที่
ควรพัฒนา 

๑ การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล 
- ก าหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล 
- วัดและประเมินผล  ก่อน  ระหว่าง และ หลังเรียน 
- วัดและประเมินผลสอดคล้องมาตรฐานและตัวชี้วัด  
- สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้มาตรฐาน 
- น าแบบทดสอบ NT,LAS,O-NET มาใช้  ฯลฯ 

  

๒ การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน 
- การจัดท าข้อมลูสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล 
- การจัดท าคลังข้อสอบ/รวบรวมข้อสอบ 
- การจัดท าข้อสอบมาตรฐานในการทดสอบกลางปี  ปลายปี 
- การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนเป็นระยะ 
  อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 
- การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.๑   
   ปพ.๒  และ  ปพ.๓  ฯลฯ 

  

๓ การวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา(LAS/ปลายปี) 
- ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมตัววัดและ 
  ประเมินผลระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา  ฯลฯ 
- การใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางจาก สพฐ. 

  

๔ การวัดและประเมินผลระดับชาติ (NT,O-NET) 
- การเตรียมตัวสอบ/การบูรณาการ NT และ O-NET ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- แนวทางการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระท่ีไม่ได้ทดสอบ O-NET 

  

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

         ลงชื่อ..............................................................    ผู้นิเทศ 
                                           (............................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
       ................./....................../....................  

 

  



๗๙ 
 

แบบนิเทศ  ติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา  2561 
โรงเรียน..........................................................ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษา.......................................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๓ 
  

ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน  
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งหมด.............คน     มีนักเรียนพิการเรียนรวมใน  9  

ประเภท  รวมจ านวน..............คน   คิดเป็นร้อยละ...........ของนักเรียนทั้งหมด 
ตอนที ่2   การนิเทศประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วม                          

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2555 
ค าชี้แจง   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ  5   หมายถึง  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 5 ข้อ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 4 ข้อ 
ระดับคุณภาพ  3   หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 3 ข้อ 
ระดับคุณภาพ  2   หมายถึง   ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 2 ข้อ 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 1 ข้อ 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

1.1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล( Individualized Education Program : IEP) ประเด็นการพิจารณา  (ให้
ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) 

     
บันทึกเพิ่มเติม 

         1.1.1 มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
         1.1.2 มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
         1.1.3 มีแฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
         1.1.4 มีการวัดและประเมินผล 
         1.1.5 มีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  
     มาตรฐานที่ 2  ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียน 
อย่างเหมาะสม 
ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   

     
บันทึกเพิ่มเติม 

         2.1.1 ครูมีความรู้  หลักการ แนวคิดในการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม  และ   
                      ประเภทของคนพิการทางการศึกษา 
         2.1.2 ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 
         2.1.3 ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 



๘๐ 
 

         2.1.4 ครูมีการจัดท า/ปรับหลักสูตรกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
         2.1.5 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง 
                     กับความจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 
ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) 

     

         2.2.1 ครูมีการศึกษาต่อหรือการศึกษาเพิ่มเติมทางการศึกษาพิเศษ บันทึกเพิ่มเติม 

         2.2.2 ครูได้เข้าอบรม สัมมนาทางด้านการศึกษาพิเศษ 
         2.2.3 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 
         2.2.4 ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม จากแหล่ง 
                      เรียนรู้อื่น เช่น การศึกษาดูงาน หนังสือ เว็ปไซด์ งานวิจัย ฯลฯ 
         2.2.5 ครูมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม เช่น การ           
                     เป็นวิทยากร งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 
2.3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   

     

         2.3.1 ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บันทึกเพิ่มเติม 

         2.3.2 IEP มีองค์ประกอบ ตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
         2.3.3 กระบวนการจัดท า IEP ด าเนินงานตามที่ก าหนดในประกาศ 
                      กระทรวงศึกษาธิการ 
         2.3.4 มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผน IEP อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
         2.3.5 จัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผน (IEP) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual Implementation Plan : IIP)   
ที่สอดคล้องกับ IEP 

     

ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   บันทึกเพิ่มเติม 

         2.4.1 มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
         2.4.2 IIP  มีองค์ประกอบตามที่ก าหนด 
         2.4.3 มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ 
                      เชิงพฤติกรรมและเปูาหมายระยะยาวที่ระบุไว้ใน IEP 
         2.4.4 มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  
                      สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผู้เรียนด้วย   
                      วิธีการที่หลากหลาย 
         2.4.5 มีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง 
 



๘๑ 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2.5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  บริการ และ      
 ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใน  การพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

     

 ทางการศึกษา บันทึกเพิ่มเติม 

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)    
         2.5.1  มีการจัดหาและหรือการผลิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  
                       บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
         2.5.2 มีการใช้/ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียน 
                      ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
         2.5.3 มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
                      ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
         2.5.4 มีการเผยแพร่ ขยายผลนวัตกรรมเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นน าไปใช้ในการ 
                      พัฒนาผู้เรยีน 
         2.5.5 มีการจัดท าทะเบียน และยืมสื่อไปใช้กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ 
                      ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
2.6 ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม      

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   บันทึกเพิ่มเติม 

         2.6.1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
         2.6.2 มีการเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
         2.6.3 มีการจัดการเรียนรู้ครบตามประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน IIP 
         2.6.4 มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียน 
         2.6.5 มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

2.7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล      

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) บันทึกเพิ่มเติม 

         2.7.1 มีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
         2.7.2 มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
         2.7.3 มีการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการวัดและการประเมินผล 
                      ตามท่ีก าหนดไว้ใน IIP 
         2.7.4 มีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน   
                      จุดที่ตองปรับปรุง และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน 
         2.7.5 มีการน าผลการประเมินไปใช้  เพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
 



๘๒ 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
 

2.8  ครูใช้กระบวนการวิจัย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล      

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   บันทึกเพิ่มเติม 
         2.8.1 มีการน าผลการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะหสภาพปญหา 
                      และจุดที่ตองการพัฒนา 
         2.8.2 มีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน 
         2.8.3 มีการจัดท ารายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล   
         2.8.4 มีการใชผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
         2.8.5 มีการเผยแพร่ผลการวิจัยต่อสาธารณชน 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
     มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

3.1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรยีน
ร่วมและเรียนรวม 

     

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   บันทึกเพิ่มเติม 

         3.1.1 มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนรวม  
         3.1.2 มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 
         3.1.3 มีการก าหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 
         3.1.4 มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศ  ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ 
                            เรียนร่วมและเรียนรวม 
         3.1.5 มีภาวะผูน าในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท   (SEAT  Framework)      
ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) บันทึกเพิ่มเติม 
         3.2.1 มีการเตรียมความพรอมผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษทาง 
                       การศึกษา และผูเรียนทั่วไป (S : Student) 
         3.2.2 มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวของ  
                      (E : Environment)  
         3.2.3 มีการบริหารหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การ
ตรวจ สอบทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การจัดกิจกรรม
การสอนนอกหองเรียนและชุมชน  การประกันคุณภาพ  การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร
องเข้าเรียน การจัดตารางเรียน  การประสาน ความรวมมือ  การนิเทศติดตามประเมินผล  และ
ปรับปรุงงาน (A : Activity) 
         3.2.4 มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ   
กฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ ต ารา  ความชวยเหลือ



๘๓ 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
อ่ืนใดทางการศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอ่ืน (T : Tool) 
         3.2.5 มีผลการด าเนินงานตามโครงสรางซีท  (SEAT) 
 
3.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based          
     management : SBM) 

     

ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   บันทึกเพิ่มเติม 
         3.3.1 มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนรวม  และก าหนด 
                      บทบาท หนาที่ของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน 
         3.3.2 มีการใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของให 
                      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
         3.3.3 มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
                     ที่มคีวามตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา     
         3.3.4 มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวมและ  
                     เรียนรวม 
         3.3.5 มีการน าผลการประเมินมาใชในการพัฒนางาน  
3.4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม  ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 

     

ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) บันทึกเพิ่มเติม 
         3.4.1 มีการวางแผน ก าหนดเปาหมายในแผนงาน/โครงการ 
         3.4.2 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 
         3.4.3 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
         3.4.4 มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรวมและ 
                          เรียนรวม 
         3.4.5 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธ์ 
                     ต่อสาธารณชน   
 
 
3.5. สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)      
ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) บันทึกเพิ่มเติม 
         3.5.1 มีการใช้ขอมูลสารสนเทศของผูเรียน เพ่ือการสงตอและเปลี่ยนผานทั้ง 
                      ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         3.5.2 มีการจัดท าแผนการสงตอและเปลี่ยนผานเฉพาะบุคคล 
                     (Individual Transition Plan : ITP) 
         3.5.3 มีการสรางความเขาใจระหวางผูสงและผูรับและจัดเตรียมผูเรียนที่มี 



๘๔ 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
                      ความตองการจ าเปน พิเศษทางการศึกษากอนการสงตอหรือเปลี่ยนผาน 

         3.5.4 มีการด าเนินการสงตอและเปลี่ยนผาน 
         3.5.5 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 
3.6.มีการส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการ
จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 

     

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ)   บันทึกเพิ่มเติม 

         3.6.1 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับโรงเรียน 
         3.6.2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขตพ้ืนที่ 
         3.6.3 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด 

         3.6.4 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับภาค 
         3.6.5 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับประเทศ 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

     

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในโรงเรียน ให้ผู้เรียน
และครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

     

ประเด็นการพิจารณา (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) บันทึกเพิ่มเติม 
         4.1.1 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการ                    
                      เรียนรวมและเรียนรวมในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
                      แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         4.1.2 มีการด าเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมและเรียน 
                     รวม 
         4.1.3 มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว แสวงหาความรูและเรียน 
                      รโูดยผานแหลง เรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรูไปใช้ 
                     ประโยชนไดอยางเหมาะสม 
         4.1.4 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาและการใช้ 
                      แหลงเรียนรู 
         4.1.5 มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 



๘๕ 
 

รายการประเมิน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  
     ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

     

ประเด็นการพิจารณา  (ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ได้ปฏิบัติ) บันทึกเพิ่มเติม 
         4.2.1 มีการก าหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                     ดานการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม  และมีการระบุความรูที่จ าเปน      
                     (Knowledge Mapping) 
         4.2.2 มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด  กลั่นกรองความรูที่จ าเปน   
                     (Knowledge Mapping) มาแบงปนความรูใหกับบุคลากรภายในและ     
                     ภายนอกสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  กับชุมชนและ 
                     องคกรที่เก่ียวของ 
         4.2.3 มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้าน 
                    การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 
         4.2.4 มีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการ 
                     แลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการจัดการเรียนรวม ระหวางบุคลากรภายในและ    
                     ภายนอกสถานศึกษา 
         4.2.5 มีการน าผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้านการจัดการเรียน 
                     รวมไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการ 
                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดานการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม และมีการเผย 
                       แพรประชาสัมพันธ์ 

 
ตอนที่  3  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 
              3.1 ปัญหา/อุปสรรค
.................................................................................. ................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
              3.2 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 

 
         ลงชื่อ..............................................................    ผู้นิเทศ 

                                         (............................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 
     .................../..................../..................... 

 

  



๘๖ 
 

แบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียน …….…………….………….…..….………ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา................................................…... 
 

พิจารณาแต่ละรายการต่อไปนี้ว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  ถ้ามีการปฏิบัติให้ระบุระดับ
ของการปฏิบัติ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ก าหนดให้  และบันทึก หลักฐาน/ร่องรอยของแต่ละ
รายการ 

ข้อที่ รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หลักฐาน/ร่องรอย 

๑ มีมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของ สพฐ., สพป. และหรือเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โรงเรียนมี
การน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกรอบการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   

๒ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็น รวมทั้งผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกอย่างเป็นระบบ และน า
ผลการมาวางแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

   

๓ มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ – ๕ ปี  
และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ มีการจัดท าปฏิทิน  
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดไว้มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบของบุคลากรตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

   

๔ มีการนิเทศติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารหรือ ทีมงานผู้ได้รับ
มอบหมายมีการจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นรายโครงการ หรือรายกิจกรรม มี
การจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
เป็นรายโครงการ หรือรายกิจกรรม 

   

๕ มีการแต่งตั้งคณะท างานรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตลอดปี ตามแผนงานโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาเป็นกรอบการติดตาม ตรวจสอบมีการจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา 

   

๖ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการประเมินของ สมศ.  และมีการ
น าจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ สมศ.ไปจัดท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการวางแผนเพื่อ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนได้
รับทราบผลการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

   



๘๗ 
 

 
การด าเนินงานรายมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
มาตรฐาน จุดเด่น  จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................... 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................... 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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๘๘ 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ที่ปรึกษา 
๑.  นายชัยณรงค์  แสงค า   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
๒.  นายปัญญา  สาระกุมาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  
๓.  นายสิทธิชัย  สมเดช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต   
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายปัญญา  สาระกุมาร                  รองผอ. สพป.มค.๓                    ประธานคณะท างาน 
๒. นายสง่า  โทผาวงษ์                          ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.มค. ๓        รองประธานคณะท างาน 
๓. นายส าเร็จ  รักษาเคน                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ         คณะท างาน 
๔. นายโกวิท  ภโูอบ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์   คณะท างาน 
๕. นางกาญจนา  ศรีพระนาม                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง         คณะท างาน 
๖.  นายนิคม  ไวบรรเทา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน           คณะท างาน 
๗.  นายวีระศักดิ ์ ลันศร ี                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ         คณะท างาน 
๘.  นายพิศิษฎ์  แสงสุพิน                     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก         คณะท างาน 
๙.  นายวันชัย  พงสุพันธ์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน          คณะท างาน 
๑๐.  นางชลธิชา  บุพชาต ิ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพน          คณะท างาน 
๑๑.  นางนุชชนา  ชูปฏิบัติ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ฯ         คณะท างาน 
๑๒.  นางไพลดา  อวิรุทธพานิชย์              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกกาว                    คณะท างาน 
๑๓.  นางธัญญลักษณ์  ไชยทองศรี            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง                    คณะท างาน 
๑๔.  นายศักดิ์สิทธิ์  เกษวงษา                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางโกสุม                 คณะท างาน 
๑๕. นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง                   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓               คณะท างาน 
๑๖. นายไชยยา  อะการะวัง                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓               คณะท างาน 
๑๗. นางทิพยวิมล  ดวงเวียงค า                ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓               คณะท างาน 
๑๘. นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง                   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓              คณะท างาน 
๑๙. นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร              ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓             คณะท างาน 
๒๐. นายจเด็จ   ทัศวงษา                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓             คณะท างาน 
๒๑. นางวิไลพร  บุตรภักดี                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓             คณะท างาน 
๒๒. นางวัฒนิกา  วิชิต                   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓            คณะท างาน 
๒๓. นายสุพัฒน์  สิมมะลิ                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓              คณะท างาน 
๒๔. นายรุ่งเรือง  พันพละ                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓              คณะท างาน 
๒๕. นางสุมาลี  มาลาหอม                   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.๓            คณะท างานและเลขานุการ 
๒๖. นายพนม  ศิรินามมนตรี                ศึกษานิเทศก์ สพป.มค. ๓     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


