
 

 

 

 

 

 

S :   Smart Supervisors 
T :   Teamwork Technique Supervision 
A :   Academic Cooperative Development Supervision 
R  :  Reflective Supervising 
S  :   Shared Valuable Practicing 
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แผนปฏบิัติการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 

                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

STAR  MODEL  

 



 

 

 

 

 
ค าน า 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ก าหนดการนิเทศ ติดตาม  

การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ
นิเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์แก่หนว่ยงานและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ในล าดับต่อไป  
 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สารบัญ  
  

หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  บทน า                                                                                          
                สภาพทั่วไป 
ส่วนที่ ๒  นโยบายที่และทิศทางการด าเนินงาน  
                แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒           
                นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
                นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                มหาสารคาม  เขต ๓ 
ส่วนที ่๓  ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
                รูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
                ขอบข่ายการนิเทศ 
                ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
                ปฏิทินการด าเนินการนิเทศ 
                คณะกรรมการผู้นิเทศ ติดตาม  
                โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
                ก าหนดการนิเทศติดตาม 
                เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
ส่วนที่ ๔   แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย 
                การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์                                                                      
                การอ่านออกเขียนได้ 
                การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
                โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ภาคผนวก 
                คณะผู้จัดท า 
 

 
 

๑ 
 

๓ 
๔ 

 

๔ 
 
 

๗ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๘ 
๑๘ 

 
๑๙ 

 

๓๐ 
๓๙ 

 

๔๑ 
 

๔๒ 
 

๔๖ 
๔๗ 

 
 

๕๒ 
 

  
 
 



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 าชีไหล
ผ่านแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๒  ส่วน พ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแม่น้ าชี เป็นที่ราบลุ่ม
ส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทรายชาวบ้านเรียกว่าขาทาม พ้ืนที่ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ าชี 
บริเวณใกล้แม่น้ าเป็นที่ราบลุ่ม ดินเหนียวปนทรายเรียกว่าขาทาม  แต่พ้ืนที่ที่ไกลออกไปจากแม่น้ าชี 
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นดินทรายแห้งแล้งชาวบ้านเรียกว่าขาโคกพ้ืนที่บางส่วนจะเป็นเนินสูงสลับกับที่ลุ่ม
เหมือนลูกคลื่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ปณิธาน 
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 

 ๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่สถานศึกษา 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจัยการบริหารและจัดการศึกษา  หลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้   สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ 
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานการวิจัย 

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

ปณิธาน 
“มุ่งม่ัน พัฒนาระบบการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 
นโยบายที่และทิศทางการด าเนินงาน  

………………………………………………………………… 
 ๑. 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 

ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ      
  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  
ของการพัฒนาประเทศ        



๔ 
 

   ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   
   ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
        ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา    
  
 ๒.นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
     เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการตรวจ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
จึงประกาศนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือสู่ “ปีแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาและเด็กปฐมวัย” ดังต่อไปนี้ 
  ๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๒.การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๓.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๔.การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ๕.การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
  ๖.การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ๗.การอ่านออกเขียนได้ 
  ๘.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
  ๙.การพัฒนาครูทั้งระบบ 
  ๑๐.การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  ๑๑.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๑๒.พัฒนาคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
๓.นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 ๑. วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  และโรงเรียนมี
ระบบการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต     
มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อประโยชน์สุขของนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและความม่ันคงของประชาชน  และประเทศชาติ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๒. กรอบแนวคิดการพัฒนา 
    ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ  (Integration  Standard  
Development  Model : ISD  Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการ
มีส่วนร่วม  และปรับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน  คืนครูสู่ห้องเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมคิดร่วมท าใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่
ระดับงานตามภารกิจ  ระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 
    ๓.๒ จัดระบบประกันคุณภาพภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน   
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง  อันประกอบด้วย  การตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย  ระเบียบและ
วินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 
    ๓.๔ เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ  (ITA)  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๓.๕ จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนา
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี  เป็นเป้าหมายความส าเร็จที่ส าคัญ 
    ๓.๖ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดย
อาศัยหลักวิชาการ  ความคิดริเริ่ม  นวัตกรรม  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ตลอดจนผลการวิจัยมาใช้ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นโยบายและ ITA 

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 
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    ๓.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ 
ของครู 
    ๓.๘ น านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยวิเคราะห์ความส าคัญ  ประกาศ
ก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนงาน  โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ  ติดตาม  ประเมิลผลและรายงาน
ผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    ๓.๙ ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร  (PDCA)  ประกอบด้วย  การวางแผน 
(Plan)  การด าเนินการตามแผน (Do)  การติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศ (Check)  และการปรับปรุง
แก้ไข  (Act)  มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ  ทั้งระดับส านักงาน  ระดับ
กลุ่ม  ระดับงาน  และระดับโครงการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
    ๓.๑๐ จัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  การด าเนินงานในทุกระดับทั้ง
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับโรงเรียน  ระดับห้องเรียน  ระดับกลุ่ม  ระดับบุคคล  และ
ระดับโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน  โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการประเมินผลรอบ  ๖  เดือน  
และ  ๑๒  เดือน  และจัดให้มีการเรียนรู้  ปรับปรุงการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงาน 
    ๓.๑๑ ศึกษา  เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยเฉพาะ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  มาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
 ๔. เป้าหมายความส าเร็จ 
    ๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี  โดย  
  ๔.๑.๑ มีคะแนนการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับ 
ดีเยี่ยม 
  ๔.๑.๒ มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ  
โดยรวมไม่ต่ 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 าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๘๐ 
    ๔.๔ ประชาชนและผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของกลุ่ม  และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕ 
    ๔.๕ ประเทศชาติมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
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ส่วนที่ ๓ 
 

ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
๑. รูปแบบและกระบวนการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันก าหนด รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้รูปแบบ 
การนิเทศแบบ ดังนี้  
รูปแบบการนิเทศ 

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 าเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัดอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด 

T : Teamwork Technique การปฏิบัติงานนิเทศโดยแบ่งคณะนิเทศเป็นทีมๆละ ๓-๔ คน  
โดยยึดหลักการท างานที่เป็นกระบวนการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ  

A : Academic  Cooperative Development Supervision การนิเทศแบบร่วมพัฒนา  
คือ ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศ
การศึกษาท่ีมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอน
เป็นปัจจัยหลัก บนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมท า พึ่งพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและ
กัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนและคู่สัญญา เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
       ขั้นที่ ๑ การวางแผนการด าเนินงาน (Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกฝ่ายจะประชุมหารือกันถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน
ควรแก้ไขก่อน และหรือนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยจะระดมสมอง
หาความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ในเรื่องที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนิเทศ ซึ่งอาจจะด าเนินการในลักษณะของงานหรือโครงการนิเทศเพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
      ขั้นที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing) เป็นขั้นตอนของการ
ท าความเข้าใจกระบวนการนิเทศทั้งระบบ และวิธีการด าเนินงานในแต่ละขั้นของการนิเทศ เพ่ือให้ผู้
ด าเนินงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทักษะ และมีเทคนิคในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนนี้
นอกจากจะเป็นการช่วยให้ผู้ด าเนินงานสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความ
มั่นใจในการท างานให้แก่ผู้ด าเนินงานอีกด้วย 
      ขั้นที่ ๓การปฏิบัติงานตามแผน (Doing ) เมื่อผู้ด าเนินงานได้ผ่านขั้นตอนการ
วางแผนและขั้นตอนการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานไปแล้ว การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ในแต่
ละข้ันตอนอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศก็จะ
ด าเนินไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ได้ตกลงร่วมกันและก าหนดไว้ในแผน โดยจะได้รับความช่วยเหลือและ



๘ 
 

ร่วมมือจากผู้นิเทศภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ร่วมนิเทศ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และ
เครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้นิเทศภายในโรงเรียนเช่น หัวหน้ากลุ่มสาระ 
คู่สัญญา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 
     ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation ) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการนิเทศ ควรด าเนินการประเมินทั้งระบบ เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพของโครงการ
จึงควรจะประเมินสิ่งต่างๆ ตามล าดับของความส าคัญ ดังนี้ 
    ๔.๑ ผลผลิตที่ได้จากการนิเทศ (Output) คือ สัมฤทธิ์ผลการเรียนของผู้เรียน 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศตามเป้าหมายของการนิเทศนั้น ได้แก่ ผลที่เกิดข้ึนจาก
การนิเทศ (ระดับความสามารถในการท างานของผู้รับการนิเทศ การเพ่ิมจ านวนของบุคลากรที่มีคุณภาพ
ภายในหน่วยงาน ความตั้งใจในการท างานของบุคลากร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน) 
และผลที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการนิเทศ (เจตคติของผู้รับการนิเทศที่มีต่องานและต่อผู้ร่วมงาน 
ระดับความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันของผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อเป้าหมายในการท างาน ระดับ
ของจุดมุ่งหมายที่จัดตั้งขึ้น ระดับความร่วมมือร่วมใจที่มีต่อกลุ่มท างาน ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในตนเอง เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และความรู้สึกของผู้รับการนิเทศที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน)  
                   ๔.๒ กระบวนการด าเนินงาน (Process) คือ ความเหมาะสมของขั้นตอนใน
การท างาน ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศและ
บรรยากาศในการท างาน 
                   ๔.๓ ปัจจัยป้อนเข้า (Input) คือ การลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการนิเทศ เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ งบประมาณการเงิน รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงานตามโครงการ 
       ขั้นที่ ๕ การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing )  ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ส่วนการขยายเครือข่ายการด าเนินงานนิเทศ โดยใช้เทคนิคการขาย
ความคิด ให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา แล้วจึงใช้เทคนิคการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมที่ละน้อย ในฐานะ
เพ่ือนร่วมอาชีพหรืออุดมการณ์ จนเกิดความพร้อมที่จะเข้าร่วมด าเนินการด้วยอย่างเต็มตัว  
ในฐานะ "ครูปฏิบัติการ" หรือ ฐานะ "คู่สัญญา" และเมื่อด าเนินการงานได้ผลดี  มีเครือข่ายแนวร่วมเพ่ิม
มากขึ้น ครูปฏิบัติการก็จะได้ปรับเปลี่ยนบทบาทขึ้นเป็นผู้นิเทศเครือข่ายผู้ปฏิบัติการรุ่นต่อไป ซึ่งนับว่า
เป็นการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าใช้เทคนิค "การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" นับว่า เป็น
กลวิธีการเผยแพร่และขยายผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความพร้อมหรือความสมัครใจของครูเป็น
หลัก  ขั้นเสริมการร่วมใจและการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ (Cooperating-C Reinforcing-R)   
นับว่าเป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้ผลการด าเนินงานได้ทั้งคน งานและจิตใจที่ผูกพันอยู่กับงาน 

R : Reflective Supervising กระบวนการสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน 
ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศเพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

S : Shared Valuable Practicing กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นแบบอย่างในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการนิเทศ 
๒. PIDRE 

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 าเร็จได้
จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างเป็น ขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้คือ 

ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท า
การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 

ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ในสิ่งท่ีจะท า (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่ง
ที่จะด าเนินงานว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไร 
และจะท าอย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการ
นิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือ
ได้ผลไม่ถึงข้ันที่พอใจซึ่งจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

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 แล้วก็
ได้ 

ขัน้ที่ ๕ ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามี
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุง
แก้ไข    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้ง หนึ่งส าหรับกรณีท่ี
ผลงาน  ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับกรณีการ
ด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผลและ ถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะได้
ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก 
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รูปแบบการนิเทศ “STARS” 
 
แนวทางการนิเทศ 
 การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่การนิเทศแบบกลุ่ม (Team Supervising Process) โดยการแบ่ง
ศึกษานิเทศก์ออกเป็น ๕ สาย ๆ ละ ๓ คน 

๒.  การปฏิบัติหน้าที่การนิเทศแบบเดี่ยว (Individual Supervising Process (Agenda) 
(Individual Supervising Process (Function) โดยศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เมื่อด าเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง (ตามประเด็น
และปฏิทินที่ก าหนด) คณะศึกษานิเทศก์จะท าการสรุปประเด็นที่ค้นพบ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการนิเทศ  (Sharing and Reflecting Process) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและท าการนิเทศใน
ระยะต่อไป โดยในการนิเทศ ตามกรอบภาระงาน ในครั้งต่อๆไปจะท าการเปลี่ยนคณะศึกษานิเทศก์ ให้มี
โอกาสในการท างานร่วมกันมากท่ีสุด โดยใช้กระบวนการ (Turn Taking Process) เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์
ทุกท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ให้มีประสิทธิภาพ ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้น (The Power of 
Supervising to Support Students’ Quality). 

 

 

 

 



๑๑ 
 

S :   Smart Supervisors 
T :   Teamwork Technique Supervision 
A :   Academic Cooperative Development Supervision 
R  :  Reflective Supervising 
S  :   Shared Valuable Practicing 

 

วงจรแห่งความส าเร็จ 
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The Power of Supervising to Support 
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Team 
Supervising 

Process 



๑๒ 
 

๒. ขอบข่ายการนิเทศ 
กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดขอบข่ายการนิเทศติดตาม 

โดยยึดแนวทาง 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 านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๑)  ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจ
หน้าที่  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
     นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   
จ านวน  ๑๒ นโยบาย คือ 
   ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
   ๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   ๕. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
   ๖. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ๗. การอ่านออกเขียนได้ 
   ๘. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   ๙. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
   ๑๐. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   ๑๑. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
            ๑๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
๓.ขั้นตอนวิธีการด าเนินการนิเทศ 
             การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ เป้าหมาย กิจกรรมและปฏิทินการนิเทศ ดังนี้ 

๑.วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย 

จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓  
   ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ 
๒. ขอบข่าย 
   ๑. การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   ๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย  

  ๓. การอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการรักการอ่าน 
 



๑๓ 
 

          ๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
             ๕. การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

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

เดือน เป้าหมาย 
เรื่อง / กิจกรรม 

ผู้นิเทศติดตาม 
ที ่ เรื่อง / กิจกรรม 

ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

ตัวแทนระดับศูนย์
คุณภาพฯ 

๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

คณะศึกษานิเทศก์ 

พฤศจิกายน
๒๕๖๑ 

โรงเรียนตัวแทน 
๗๔ โรงเรียน 

๑ การเตรียมความพร้อมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะศึกษานิเทศก์ 

ธันวาคม
๒๕๖๑ 

โรงเรียนตัวแทน 
๗๔ โรงเรียน 

๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะศึกษานิเทศก์ 
ศูนย์คุณภาพ
การศึกษา  
ละ ๖ โรงเรียน 

๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔ การอ่านออกเขียนได้ 
๕ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มกราคม
๒๕๖๒ 

ศูนย์คุณภาพ
การศึกษา  
ละ ๖ โรงเรียน 

๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณะศึกษานิเทศก์ 
๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓ การอ่านออกเขียนได้ 
๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ศูนย์คุณภาพ
การศึกษา  
ละ ๖ โรงเรียน 

๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณะศึกษานิเทศก์ 
๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓ การอ่านออกเขียนได้ 
๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ศูนย์คุณภาพ
การศึกษา  
ละ ๖ โรงเรียน 

๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ 

๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เมษายน 
๒๕๖๒ 

 ๑ สรุปผลการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑ 

คณะศึกษานิเทศก์ 
/ กลุ่มงานนิเทศ

ติดตามฯ 



๑๔ 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนในสังกัด 
 

๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษานิเทศก์

ประจ าศูนย์ฯ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนในสังกัด 
 

๑ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์ฯ 

๒ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๓ การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔ การจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
๕ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
๗ การจัดการเรียนรวม 

กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๑ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษานิเทศก์ 

๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

๓ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๔ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

คณะศึกษานิเทศก์ 
๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓ ค่านิยม ๑๒ ประการ 

โรงเรียนในศูนย์
คุณภาพฯ 

๔ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์
คุณภาพการจัดการศึกษา 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

ตัวแทนระดับศูนย์
คุณภาพฯ 

๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

คณะศึกษานิเทศก์ 
/ กลุ่มงานนิเทศ

ติดตามฯ 

โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔ สรุปผลการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ ๑/

๒๕๖๒ 
 
 
 



๑๕ 
 

๕. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม  
กรรมการชุดที่ ๑ ประกอบด้วย 

   ๑.  นายชัยณรงค์  แสงค า    
   ๒.  นายสิทธิชัย  สมเดช  
          ๓.  นายสง่า  โทผาวงษ์  
   มีหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัทุก
โรงเรียน 
           กรรมการชุดที่ ๒ ประกอบด้วย 
   ๑.  นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง    
   ๒.  นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง 
               ๓.  นายสุพัฒน์  สิมมะลิ  
            มีหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นาโพธิ์หนองแวง               

กรรมการชุดที่ ๓ ประกอบด้วย 
   ๑.  นายไชยยา  อะการะวัง    
   ๒.  นางทิพยวิมล  ดวงเวียงค า                 
                ๓.  นายรุ่งเรือง  พันพละ      
           มีหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาไร่ดอนกลาง ศูนย์พัฒนาคุณภาพแพงงามบอนสวรรค์ และศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า                                   

กรรมการชุดที่ ๔ ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสุมาลี  มาลาหอม    
   ๒.  นายจเด็จ   ทัศวงษา 
                ๓.  นางวิไลพร  บุตรภักดี     
          มีหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก และศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังมัจฉา                                    

กรรมการชุดที่ ๕ ประกอบด้วย 
   ๑.  นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร                  
   ๒.  นายพนม  ศิรินามมนตรี 
                ๓.  นางวัฒนิกา  วิชิต    
          มีหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี และศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษากู่ทอง 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๖. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 โรงเรียนที่รับการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ศูนย์ฯ โกสัมพี ศูนย์ฯ เหล่าหนองเหล็ก 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ บ้านแก้งขิงแคง ๑ บ้านเขวา 

๒ บ้านเลิงบัว ๒ บ้านยางสินไชย หนองหาด 

๓ บ้านหนองหอย ๓ บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 

๔ บ้านเลิงใต้ ๔ บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 

๕ บ้านสังข์ทอง ๕ บ้านนาล้อมโคกสว่าง 

๖ บ้านหัวขัว ๖ บ้านโนนสูงวังขอนจิก 

ศูนย์ฯ เขวาไร่ดอนกลาง ศูนย์ฯ แพงงามบอนสวรรค์ 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ หินแห่เสริมศิลป์ ๑ บ้านดอนจ าปา 

๒ บ้านวังยาววิทยายน ๒ บ้านโนนสัง 

๓ บ้านโนนราษีโคกล่าม ๓ โนนเมืองสองคอน 

๔ บ้านโคกกลาง ๔ บ้านแพงหนองเหนือ 

๕ บ้านวังโพน ๕ บ้านท่าเดื่อ 

๖ บ้านหนองเขื่อน ๖ บ้านหนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 

ศูนย์ฯ วังมัจฉา ศูนย์ฯ ล าน้ าชี 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ บ้านแห่บริหารวิทย์ ๑ บ้านหนองปลาเข็ง 

๒ บ้านโนนนกหอ ๒ บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 

๓ บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก ๓ บ้านคุยเชือก 

๔ บ้านผักหนอก ๔ บ้านกอกหนองผือ 

๕ บ้านยางใหญ่ ๕ บ้านคุยแพง 

๖ บ้านป่าเป้า ๖ บ้านหนองบัวเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 โรงเรียนที่รับการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ศูนย์ฯ หนองโพนเงิน ศูนย์ฯ เชียงยืนเสือเฒ่า 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ บ้านผ า ๑ บ้านเชียงยืน 

๒ บ้านหนองซอน ๒ บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 

๓ บ้านโพน ๓ บ้านจานโนนสูง 

๔ บ้านขีหนองจิก ๔ บ้านหนองแวง 

๕ บ้านสะอาดดอนเงิน ๕ บ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙ 

๖ จินดาอารมณ์ ๖ บ้านโคกข่า 

ศูนย์ฯ กู่ทอง ศูนย์ฯ ชื่นชม 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ๑ บ้านส้มกบ 

๒ บ้านโจดบัวบาน ๒ อนุบาลชื่นชม 

๓ บ้านหนองเดิ่น ๓ ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 

๔ บ้านหนองชาด ๔ บ้านหนองนาไร่เดียว 

๕ บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) ๕ กระบากวิทยาคาร 

๖ บ้านเมืองเพ็ง ๖ ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 

ศูนย์ฯ นาโพธิ์หนองแวง ศูนย์ฯ สร้อยดอกหมาก 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ บ้านศรีอรุณ ๑ บ้านโสกกาว 

๒ บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) ๒ บ้านหนองบอน 

๓ บ้านโนนสะอาด ๓ บ้านส าโรง 

๔ บ้านหนองแหน ๔ บ้านกุดเม็ก 

๕ บ้านหัวนาค า ๕ บ้านบ่อแกบ่อทอง 

๖ บ้านหนองโดน ๖ บ้านหนองคลองหัวขัว 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๗. ก าหนดการนิเทศติดตาม 
    ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 

๘. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
๑. แบบนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๒. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 
                     ๓. แบบนิเทศการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลว
ทางการเรียน 
                    ๔. แบบนิเทศ ติดตาม การเรียนรู้แบบ stem ศึกษา  

          ๕. แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
                    ๖. แบบนิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
                    ๗. แบบนิเทศ ติดตาม การอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการรักการอ่าน 
                    ๘. แบบนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา          
                    ๙. แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย  
          ๑๐. แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนภาษาอังกฤษ  

๘. งบประมาณที่ใช้ 
จากโครงการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

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

 
๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

 แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (NT/O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓  และ  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
************* 

 
๑. หลักการเหตุผล/ความส าคัญ 
  ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
ได้ก าหนดเป้าหมายหลัก  :  ด้านคุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๓  ของปีที่ผ่านมา(ก าหนดเท่ากันทุกปี) 
  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติให้มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  ๕๐  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์                        
และวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ  PISA)  และในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑     
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  ตัวชี้วัดที่  ๑.๓  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
  จากการด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ถึง ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการเนื่องจากมีผลการทดสอบในภาพรวมต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  และต่ ากว่า
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่มีความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ                    
ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จเพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง            
ในการจัดการศึกษาโดยก าหนดให้มีคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 
  
 
 



๒๐ 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  กลุ่มสูงจ านวน  
๓๐  โรงเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือน ารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  กลุ่มสูงจ านวน  
๓๐  โรงเรียน  ไปใช้ในการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในกลุ่มต่ าจ านวน                   
๓๐  โรงเรียนสุดท้าย 
 ๒.๓  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต่อการด าเนินงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพงาน  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  มีรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)                 
 ๓.๒  โรงเรียนในสังกัดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในกลุ่มต่ าจ านวน  ๓๐  โรงเรียนสุดท้าย 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  ๕  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 ๓.๓  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต่อการด าเนินงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)            
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
๔.  ขอบเขตของการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.๑  ด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  
  ๑)  การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑                    
  ๒)  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    
  ๓)  ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต่อการด าเนินงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑               
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 ๔.๒  ด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง   
  ๑)  ประชากร   
   ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๓   
   



๒๑ 
 

               ๒)  กลุ่มตัวอย่าง 
    ๒.๑)  ผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในกลุ่มต่ าจ านวน  
๓๐  โรงเรียนสุดท้าย  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑               
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ จ านวน  ๓๐  คน   
    ๒.๒)  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ , ๖ และ ม.๓  ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในกลุ่มต่ าจ านวน  ๓๐  โรงเรียนสุดท้าย  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
NT/O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ทุกคน 
     ๒.๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓    ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในกลุ่มต่ าจ านวน  ๓๐  โรงเรียนสุดท้าย  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ทุกคน 
  ๔.๓  ด้านระยะเวลา 
  แบ่งเป็น  ๒  ระยะ  ได้แก่   
   ระยะที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ระยะที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    
 
๕.  กรอบแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน  ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPUT PROCESS PRODUCT 

-  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT , O-NET  
เปรียบเทียบปีการศึกษาที่
ผ่านมา  พิจารณา  จุดเด่น 
ด้อย   
-  วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
นโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้น  
ศธ./สพฐ.  และ สปพ.มค.๓ 
-  ศึกษารูปแบบการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้                 
ที่ประสบผลส าเร็จ 
-  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  
ทฤษฎี  เกี่ยวกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

       ใช้กระบวนการควบคุม
ภาพงาน  QC. Circle 
(QC.C)  ตามวงจรเดมม่ิง 
(Deming Cycle) 
ประกอบด้วย 
   ๑.  การวางแผน (P) 
   ๒.  การปฏิบัติ (D) 
   ๓.  การประเมิน (C) 
   ๔.  การรายงานผล (A)  
      ด้วยรูปแบบเครือข่าย
การนิเทศศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

  

       

 

 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการสอบ NT/  O-
NET  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ  ๕๐ 
หรือเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา                   
ที่ผ่านมา  ≥ ๕ %     

 



๒๒ 
 

 
วิธีด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓    ทั้ง  ๒ ระยะ  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  ระยะที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  (๑ พ.ค. – ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พ.
ค.

 –
 ต

.ค
.  

๖๑
 

Yes 

วิเคราะห์ข้อมูลดูสภาพเดิม 
 

ก าหนดเป้าหมาย 

จัดการความรู้ (KM) 
ร.ร.ที่ประสบความส าเร็จ 

 

จัดท าแผน/ปฏิทิน 
เครื่องมือนิเทศ/พัฒนา 

Pl
an

 
Do

  
Ch

ec
k 

Ac
t 

No 

 
ด าเนินการ 

 

 

ประเมินผล 
 

  ช่วยเหลือ
พิเศษ 

พ.
ค.

 –
 ม

ิ.ย.
  ๒

๕๖
๑ 

  ก
.ย.

  ๒
๕๖

๑ 
ต.

ค.
   

๒๕
๖๑

 

๑. ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์              
ปี ๒๕๖๐ 
๒. จุดเด่น จุดด้อย  จุดที่ต้อง
พัฒนาจากผลสัมฤทธิ์  ปี ๒๕๖๐ 
๓. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์                 
๔. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๕.  สื่อเครื่องมือนิเทศ 
๖.  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

- ประชุมผู้บริหาร ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- นิเทศ  ก ากับติดตาม ช่วยเหลือ 
ร.ร.ต่ า  ๓๐ ร.ร. 

- จัดท าเอกสารรายงานผล 
- จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่  

ผลลัพธ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

เลือกงาน 
ปรับปรุง/พัฒนา 

 

- สอบถามความพึงพอใจ ผู้บริหาร  
ครูผู้สอน  
- ทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบ  
pre nt/ o-net,  E-Testing 
    

รายงานผล/เผยแพร่ 
จัดท ามาตรฐาน 

 

Yes 

แผนภาพที่ ๑  ขั้นตอนการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 

                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 



๒๓ 
 

 
  ระยะที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  (๑๑ ต.ค.  ๒๕๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.
ย. 

– 
ธ.ค

.  
๖๒

 

Yes 

- วิเคราะห์ความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
- ผลการทดสอบนักเรียน
ด้วยข้อสอบ  pre o-net 

 

จัดท าโครงการ/แผน/
ปฏิทินเครื่องมือนิเทศ 

Pl
an

 
Do

  
Ch

ec
k 

Ac
t 

No 

 

ด าเนินการ 
 

 

ประเมินผล 
 

  ช่วยเหลือ
พิเศษ 

ต.
ค.

  ๒
๕๖

๑ 
  ม

.ค
. –

 ม
ี.ค

.  
๖๑

 
มี.

ค.
 –

 เม
.ย.

 ๖
๒ 

๑. ข้อมูลสารสนเทศความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
๒.  ผลการทดสอบนักเรียนด้วย
ข้อสอบ  pre nt  /o-net 
๓. จุดเด่น จุดด้อย  จุดที่ต้อง
พัฒนา  
๔.  สื่อเครื่องมือนิเทศ 
๕.  โครงการ/แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
๖.  ปฏิทินนิเทศ 

- ประชุมผู้บริหาร ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- นิเทศ  ก ากับติดตาม ช่วยเหลือ 
ร.ร.ต่ า  ๓๐ ร.ร. 

- จัดท าเอกสารรายงานผล 
- จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่  

ผลลัพธ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

เลือกงาน 
ปรับปรุง/พัฒนา 

 

- สอบถามความพึงพอใจ ผู้บริหาร  
ครูผู้สอน  
- ทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบ  
pre nt/ O-NET, E-Testing 
    

รายงานผล/เผยแพร่ 
จัดท ามาตรฐาน 

 

Yes 



๒๔ 
 

แผนภาพที่ ๒  ขั้นตอนการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

                                           ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
รายละเอียดการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระยะที่  ๑  และ ๒   
แสดงดังตารางที่  ๑  และ ๒ 
 

ตารางที่ ๑  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓    ระยะที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑   
               ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   (๑ พ.ค. – ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
Plan 

 
ขั้นวางแผน 
   ๑.  วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดสอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   ๒.  ก าหนดเป้าหมาย 
   ๓.  จัดการความรู้ (KM) 
ร.ร.ที่ประสบความส าเร็จ 
   ๔.  จัดท าแผน/ปฏิทิน 
   ๕.  จัดท าเครื่องมือ  

๑. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ ปี ๒๕๖๐ 
๒. เพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์              
ปี ๒๕๖๐ 
๔. เพ่ือก าหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์  
๕. เพ่ือจัดท าแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๖. เพ่ือจัดท าสื่อเครื่องมือการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
๗. เพ่ือจัดท าแผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
 

๑. ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ ปี ๒๕๖๐ 
๒. จุดเด่น จุดด้อย  จุดที่
ต้องพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์                   
ปี ๒๕๖๐ 
๔. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์                 
๕. แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
๖.  สื่อเครื่องมือนิเทศ 
๗.  แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

พ.ค. – มิ.ย.  
๒๕๖๑ 

 

๑. แบบบันทึกข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์   
๒. แบบวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์                    
๓. แบบบันทึกผลการ
จัดการความรู้ 
๗. แบบสอบถาม 
๘. แบบนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล 
๙.  ระบบ  E-Testing 

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
๔.  คณะท างานที่
ได้รับแต่งตั้ง
เพ่ิมเติมจาก ร.ร. 



๒๕ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
Do ขั้นด าเนินการ 

๑.  ประชุมผู้บริหาร ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.  นิเทศ  ก ากับติดตาม ให้
ความช่วยเหลือ ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์
ต่ า  ๓๐ ร.ร.สุดท้าย 

๑.  เพ่ือประชุมผู้บริหาร ระดับ
ศูนยพั์ฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.  เพ่ือนิเทศ  ก ากับติดตาม ให้
ความช่วยเหลือ ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์
ต่ า  ๓๐ ร.ร.สุดท้าย 

๑.  ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน 
๒.  ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์ต่ า   
     ๓๐ ร.ร.สุดท้าย 
๓.  ขยายผลสู่ ร.ร.ทุกโรง 

พ.ย. – ม.ค.  
๖๒ 

 

๑. แบบบันทึกข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์   
๒. แบบวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์                    
๓. แบบบันทึกผลการ
จัดการความรู้ 
๗. แบบสอบถาม 
๘. แบบนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล 

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
 

Check ประเมินผล 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
- ทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบ  
pre o-net 

๑.  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
๒.  เพ่ือทดสอบนักเรียนด้วย
ข้อสอบ  pre o-net ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๑ 

๑.  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
๒.  นักเรียนด้วยข้อสอบ  
pre o-net ภาคเรียนที่  ๑/
๒๕๖๑ 

ม.ค. – มี.ค.  
๖๑ 

๑.  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
๒. ระบบ  E-Testing 
๓. แบบทดสอบ pre 
o-net ภาคเรียนที่ ๑ 

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
 

Action ขั้นสรุปรายงานและแก้ไขปรับปรุง 
๑.  รายงานผล 
๒.  เผยแพร่ 
๓.  จัดท ามาตรฐาน 
๔.  แก้ไขปรับปรุง 

เพ่ือด าเนินการ 
๑.  รายงานผล 
๒.  เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
๓.  จัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน 
๔.  น าไปใช้แก้ไขปรับปรุงใน
ประเด็นที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.  รายงานผล 
๒.  เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
๓.  จัดท ามาตรฐาน
ปฏิบัติงาน 
๔.  ประเด็นที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง 

ต.ค.   ๒๕๖๑ 
 

๑.  แบบสอบถาม 
๒.  ผลการทดสอบ 
pre o-net 
๓.  แบบสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
 



๒๖ 
 

 
ตารางที่ ๒  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ และ ม.๓    ระยะที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒  
               ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (๑๑ ต.ค.  ๒๕๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
Plan 

 
ขั้นวางแผน 
   ๑.  วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดสอบ Pre O-Net 
   ๒.  เปรียบเทียบเป้าหมาย 
   ๓.  ปรับแผน/ปฏิทิน 
   ๔.  จัดท าเครื่องมือ  

๑. เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
Pre O-NET ภาคเรียนที่ ๑ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์  
๓. เพ่ือปรับแผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
๔. เพ่ือจัดท าสื่อเครื่องมือ  

๑. ผลการทดสอบ Pre O-
NET ภาคเรียนที่ ๑ 
๒. ผลการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
๓. แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่  ๒ 
๔. สื่อเครื่องมือ  

ต.ค.  ๒๕๖๑ 
 

๑. แบบบันทึกข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์   
๒. แบบวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์                    
๓. แบบสอบถาม 
๔. แบบนิเทศ   

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
๔.  คณะท างานที่
ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมเติม
จาก ร.ร. 

Do ขั้นด าเนินการ 
๑.  ประชุมผู้บริหาร ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.  นิเทศ  ก ากับติดตาม ให้
ความช่วยเหลือ ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์
ต่ า  ๓๐ ร.ร.สุดท้าย รอบท่ี  ๒  

๑.  เพ่ือประชุมผู้บริหาร ระดับ
ศูนยพั์ฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.  เพ่ือนิเทศ  ก ากับติดตาม ให้
ความช่วยเหลือ ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์
ต่ า  ๓๐ ร.ร.สุดท้าย  รอบท่ี  ๒ 

๑.  ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน 
๒.  ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์ต่ า  ๓๐ 
ร.ร.สุดท้าย 

พ.ย. – ธ.ค.  
๖๑ 

 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. แบบนิเทศ    

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
 

Check ประเมินผล 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
- ทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบ  
pre o-net 

๑.  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
๒.  เพ่ือทดสอบนักเรียนด้วย
ข้อสอบ  pre o-net ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๑   

๑.  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
๒.  นักเรียนด้วยข้อสอบ  
pre o-net ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑   
๓.  ทดสอบ  O-NET จริง   

ธ.ค.๖๑ –มี.ค. 
๖๒ 

๑. แบบสอบถาม  
๒. ข้อสอบ pre o-net  
๓. ข้อสอบ O-NET 
จริง   
๔.  E-Testing 

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓. ศึกษานิเทศก์ 
 



๒๗ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
- ทดสอบ  O-NET จริง ๒. ทดสอบ  O-NET จริง   

Action ขั้นสรุปรายงานและแก้ไขปรับปรุง 
๑.  รายงานผล 
๒.  เผยแพร่ 
๓.  จัดท ามาตรฐาน 
๔.  แก้ไขปรับปรุง 

เพ่ือด าเนินการ 
๑.  รายงานผล 
๒.  เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
๓.  จัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน 
๔.  น าไปใช้แก้ไขปรับปรุงใน
ประเด็นที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.  รายงานผล 
๒.  เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
๓.  จัดท ามาตรฐาน
ปฏิบัติงาน 
๔.  ประเด็นที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง 

มี.ค. – เม.ย. 
๖๒ 

 

๑.  แบบสอบถาม 
๒.  แบบทดสอบ pre 
o-net 
๓.  แบบสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

๑. ผอ.สพป. 
๒. รอง ผอ.สพป. 
๓.  ศึกษานิเทศก์ 
 



๒๘ 
 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑.  ก าหนดนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒.  วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบหาจุดเด่น  จุดด้อย   
 ๓.  วิเคราะห์แยกแยะผลการทดสอบรายสาระการเรียนรู้  
 ๔.  จัดกิจกรรม/โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เน้นการค้นหาและพัฒนานักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน 
 ๕.  ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม/คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
เพ่ือระดมความคิด  ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์รายมาตรฐานต่ าแต่ละสาระเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขพัฒนา 
 ๖.  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน/ประธานศูนย์ชี้แจงท าความเข้าใจ 
 ๗.  ประชุมครูระดับศูนย์  โดย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประจ าศูนย์  และศึกษานิเทศก์ 
 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
สิ้นปีการศึกษา 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.  ประชุมครูทั้งหมดภายในศูนย์  น าเอาคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพรวมรายศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรายโรงเรียน  รายกลุ่มสาระ  และ มาตรฐานการเรียนรู้  เพ่ือชี้แจงจุดเด่น จุดด้อย   
จุดที่ควรพัฒนา  เพื่อน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ต่อไป 
 ๒.  คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา/ชมรมทางวิชาการระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ผลการสอบรายศูนย์และโรงเรียน 
 ๓.  ครูวิชาการแต่ละโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา/ชมรมทางวิชาการ  
หาแนวทาง วางแผนปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน 
 ๔.  ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  ตามแผนงานที่ได้ร่วมกันก าหนด  ศึกษานิเทศก์             
ประสานวิทยากร  หรือ  ใช้ครูวิชาการจากโรงเรียนที่ประสพความส าเร็จ 
 ๕.  โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน  วิจัย ระดับชั้นเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน   นิเทศภายใน
เขม้แข็ง  ต่อเนื่อง  



๒๙ 
 

            ๖.  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการยกนระดับคุณภาพการศึกษา  ที่ปรึกษาชมรมทางวิชาการ  นิเทศ  ก ากับติดตาม
อย่างใกล้ชิด  และต่อเนื่อง                 
โรงเรียน 
 ๑.  วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือหาจุดเด่น  จุดด้อย  และจุดที่ควรพัฒนา    
 ๒.  ก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓.  จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๕.  นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลเป็นระยะ รายวัน  สัปดาห์  รายเดือน  และภาคเรียน    
 ๖.  รายงานผลเป็นระยะเป็นระยะ รายวัน  สัปดาห์  รายเดือน  และภาคเรียนแล้วมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนา  ดังตัวอย่างตารางที่  ๓ 

 

อันดับ สาเหตุ 
วิธีปรับปรุง

แก้ไข 

วัน   เดือน    ปี 
ผล ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

เริ่ม ถึง 
 

        

        

        

 
ตารางท่ี  ๓  ตารางก าหนดแผน/ปฏิทิน  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหางานเรียงล าดับความส าคัญ 

 
ครูผู้สอน 
 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   หรือสร้าง
ข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบในปีต่อไป 
 ๕.  ใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 ๖.  จัดบรรยากาศ  น่าดู  น่าอยู ่ น่าเรียน  ส่งเสริมวินัยเชิงบวกในห้องเรียน 
 ๗.  ครูผู้สอน  และนักเรียน  ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  UTQ/TEPE Online  ส านักทดสอบทางการศึกษา  สถาบันทดสอบทางการศึกษา  ฯลฯ 
 ๘  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ชมรม  ครูวิชาการ  โรงเรียนภายในศูนย์  นอกศูนย์  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และอ่ืนๆ   



๓๐ 
 

 
๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จึงก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดังนี้ 

๑. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน และบริเวณภายนอกห้องเรียน ต้องน่าดู น่าอยู่  
สะอาด  

๒. 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 เศษฝุ่นดิน หรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ทั้งตามระเบียง พื้นห้อง  
                ประตู หน้าต่าง หรือในซอกมุมต่างๆ บนเพดานหรือมุมไม่มีหยากไย่ 
   ๒. มีแสงสว่างเพียงพอและการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่มีเสียง และ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รบกวน  
   ๓. สีสันบนผนังใช้สีอ่อน เฟอร์นิเจอร์ในห้องมีสีสันสดใสสบายตา 
   ๔. มีการจัดบอร์ด และป้ายต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบ มีการตกแต่งห้องเรียนได้เรียบร้อย 
           สวยงาม ไม่ใช้กระดาษหรืวัสดุที่เป็นสีสะท้อนแสง 
   ๕. บริเวณภายนอกห้องเรียน หน้าระเบียง บริเวณโดยรอบห้องเรียน มีการตกแต่งด้วยไม้ดอกหรือ
ไม้ประดับหรืออ่ืนๆ 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 

          



๓๑ 
 

 
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 าแหน่งที่ตั้งเป็นสัดส่วนแยกจากเด็กนักเรียน
ชั้นอื่นๆ  พร้อมกับดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  
   ๔. มีอุปกรณ์และสถานที่ที่สะอาดเหมาะสมในการท าความสะอาดร่างกาย เช่น อ่างล้างมือ อ่าง
ล้างหน้า ที่แปรงฟัน  
   ๕. มีถังขยะให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางไว้ในที่เหมาะสมนอกห้องเรียน และมีการดูแลรักษาให้
สะอาดอยู่เสมอ 
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 ตาข่ายปีนป่ายและ มีลังไม้ส าหรับใส่อุปกรณ์กลางแจ้งอ่ืนๆ เช่น อิฐ พลั่ว 
ถังน้ า เครื่องมือท าสวน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดมีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑.๕ การจัดอุปกรณ์กลางแจ้ง    สังเกต บริเวณ สนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเล่น

กลางแจ้งต่างๆ 
  
 
 
 



๓๒ 
 

 
        ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารเรียน 
    หมายถึง การจัดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบอาคารเรียนให้ปลอดภัย 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  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
   หมายถึง  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขและมีสุขนิสัยที่ดี 
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 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 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 

สังเกตประเมนิพัฒนาการ   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 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๗.๑  ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๗.๒  มีมารยาทตามวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 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 เด็กนกัเรียน 

๙.๒  อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้   
มาตรฐานที่  ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑๐.๑  มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๑๐.๒  มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

  

๑๐.๓  มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

  

 
 
 
 



๓๕ 
 

 
มาตรฐานที่  ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑๑.๑  ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

  

มาตรฐานที่  ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสดงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑๒.๑  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน 
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 
หลักฐานร่องรอยการตืดต่อกับผู้ปกครอง 

 
      ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
   หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนในด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทุกด้าน( ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ สติปัญญา) และด้านอ่ืนๆ( ด้านความถนัด สังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว) น า
ข้อมูลมาจัดกลุ่ม สรุป วิเคราะห์ผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีจ าเป็นในการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 



๓๖ 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๓.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล -ตรวจสอบหลักฐาน -ข้อมูล/สารสนเทศการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

      
       ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
        หมายถึง ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา  
โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างสมดุล สามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด/การประเมินพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
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  ให้โอกาสเด็กได้รับการประเมินอย่างทั่วถึงมีความสามารถใน
การเก็บเด็ก . 
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 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 
   หมายถึง ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กจากการไตร่ตรองสารนิทัศน์อย่างรอบด้าน 
 
 



๓๗ 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๓.๖ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุก
ด้าน 

-ตรวจสอบหลักฐาน -บันทึกการประเมินพัฒนา 
-เครื่องมือประเมินต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๗ มีการจัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
   หมายถึง ครูมีการจัดท 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 าเอกสารธุรการชั้นเรียนที่
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

-ตรวจสอบหลักฐาน -หลักฐานธุรการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๘  การนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน 
   หมายถึง 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 
  ๓. ครูพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กทุกคน 
  ๔. ครูพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรียนทุกคน   
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ วิธีเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๙ มีการใช้วินัยเชิงบวกกับเด็ก -สัมภาษณ์ 

-สังเกต 
-คร ู
-นักเรียน 

 



๓๘ 
 

 
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 
ตัวช้ีวัดที ่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 
 

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 
 

 



๓๙ 
 

 
๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 
   ๓.๑ การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีแนวทางด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ศึกษา  วิเคราะห์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนโยบาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๒)  ประกาศนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เกี่ยวกับ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  เพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนทั้งในระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 
  ๔)  ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู  กรอบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน  การประเมินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและก าหนดตัวชี้วัดของการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
  ๕) การจัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ  
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  
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   
 
 
 



๔๐ 
 

 
 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  
          ๓)  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 ๔)  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

 ๕)  ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนโดยใช้ป้ายค 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  



๔๑ 
 

           ๘)  ด าเนินการประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธีการ รูปแบบและ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
          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 านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  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 
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 



๔๒ 
 

   
๕. การอ่านออกเขียนได้ 
 

                       แนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้  
                    รวมทั้งยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี ๒๕๖๒ 

 

วัตถุประสงค์  

 

 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญ มีความตระหนักและ
รับผิดชอบ              ในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ อย่าง
ยั่งยืน 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านออก   
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

เป้าหมาย 

 

 ๑. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบ 
ในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ อย่างยั่งยืน 
 ๒. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านออก  เขียนได้  
อ่านคล่อง            เขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๔. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

 

 



๔๓ 
 

 

                                     มาตรการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

           ๑. ประกาศนโยบายให้ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
           ๒. จัดท าคู่มือแนวทางในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ 
รวมทั้งยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           

๓. จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้  โดยประกาศว่า  
“นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง” 
           ๔. จัดท าเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น  ตามปฏิทินที่ก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าเกณฑ์การประเมินพิจารณาตัดสินการจัดกลุ่ม 
           ๕. สนับสนุนสื่อ/นวตักรรมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือน าไปพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
           ๖. จัดท าเครื่องมือแบบรายงานออนไลน์ / แบบรายงานข้อมูล 
           ๗. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
และสื่อสารได้ รวมทั้งยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ครูวิชาการโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียน 
           ๘. ประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน ๔ ครั้ง/ปี  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของ
นักเรียน โดยใช้เครื่องมือจากโรงเรียน/สพป./สพฐ. ตามที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการด าเนินงาน 
           ๙. จัดท าเครื่องมือเพ่ือออกนิเทศก ากับติดตาม  
           ๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม นิเทศและประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อม
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
           ๑๑. ศึกษานิเทศก์ออกติดตาม ตรวจสอบและประเมิน โครงการ/กิจกรรม “ท้าพิสูจน์” ที่โรงเรียน
แจ้งท้าพิสูจน์ 
           ๑๒. สรุป รายงานผลทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน 
           ๑๓. แจ้งประกาศผลโรงเรียนที่ด าเนินการได้ส าเร็จที่มีนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 
๑๐๐  
           ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เพ่ือเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

                                    มาตรการระดับโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน 
            
            ๑. โรงเรียนประกาศนโยบาย/วาระส าคัญให้ปี ๒๕๕๘ ให้เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้  
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 ไม่
ทิ้งห้องเรียน ให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน โดยให้
ด าเนินการก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา 
            ๔. ให้โรงเรียนด าเนนิการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือเด็กพิเศษ โดยใช้เครื่องมือ
มาตรฐานที่ส่วนกลางก าหนด  โดยครูประจ าชั้นเริ่มคัดกรองนักเรียนภายในชั้นด้วยการสังเกต แล้วร่วมกับครู
การศึกษาพิเศษที่ผ่านการอบรมการคัดกรองแล้วด าเนินการคัดกรองตามเครื่องมือที่ก าหนด ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ ๑ 
            ๕. ให้โรงเรียนด าเนนิการส ารวจนักเรียนรายชั้นเรียนโดยใช้เครื่องมือแบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน และเกณฑ์การพิจารณาการผ่านที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
ก าหนดเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  อ่านคล่อง เขียนแต่สื่อสาร
ไม่ได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้   
            ๖. ให้โรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ จัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามมาตรฐานช่วงชั้นปี 
เช่น ไม่รู้จักพยัญชนะ สระประสม   และหรือวรรณยุกต์บางรูป   ผันวรรณยุกต์ไม่ได้  ยังสะกดค าไม่ได้ อ่าน
ค าท่ีประสมในแม่ ก  กา ไม่ได้  ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
ค าท่ีมีสระลดรูป   ค าควบกล้ า  ค าท่ีมีอักษรน า  ค าท่ีมีตัวการันต์ เป็นต้น  กลุ่มที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
และกลุ่มสื่อสารไม่ได้  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปี 
             ๗. ใหโ้รงเรียนก าหนด/มอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
หรือกลุ่มนักเรียนที่ยังบกพร่องทางด้านการอ่านการเขียน  เพ่ือวางแผน ก าหนดปฏิทิน  กิจกรรม รวมทั้ง
จัดท า จัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีการที่เหมาะสม เช่น  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมฝึกหัดอ่านและ
เขียน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นต้นไป 
            ๘. ให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ทั้งกลุ่มที่บกพร่องทางด้านการอ่าน                   
การเขียน  และนักเรียนที่ควรส่งเสริมความสามารถด้านภาษา  
  



๔๕ 
 

            ๙. ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ  
๑ ครั้ง  
           ๑๐. ให้โรงเรียนสรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
           ๑๑. ให้โรงเรียนประกาศความส าเร็จระดับห้องเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนเป็นรายห้อง 
            ๑๒. ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน แจ้งท้าพิสูจน์ไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  เพ่ือด าเนินการ ท้าพิสูจน์  
            ๑๓. ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยเพ่ือเตรียมเข้าประกวดแข่งขันใน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
            ๑๔. ให้โรงเรียนจัดท าแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมเติม เช่น การเขียนตามค า
บอกทุกวัน  กิจกรรมอ่านข่าวผ่านทางหอกระจายข่าว  วางทุกงานอ่านทุกคน ส่งเสริมการเขียนจดหมาย  
ส่งเสริมการเขียนเรียงความ ย่อความ  สรุปความ ตลอดทั้งออกข้อสอบอัตนัยทดสอบนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐  โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกบ่อย ๆ  
            ๑๕. ให้ทุกโรงเรียนร่วมกันดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มเป้ามาย และเด็กพิเศษอย่าง
จริงจัง และจริงใจ 

                              มาตรการระดับห้องเรียน/ครูประจ าช้ัน 
        ๑. จัดท าประกาศวาระส าคัญระดับห้องเรียน โดยระบุว่า “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก 
เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง” 
        ๒. ครูประจ าชั้นร่วมกับครูที่ผ่านการอบรมผู้คัดกรองด้านการศึกษาพิเศษในห้องเรียนที่รับผิดชอบ                  
โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานที่ก าหนด แล้วบันทึกเสนอผู้บริหารโรงเรียน  
        ๓. ครูประจ าชั้นสร้างแบบประเมินการอ่านการเขียน ให้ครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประเมินนักเรียนตามปฏิทินที่ก าหนด  หากพบว่า มี
นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  เช่น  ไม่รู้พยัญชนะ  สระ สระประสม  สระเกิน วรรณยุกต์ ตัวสะกด  
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ค าควบกล้ า  อักษรน า  ค าท่ีมีตัวการันต์ หรือสะกดค ายังไม่ได้ และวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาว่า มาจากอะไร  เช่น  ขาดเรียนบ่อย  ย้ายโรงเรียนบ่อย ป่วยเรื้อรัง อาศัยอยู่กับตายาย 
ฯลฯ  แล้วราบรวมรายชื่อ รายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตาม
ระยะที่ก าหนด  (เฉพาะเด็กปกติ) 
          ๔. จัดท าและมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งกลุ่มอ่านและกลุ่มเขียน และรายกลุ่มตาม
ระดับของความต้องการช่วยเหลือ   
          ๕. จัดหา/จัดท าสื่อนวัตกรรม ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคนหรือ 
แต่ละกลุ่ม  และก าหนดปฏิทินในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
          ๖. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถ
สื่อสารได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 



๔๖ 
 

          ๗. สังเกต  ตรวจสอบ ประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน   
          ๘. บันทึก สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง  
          ๙. รายงานความส าเร็จต่อผู้บริหารโรงเรียนหากนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคนแล้วให้แจ้ง
เขตพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการท้าพิสูจน์ 
          ๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทยเพ่ือเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับประเทศต่อไป 
          ๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมเติม เช่น การเขียนตามค าบอกทุกวัน  กิจกรรมอ่าน
ข่าวผ่านทางหอกระจายข่าว  วางทุกงานอ่านทุกคน ส่งเสริมการเขียนจดหมาย  ส่งเสริมการเขียนเรียงความ  
ย่อความ  สรุปความ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับระดับชั้น โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส ได้ฝึกซ้ าๆ  
          ๑๒. จัดกิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเอาใจใส่ในพัฒนาการการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผู้บริหารโรงเรียนทุกเดือน 
 
๖.  นโยบาย การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนใน ๒ ด้านคือคุณภาพ
ผู้เรียนในด้านวิชาการ และคุณภาพผู้เรียนในด้านวิชาชีพ จากการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ ๓๔.๐๘ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (๓๘.๒๙)  และไม่มีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ส่วนผลการศึกษาต่อด้านอาชีพ ซึ่งเป็นจุดเน้นอีกด้านหนึ่งนั้น
พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผู้จบการศึกษา จ านวน ๕๘๖ คน เข้า
ศึกษาต่อในสายอาชีพในสถาบันอาชีพของรัฐและเอกชน จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ซ่ึงรัฐบาล
ก าหนดเป้าหมาย ให้นักเรียนเข้าเรียนในสายอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซ่ึงขณะปัจจุบันภาพรวมของ
ประเทศ มีผู้เรียนเข้าเรียนในสายอาชีพร้อยละ ๓๘:๖๒  
 แนวทางการด าเนิน   
  ๑. การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสนอสภาพ ปัจจุบันปัญหา 
และความต้องการ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา 
  ๒. การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือก าหนดรูปแบบ/แผนงานหรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการและด้านอาชีพ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพพ้ืนที่จริง น่าจะ
รู้สภาพปัญหาและแสวงหาแนวทางแก้ไขได้ดี  
  ๓. การปฏิบัติตามแผน โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์เป็นผู้สนับสนุน 
งบประมาณและปัจจัยเพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
  ๔. การนิเทศติดตาม ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ แบบกัลยาณมิตร  
  ๕. การประเมินผล ท าการประเมินผลเป็นระยะๆ ทั้งระหว่างการด าเนินงานและเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๖. การสรุปโครงการ ท าการสรุปผลโครงการตามวัตถุประสงค์และเสนอแนะปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงการในรอบต่อไป 



๔๗ 
 
 

๗. โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 

๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมประเมินภายนอกจาก 
สมศ. 
 

ผู้บริหารหรือครู 
จ านวน  ๑๔๕  
โรงเรียน  

นางวิไลพร  บุตรภักดี 
 

๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

โรงเรียนในสังกัด  
จ านวน  ๑๔๕  
โรงเรียน 
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร  
นางวัฒนิกา  วิชิต 

๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  
๓ และรงเรียน
เอกชน จ านวน  
๑๕๖  โรงเรียน 
 

นางวัฒนิกา  วิชิต   
นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร 
นายจเด็จ  ทัศวงษา   
นายพนม ศิรินามมนตรี 
 

๔ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย 
 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย ใน
สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ 

นางทิพยวิมล ดวงเวียงค า 
 

๕ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้น ป.๑-๖ ทุกคน
(เด็กปกติ) 

นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง 

๖ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  
๓  จ านวน  83  
โรงเรียน 
 

นายสุพัฒน์  สิมมะลิ  
นางวิไลพร  บุตรภักดี  
นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร 



๔๘ 
 

๗ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๔  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน 
 ๒.  นักเรียนชั้น  
ป. ๓ , ๖  และ ม. 
๓  ทุกคน 
 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง   

๘ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา(STEM  Education)  และการคิด
วิเคราะห์ 
ในสถานศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  
๓  จ านวน  ๑๔๕  
โรงเรียน 
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร  
นายพนม  ศิรินามมนตรี 
 

๙ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

. โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๔๕ โรงเรียน 
 

นายรุ่งเรือง   พันพละ 

๑๐ การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
การวิจัย 
เพ่ือการเรียนรู้ 
จ านวน ๓ ทีม   

นายสง่า  โทผาวงษ์   
นายไชยยา  อะการะวัง   
 

๑๑ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา และ
การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก                         
พระราชด าริเพ่ือความยั่งยืน 
 

สถานศึกษาได้รับ
การประเมินเพ่ือ
รักษามาตรฐานและ
ประเมินความยั่งยืน
การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน ๑๒๐ 
โรงเรียน 

นางวิไลพร  บุตรภักดี 



๔๙ 
 

๑๒ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน   
เพ่ิมเวลารู้   

โรงเรียนในโครงการ
มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ  4H  
ตามนโยบาย  ลด
เวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู้  ทุกโรงเรียน 
 

นางวัฒนิกา  วิชิต   
 

๑๓ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชด าริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ “การเสริมสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 

 

โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนมีแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
“การเสริมสร้าง
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ผ่านการ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ” 

นางวิไลพร  บุตรภักดี  
 

๑๔ วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

ครูผู้สอนในสังกัด
ทุกคน 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง   

๑๕ การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ (Mk3 e-Testing) 

ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ถึง ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง ๓ จ านวน ๒๐๐ 
คน 

นายสง่า  โทผาวงษ์   
นายไชยยา  อะการะวัง   

๑๖ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกสาระ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

นางวิไลพร  บุตรภักดี 



๕๐ 
 

๑๗ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส 

๑.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น มากกว่า ร้อย
ละ ๓ 
๒. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีสัดส่วนการศึกษา
ต่อในสายอาชีพ 
สูงขึ้น มากกว่า ร้อย
ละ ๓ 
 

นายไชยยา อะการะวัง   
นายสง่า โทผาวงษ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ที่ปรึกษา 
๑.  นายชัยณรงค์  แสงค า   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
๒.  นายสิทธิชัย  สมเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  ๓ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายสิทธิชัย  สมเดช                      รองผอ. สพป.มค.๓                    ประธานคณะท างาน 
๒. นายสง่า  โทผาวงษ์                          ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.มค. ๓        รองประธานคณะท างาน 
๓. นางมยุรี  โพธิแสน                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง                    คณะท างาน 
๔. นายโกวิท  ภโูอบ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์   คณะท างาน 
๕. นางกาญจนา  ศรีพระนาม                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง         คณะท างาน 
๖.  นายนิคม  ไวบรรเทา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน           คณะท างาน 
๗.  นายวีระศักดิ์  ลันศรี                     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                ศึกษานเิทศก์ 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 


