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3Rs 8Cs การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ     
แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยยุทธศาสตร์     
ที่ 4.3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิต ิและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
(4.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียนวัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ    
การเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู  
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2560- 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน     
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ (3.1) ผู้เรียนมีทักษะ และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3.2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ (3.3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน (3.4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และนวัตกรรม และสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ (3.5)   
มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ (3.7) ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้ และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นั้น มีกระบวนการสู่ความส าเร็จ              
มีองค์ประกอบ และปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียนจะต้อง  
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มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจ 
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้าน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนา
และปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนางานให้ประสบ
ผลส าเร็จทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่
การปฏิรูปการศึกษา และการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษา   
ของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้น า และทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นองค์กรทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย และจุดเน้น                   
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จากการรายงานผล
การนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนในแต่ละแห่งบริหารจัดการ
การศึกษาตามกรอบและความต้องการของโรงเรียน ยังขาดเครือข่ายในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครูในภาพรวม พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ไม่หลากหลาย การพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังน้อย ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงเป็นส่วนน้อย ผู้เรียนยังขาดทักษะการเรียนรู้      
ในศตวรรษท่ี 21 3Rs 8Cs 
 ด้วยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษา รวมถึงผลการจัดการศึกษามีคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ที่สูงขึ้น จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต
เป็นฐาน มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เป็นการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยการจัด
โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมีบริบทคล้าย ๆ กัน ด าเนินการ



๓ 

 

บริหารจัดการปัจจัยการบริหารร่วมกัน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ด้วยการค านึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส าคัญ  เป็นการส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ และ
มาตรฐานในระดับชาติ     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ขึ้น ส่งเสริมให้
ครูมีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยา
เขตเป็นฐาน 
 1.๒.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓  
 1.๒.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์ระบบบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนครูผู้สอนให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายและจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

 1.2.4 เพ่ือเป็นแนวทางของการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม 
การรายงานการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำย  
 1.3.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2562 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active 
Learning) โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs            



๔ 

 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
และการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring อย่างมีประสิทธิภาพ
 1.3.2 สหวิทยำเขต 
   แบ่งพ้ืนที่การนิเทศเป็น 5 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

    1) สหวิทยาเขตวิมานลอย ประกอบไปด้วย 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค ์          
โรงเรียนพยุหะพิทยำคม โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนเขำทองพิทยำคม โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม และ
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ 
     2) สหวิทยาเขตอัจฉรำลัย ประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์          
โรงเรียนไพศำลีพิทยำ โรงเรียนตะคร้อพิทยำ โรงเรียนวังข่อย พิทยำ โรงเรียนหนองบัว โรงเรียนวังบ่อวิทยำ 
โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม และโรงเรียนพนมรอกวิทยำ 
     3) สหวิทยาเขตร่มเกล้ำ-นวมินท ์ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทรำ
ชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ โรงเรียนเก้ำเลี้ยว
วิทยำ โรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม และโรงเรียนพระบำงวิทยำ 
     4) สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนลำดยำว
วิทยำคม โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์
วิทยำคมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ และโรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม 
     5) สหวิทยาเขตตำกฟ้ำ-ตำคลี ประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำคลี           
ประชำสรรค์ โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ โรงเรียนหนองโพพิทยำ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 
โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม โรงเรียนอุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ และ
โรงเรียนช่องแคพิทยำคม 
 1.3.3 โรงเรียน 
   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
จ านวน 37 โรงเรียน 
 1.3.4 ครู 
   ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์  
 1.3.5 นักเรียน 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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1.4 ภำพควำมส ำเร็จ 
 1.4.1 เชิงปริมำณ 
 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    1.1 สหวิทยาเขตมีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยา
เขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกสหวิทยาเขต 
 1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
จ านวน 37 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง/ปี     
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  
 2) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2.1 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  100% 
 2.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 100% 
 2.3 ครูน าสื่อ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 100% 
 3) ด้ำนผู้เรียน 
  3.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  ร้อยละ 90 
  3.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๓  
 

1.4.2 เชิงคุณภำพ 
 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   1.1 มีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็น
ฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
   1.2 มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  
   1.3 มีระบบการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
   1.4 มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
           1.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 
   1.6 โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 1.7 มีรูปแบบ และนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา                       
 1.8 มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 2) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2.1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอน 
  2.2 ครูมีการพัฒนาและการใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
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  2.3 ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลาย
หลายและเหมาะสม 
  2.4 ครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน 
  2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  2.6 ครนู าสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้   
  2.7 ครมีูนวัตกรรมทางการศึกษา และรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
 3) ด้ำนผู้เรียน 
             3.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
  3.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
 1.5.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลที่ เกิดจากการบริการจัดการ             
ตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ตามนโยบายและจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
หน่วยงานทางการศึกษา 
 1.5.2 การนิเทศ หมายถึง การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 1.5.3 สหวิทยาเขต หมายถึง การจัดตั้งโรงเรียนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีบริบทคล้ายกัน
เป็นสหวิทยาเขต เพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารร่วมกันระหว่างโรงเรียน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต โดยมีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้ใกล้เคียงกัน โดยมีโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงช่วยเหลือ ดูแล 
สนับสนุนและร่วมพัฒนาโรงเรียนอ่ืนในสหวิทยาเขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ มีการจัดตั้งสหวิทยาเขต จ านวน 5 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย  

  1) สหวิทยาเขตวิมานลอย ประกอบไปด้วย 6 โรงเรียน  
   2) สหวิทยาเขตอัจฉรำลัย ประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน 
   3) สหวิทยาเขตร่มเกล้ำ-นวมินท ์ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียน  
   4) สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียน  
  5) สหวิทยาเขตตำกฟ้ำ-ตำคลี ประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน 
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 1.5.4 การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน หมายถึง การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะ 
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับ ระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท างานร่วมกัน ด้วยการประสานงาน  
ประสานคน ประสานวิธีการท างาน และประสานงบประมาณการท างานร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน
การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นส าคัญเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.5.5 นวัตกรรม หมายถึง การน าสิ่งใหม่ ๆ  ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือการกระท า หรือ
สิ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมให้ดีขึ้น  
โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ น ามาใช้บังเกิดผลเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ต่อการเรียนรู้ 
 1.5.6 ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม หมายถึง ปีแห่งการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน อันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์จึงก าหนดให้ปีการศึกษา 2564 เป็น “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”   
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ส่วนที่ 2 
 

หลักการและแนวคิด 
การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
 หลักการและแนวคิดการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบไปด้วย 
 2.1 การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
 2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 2.3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”  
 2.4 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด 
Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
 ๒.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.6 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 2.7 การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
 2.8 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
  2.9 การสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.10 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring 
 
2.1 การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  

การพัฒนาการศึกษานั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขต คณะครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะน ามาซึ่งความไว้วางใจ การยอมรับ
ของชุมชนและผู้ปกครอง ต้องอาศัยความร่วมมือกันของสหวิทยาเขต โรงเรียนช่วยกันบริหารจัดการทั้ง
ในด้านวิชาการ การเงินงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
ช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนบุคลากรในการร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนให้สูงขึ้น อาศัยการนิเทศร่วมกันในสหวิทยาเขต โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขต ครูแกนน าของโรงเรียน ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ร่วมกันให้ค าแนะน า 
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ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
 สหวิทยาเขต หมายถึง การจัดตั้งโรงเรียนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีบริบทคล้ายกันเป็นสหวิทยาเขต 
เพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารร่วมกันระหว่างโรงเรียน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสหวิทยาเขต โดยมีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตให้ใกล้เคียงกัน โดยมีโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและ
ร่วมพัฒนาโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขต 
 การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน หมายถึง การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน ด้วยการประสานงาน ประสานคน ประสานวิธีการท างาน และประสานงบประมาณ การท างาน
ร่วมกัน ในสหวิทยาเขต เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นส าคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ  
 การนิเทศมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้มีความทันสมัย ก้าวทันการพัฒนา

ของเทคโนโลยี ซึ่งการประยุกต์ใช้นั้นผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคน จ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือที่จะน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านอุปกรณ์ (Hardware) ด้านบุคลากร (People-ware) ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เพ่ือสนับสนุนการจัดการหรือการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในที่นี้จะขอ
น าเสนอแอพพลิเคชั่นที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการนิเทศ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การประยุกต์ใช้ Google Classroom ,Google Meet, Zoom ส าหรับการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 ๒. การประยุกต์ใช้ LINE กับการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ๓. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS 
 ๔. ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS 
 ๕. ระบบ OS : Online Supervision 
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2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มัธยมศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานด้านปริมาณและด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียน ตามขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ฉบับนี้ใช้เป็นคู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้
โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งจะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทราบข้อมูลสารสนเทศ น ามาสู่การวางแผนสนับสนุนได้ตรงกับ
ความต้องการทีจ่ะยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานให้สูงขึ้นเป็นล าดับ ๆ ไป 

วัตถุประสงค์การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง            
พ.ศ. 2562) 

๑. เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา      
๒. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็น 

เครื่องมือในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียน
มัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

สาระส าคัญ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบ่งออกเป็น 
๒ ด้าน คือ 

๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปริมาณ น าไปใช้เพ่ือให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรร
ต่าง ๆ ที่ควรจะเป็น 

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ น าไปใช้เพ่ือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ เป็น
ความจ าเป็นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง ๒ ด้านมีเนื้อหาสาระส าคัญครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียน      
ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ได้แก่การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป          
ซึ่งประกอบด้วย เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
๒. งานวิชาการ  
๓. งานกิจการนักเรียน 
4. งานบุคคล 
๕. งานธุรการ 
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6. งานการเงินและพัสดุ 
7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๘. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
ในแต่ละเรื่องมีแนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็นระดับคุณภาพ  

๕ ระดับ ถ้ามีระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

แนวทางการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐(ปรับปรุง     
พ.ศ. 2562) 

ส าหรับโรงเรียน 
๑. ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ทั้ง ๒ 

ด้านอย่างละเอียด 
๒. ส ารวจสภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โรงเรียนได้ด าเนินการตามภารกิจและ

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างไร มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน หากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ 

โดยขอความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่นอกเหนือระดับโรงเรียน ก็ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
๔. ตระหนักและเห็นความส าคัญของข้อก าหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความพร้อมหรือ
ตรวจสอบตนเอง ให้มีปัจจัยหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอในระดับที่เหมาะสมและมีคุณภาพ   
จนมั่นใจว่าส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ส าหรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน  
๑. ต้องมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนอย่างน้อย ๓ คน 
๒. ผู้ประเมินจะต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละภารกิจและตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และการ

ให้ระดับคุณภาพของแต่ละระดับ โดยท าความเข้าใจให้ชัดเจน ก่อนท าการประเมิน 
๓. การให้ระดับคุณภาพแต่ละรายการ จะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน  

อย่างเพียงพอ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ก็ให้ค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนเพิ่มเติมจนมั่นใจก่อน แล้วจึงให้
คะแนนระดับคุณภาพ 

๔. คณะกรรมการประเมินจะต้องท าใจเป็นกลาง ไม่ประเมินโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว มาเป็น
องค์ประกอบในขณะท าการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย า 

๕. การให้ระดับคุณภาพของคณะกรรมการประเมินในแต่ละรายการ ไม่ควรใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย จากคะแนนของคณะกรรมการ แต่ควรใช้วิธีหาข้อตกลงร่วมกันในแต่ละรายการว่าควรได้ระดับ
คุณภาพใด เป็นข้อยุติ 

6. การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ไม่มีวัตถุประสงค์จะจับผิด หรือแสวงหา
ข้อบกพร่องโรงเรียนมีรายละเอียดหรือภารกิจและตัวชี้วัดด้านใดที่น าไปพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เป็นอย่างดีแล้ว และมีด้านใดที่ยังต้องพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือผู้บริหารโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะได้ร่วมมือกันแก้ไข             
ข้อบกพร่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
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๗. ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
โรงเรียน หรือสหวิทยาเขต หรือเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ได้น าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน หรือปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 

ขอบข่ายงานการบริหารจัดการมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
๑. งานแผนงานและประกันคุณภาพ (๗ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 

๑.๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
1.2 การจัดองค์กร 
๑.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑.๔ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  
๑.๕ การค านวณต้นทุนผลผลิต  
๑.๖ การควบคุมภายใน  
๑.๗ การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

๒. งานวิชาการ (๗ ภารกิจ ๓๖ ตัวช้ีวัด) 
๒.๑ การวางแผนงานวิชาการ  
๒.๒ การบริหารงานวิชาการ  
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  
๒.๕ การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
๒.๖ การแนะแนวการศึกษา  
๒.๗ การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

๓. งานกิจการนักเรียน (5 ภารกิจ ๑๘ ตัวช้ีวัด) 
๓.๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน  
๓.๒ การบริหารงานกิจการนักเรียน  
๓.๓ การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
๓.๔ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๓.๕ การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๓.๖ การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

๔. งานบุคคล (๓ ภารกิจ ๗ ตัวช้ีวัด) 
๔.๑ การบริหารงานบุคคล  
๔.๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.๓ การประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
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๕. งานธุรการ (๔ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 
๕.1 การวางแผนงานธุรการ  
๕.๒ การบริหารงานธุรการ  
๕.๓ การบริหารงานสารบรรณ  
๕.๔ การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 

6. งานการเงินและพัสดุ (๔ ภารกิจ ๑๓ ตัวช้ีวัด) 
6.1 การบริหารการเงิน 
๖.๒ การบริหารการเงินและบัญชี  
๖.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  
๖.๔ การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 

๗. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (๑๑ ภารกิจ ๒๙ ตัวช้ีวัด) 
๗.๑ การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๗.๒ การบริการอาคารเรียน 
7.3 การบริการห้องเรียน 
7.4 การบริการห้องบริการ 
7.5 การบริการห้องพิเศษ 
๗.๖ การบริการอาคารประกอบ  
๗ ๗ การให้บริการน้ าดื่ม 
7.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๗.๙ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
๗.๑๐ การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  
๗.๑๑ การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๘. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย (๕ ภารกิจ ๔ ตัวช้ีวัด) 
8.๑ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย  
8.๒ การให้บริการชุมชน  
๘.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
๘.๔ การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
๘.๕ การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
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2.3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความถึง ผลที่เกิดจากการบริการจัดการตามมาตรฐาน

การศึกษาของหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามการด าเนินงานตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพ ตามนโยบายและจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และหน่วยงาน
ทางการศึกษา 
 ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม หมายถึง ปีแห่งการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน อันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จึง
ก าหนดให้ปีการศึกษา 2564 เป็น “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ดีขึ้น ซึ่งการจัดการเรียน
การสอน หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนั้น จะต้องสร้างความสนใจให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการที่จะเรียน ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณ์ จะต้องให้ข้อมูล
หรือเนื้อหาวิชาที่ถูกต้องเพียงพอ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
หรือเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไป อีกทั้งจะต้องมีการตรวจสอบผลจากการฝึกหัดว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร       
ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า “กระบวนการเรียนรู้” 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้ก าหนดให้เป็น  “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” ทั้งนวัตกรรมด้านการบริหาร และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการ
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการ
พัฒนานวัตกรรม” ให้สหวิทยาเขต และโรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาและการใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิด (Active Learning) โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 3Rs8Cs 

2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

3. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
4. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
5. การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
6. การสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
7. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring  
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 ทุกสหวิทยาเขต ทุกโรงเรียนต้องเร่งด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียน
พัฒนาความรู้ ทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงขึ้น โดยเน้นให้ครู
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. ครูมีการพัฒนาและการใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
  2. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายและ
เหมาะสม 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงขึ้น 
  4. ครใูช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
  5. ครูมีนวัตกรรมทางการศึกษา และรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
 
2.4 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active 
Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs “ปีทอง 
แห่งการพัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดแบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs โดยจัดท าเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้าร่วมกระบวนการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต  
เป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”  

 Active Learning กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียน 
และตามนโยบายและจุดเน้นส าคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน  
การประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  
ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบ 
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การจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 

การสร้างการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิด
ระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ 
ได้ดีในที่สุด จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้น าตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝักใฝ่กา รเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ ผ่านการคิดขั้นสูง (Higher-Order 
Thinking) การได้ปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งาน และน าเสนองานด้วยตัวเอง ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning ประกอบด้วยลักษณะส าคัญต่อไปนี้ 

1. เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลงและพัฒนาทักษะให้
เกิดกับผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระท ามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 
3. ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรมเช่นอ่านอภิปรายและเขียน 
4. เน้นการส ารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน 
5. ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลการน าไปใช้และ 

  6. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว 
การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ที่จะช่วยให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเอง ให้ความรู้และช่วยพัฒนาเพ่ือนร่วมชั้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่หลากหลาย เป็นกระบวนการที่ประณีต
รัดกุม และผู้เรียนได้รับประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ ความรู้อาจน ามาขยายความ 
ให้เห็นเป็นลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ดังนี ้

1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิดการแก้ปัญหา และการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างานการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็น 

ผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศและหลักการ

ความคิดรวบยอด 
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย

ตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
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การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ มีส่วนประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ (Appealing Materials) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ 
(Opportunities for Manipulation) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง (Choices for Children) ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังท ากับผู้อ่ืนการเรียนรู้ที่
กระตือรือร้นการประเมินการจัดห้องเรียนก าหนดการประจ าวันปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน 
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนรู้แบบใฝ่รู้จะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับวิธีการใช้
กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งท าได้มากกว่าการสอนแบบบรรยายนั่นเอง 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  

เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพ
ของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก นั่นคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  
ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น  
ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ซึ่ง วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้  

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิด  และยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 
โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปใน
ทุกวิชาแกนหลัก อันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) และความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) 
  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้าน
สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิตและท างาน  ในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
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(Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทกุคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3Rs 
x 8Cs ทักษะการเรียนรู้ 3Rs คือ Reading (อ่านออก) (W)riting (เขียนได้) และ (A)rithmetics  
(คิดเลขเป็น) ส่วนทักษะการเรียนรู้ 8Cs ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving 
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ 
ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media 
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และ Compassion ความมีเมตตากรุณาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบ
สมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด
ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์ จากเน้นเรียนวิชาเพ่ือได้ความรู้ ให้เลยไปสู่การ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ย้ าว่าการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหน้าที่ของครูเพ่ือศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าที่ 
จุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by 
doing) และศิษย์งอกงามทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ จากการลงมือปฏิบัติของตน 
เป็นทีมร่วมกับเพ่ือนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่า 
ตัวความรู้ ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทางการท างานจากท าโดดเดี่ยวคนเดียว เป็นท างานและเรียนรู้
จากการท าหน้าที่ครูเป็นทีม กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มี 3 ลักษณะ คือ 

1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

 3. การเรียนรู้แบบขั้นบันได (IS) 
1. เป็นแนวคิดหรือความเชื่อท่ีสนับสนุนให้คนเราปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 

สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ   
ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่า หากคนเราได้กระท าจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผู้เรียนจะสนุกสนาน ที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มีความสุขที่จะเรียน  
มีลักษณะดังนี้ 

1.1 การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning) การเรียนรู้แบบนี้เป็น 
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน 
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1.2 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น
ผู้ให้ความรู้ (teacher)เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าที่
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพื่อให้โครงการ
ส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ 
ตัวความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะ
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills)  
การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น และผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร 
(communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ (collaboration) ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครู 
ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู
ด้วยกัน รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย 

ขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
STEP 1 การเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงาน โดยระบุใน

แผนการสอนในชั้นเรียน ครูอาจก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชา 
หรือความถนัดของนักเรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม สามารถใช้เว็บไซต์ หรือโปรแกรม moodle ในการ update ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
และการก าหนดนัดหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้ 

STEP 2 การคิดและเลือกหัวข้อ ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างทางเลือกในการ
ออกแบบโครงงานเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้รู้จักการค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรู้เชิงนวัตกรรม ครูอาจให้
ผู้เรียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อ การท างานเป็นทีม 
กระตุ้นให้เกิด brain storm จะท าให้เกิดทักษะ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ 
การสร้างความร่วมมือ 

STEP 3 การเขียนเค้าโครง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน เป็นการสร้าง 
mind map แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาระงาน 
บทบาท และระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าให้สามารถปฏิบัติโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

STEP 4 การปฏิบัติโครงงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ใน 
เค้าโครงของโครงงาน ถ้ามีการวางเค้าโครงเอาไว้แล้ว นักเรียนจะรู้ได้เองว่าจะต้องท าอะไรในขั้นตอน
ต่อไป โดยไม่ต้องรอถามครู ในระหว่างการด าเนินการครูผู้สอนอาจมีการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด หรือ
ร่วมแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กับนักเรียน 

STEP 5 การน าเสนอโครงงาน นักเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียน
รายงาน หรือการน าเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์จัดนิทรรศการ รายงานหน้าชั้น  
ส่งงานทางเว็บไซต์หรืออีเมล์ ถ้ามีการประกวดหรือแข่งขันด้วยจะท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
มากขึ้น 
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STEP 6 การประเมินผลโครงงาน การประเมินโครงงานควรมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยหลากหลาย เช่น นักเรียนประเมินตนเอง ประเมินซึ่งกันและกัน ประเมินจาก
บุคคลภายนอก การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่ จะวัด
กระบวนการที่ได้มาซึ่งผลงานด้วย การประเมินโดยครูหลายคนจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันอีกด้วย  

1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการ 
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by 
Doing และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่าง
จริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย การเรียนรู้ชนิดนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมาก ๆ 
Teach less Learn More” การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลัก
ในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพ่ีเลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่น ามาใช้นี้ต้ องมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจนก่อให้เกิดความ
เบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer” มืออาชีพ ที่สามารถ 
“มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันท ี

1.4 การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบ 
การเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอน 
มีส่วนร่วมน้อย แต่ก็ท้าทายผู้สอนมากที่สุด กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียน
เป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 - 10 คน โดยมีครูหรือผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนการการเรียนรู้ (facilitator) ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เมื่อผู้เรียนได้รับโจทย์ปัญหา ผู้เรียนจะท าความเข้าใจหรือท าความ
กระจ่างในค าศัพท์ที่อยู่ในโจทย์ปัญหานั้น เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 

2. การจบัประเด็นข้อมูลที่ส าคัญหรือระบุปัญหาในโจทย์ 
3. ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาค าอธิบาย แต่ละประเด็น

ปัญหาว่าเป็นอย่างไร เกิดข้ึนได้อย่างไร ความเป็นมาอย่างไร โดยอาศัยพื้นความรู้เดิมเท่าที่ผู้เรียนมีอยู่ 
4. ตั้งสมมติฐานเพ่ือหาตอบปัญหาประเด็นต่าง ๆ พร้อมจัดล าดับ

ความส าคัญของสมมติฐานที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล 
5. จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ผู้เรียนจะประเมินว่าเขามีความรู้เรื่องอะไรบ้าง  

มีเรื่องอะไรที่ยั งไม่รู้หรือขาดความรู้  และความรู้อะไรจ าเป็นที่จะต้องใช้ เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน  
ซึ่งเชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาที่ได้ ขั้นตอนนี้กลุ่มจะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ (learning issue) หรือ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (learning objective) เพ่ือจะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป 

6. ค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพ่ิมเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
หนังสือต ารา วารสาร สื่อการเรียนสอนต่าง ๆ การศึกษาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาขาเฉพาะ พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง 

7. น าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับโจทย์ปัญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลักการทั่วไป 
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ขั้นตอนที่ 1-5 เป็นขั้นตอนภายในกระบวนการกลุ่มในห้องเรียน ขั้นตอนที่ 6 
เป็นกิจกรรมของผู้เรียนรายบุคคลนอกห้องเรียน และขั้นตอนที่ 7 เป็นกิจกรรมที่กลับมาในกระบวน
กลุ่มอีกครั้ง  

1.5 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีวิจัย (Research-based 
Learning) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการ
ทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม 
(2540) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย คือ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ท าวิจัยในระดับต่าง ๆ เช่น การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี (Case 
Study) การท าโครงงาน การท าวิจัยเอกสาร การท าวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) การท าวิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น 

2. การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมท าโครงการวิจัยกับอาจารย์  หรือเป็นผู้ช่วย 
ในโครงการวิจัย (Under Study Concept) ในกรณีนี้ผู้สอนต้องเตรียมโครงการวิจัยไว้รองรับ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ท าวิจัย เช่น ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะมีข้อเสีย  
ที่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัยครบถ้วนทุกข้ันตอน 

3. การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย เพ่ือเรียนรู้องค์ความรู้ หลักการและ
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลการวิจัย และการน า
ผลการวิจัยไปใช้และศึกษาต่อไป ท าให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการท าวิจัยมากขึ้น 

4. การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่า 
ทฤษฎีข้อความรู้ใหม่ ๆ ในศาสตร์ของตนในปัจจุบันเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศรัทธาต่อ
ผู้สอน รวมทั้งท าให้ผู้สอนไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องสอนเนื้อหาเดิม ๆ ทุกป ี

. เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการส่ง2  กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
หรือถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ เหตุการณ์ต่าง ๆ จากผู้สอนยัง ไปผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ดังนี้ 

2.1 การฝึกทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) โดยใช้เทคนิคสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) เป็นการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี 
ฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งใจ ฟังให้มาก พูดให้น้อยลง ไม่พูดแทรกขณะอีกฝ่ายก าลังพูด ท าให้ฟังและได้ยินมากขึ้น 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานหรือการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 

2.2 การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Communities of Practice 
หรือ CoP ซึ่งเป็นการดึงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมา เพ่ือแลกเปลี่ยนและท าให้เกิดการเรียนรู้ 

2.3 การฝึกทักษะการท างานเป็นทีม เรียนรู้แบบกลุ่ม ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นวิธีสอน 
ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนท างานร่วมกัน 
ตามวิธีแห่งประชาธิปไตย 
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2.4 การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีเพ่ือวิจัย จัดระบบ 
ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ ใช้เครื่องมือสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่าย (คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นมีเดีย 
ฯลฯ) และ social network อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพ่ือเข้าถึง (access) จัดการ (manage) 
ผสมผสาน (integrate) ประเมิน (evaluate) และสร้าง (create) สารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่ในเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผล3. การเรียนรู้แบบขั้นบันได (IS) 
ตามที่คาดหวังนั้น มีมากมายหลายวิธี กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง 
ที่น่าสนใจ ที่ครูสามารถน าไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามบริบท และธรรมชาติของวิชา 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้น L1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Learning to Question) เป็นการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

ขั้น L2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search) 
เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตหรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 

ขั้น L3 การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นการฝึกน าความรู้และ
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์
ความรู้ 

ขั้น L4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate) 
เป็นการฝึกให้ความรู้ที่ได้มาน าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 

ขั้น L5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) เป็นการน าความรู้ 
สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัว และบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะ
น าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
 จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบใฝ่รู้กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิดและลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้คล้ายกัน นั่นคือ ต้องมีความสัมพันธ์ มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับ ที่ผู้เรียน
สามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การก าหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การท ากิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง และการสอนที่
ถือว่ามีประสิทธิภาพ นั้น ครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor) ครูต้องมี
ลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น า
นักเรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจากยุค
สมัยก่อนจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้องมี
ความรอบรู้มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพ่ิมพูนความรู้แก่
นักเรียน เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งไอซีทีได้เข้ามามีบทบาททางการศึกษา
และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก ซึ่งคุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 หรือ
เรียกว่า  e-Teacher จะประกอบด้วย 9 คุณลักษณะที่ครูพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 
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 1. Experience คือ มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Internet, 
e-Mail การใช้ CD 
 2. Extended คือ มีทักษะการค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงท่ีไหนก็ได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี 
 3. Expanded คือ การขยายผลของความรู้นั้นสู่นักเรียน ประชาชนทั่วไป และชุมชน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ลง CD , VDO โทรทัศน์หรือบน Web เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมความรู้ที่เป็นประโยชน์ของ
บุคลากรโดยรวม 
 4. Exploration คือ สามารถเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย เอกสารอ้างอิง ค้นคว้าทั้งสาระและบันเทิง 
เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาออกแบบการเรียนการสอน 
 5. Evaluation คือ เป็นนักประเมินที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 
 6. End-User คือ เป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี เช่น สามารถ Browse ไป Web Site ที่มีคุณค่า 
บนอินเทอร์เน็ตและเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย 
 7. Enabler คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหาเพ่ิมเติมมาใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอน สามารถใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาสร้างบทเรียน อย่างน้อยที่สุด  
ก็สามารถสร้างการน าเสนอเนื้อหาด้วย Power Point เป็นการจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนมาก
ขึ้น หรือการใช้ Authoring tool ต่าง ๆ มาสร้างบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. Engagement คือ ครูที่ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความเห็น หาแนวร่วม เพ่ือให้เกิดชุมชน เช่น 
การคุยกันบน Web ท าให้มีความคิดใหม่ ๆ มีข้อเสนอแนะ เกิดชุมชนครูบน Web 
 9. Efficient and Effective คือ ครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นผู้ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และผู้ใช้ความรู้ 
 การศึกษาที่ดีส าหรับคนยุคใหม่และมีคุณภาพ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์และ
บทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไป ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก“ครูสอน”(Teacher) ไปเป็น 
“ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้” (Learning Facilitator) และต้องเรียนรู้
ทักษะในการท าหน้าที่นี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า 
PLC (Professional Learning Community) 
 
๒.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษา และพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ 
8. ภาษาต่างประเทศ 
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร  
จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม  
ที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน 
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว  
๒. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 

หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรูและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ 
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและใช
เป็นขอมลู ส าหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพ่ือใหการ
ด าเนินการวัด และประเมินผลการเรียนรู เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการ
ประเมินที่ตรงตามความรูความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัด และประเมินผล 
การเรียนรู้รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน และการประเมินภายนอกตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการ ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  

๑. สถานศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผู้ เรียน โดยเปิด
โอกาส ใหผู้ที่เก่ียวของมีสวนร่วม  

๒. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน  
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๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 
ตามกลุ มสาระการเรียนรู ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให มีการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู เป็นสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตองด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอย่างรอบด้าน 
ทั้งด้านความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดธรรมชาติวิชา 
และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้  

๕. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรูการร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของแตล่ะระดับ และรูปแบบการศึกษา  

๖. เปิดโอกาสใหผู้เรียนและผู้มีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู  
๗. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
๘. ใหสถานศึกษาจัดท า และออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผล 

การเรียนรูรายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของ ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาผู้เรียน ใหเป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวที
ระดับโลก ก าหนดใหผู้เรียน ได้เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดที่ก าหนดในสาระการเรียนรู้  
8 กลุมสาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและ 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององคประกอบของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  
 
 
                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คุณภาพผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

การอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไว้ดังนี้  

ปราณี กองจินดา (2549 : 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลส าเร็จ ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 329) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้จากที่ไม่เคยกระท าได้  หรือกระท าได้น้อยก่อน 
ที่จะมีการเรียนการสอนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่วัดได้  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 16) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ว่าเป็นการประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนจะต้องมีเครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ทั้ง วิธีการประเมินกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน และแบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการ
ประเมินที่ ผู้สอนต้องให้ความส าคัญและก าหนดสาระส าคัญของการประเมินไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือการ เตรียมความพร้อมไว้ก่อนการจัดการเรียนการสอน  

กู๊ด (Good. 1973 : 1) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรู้หรือทักษะที่เกิด 
จากการเรียนรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว โดยได้จากการทดสอบของครูผู้สอน  

กรมวิชาการ (2544 : 13) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือ 
ความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่ต้องอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใด
โดยเฉพาะ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นการวัดความส าเร็จทางการเรียน หรือวัดประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการ
สอน โดยวัดตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวัดผลส าเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 

ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้ค าจ ากัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือคุณลักษณะ 
รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั้ง
ปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่า
เรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการ
ฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม 
จริยธรรมต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย 

สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้มาตามหลักการวัดและ
ประเมินผล ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิดหรือพุทธิพิสัย ด้านอารมณ์และความรูสึกหรือจิตพิสัย 
และด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัยที่ผู้สอนก าหนดไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ส าหรับผลสัมฤทธิ์ 
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การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงความรู้ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ใน
บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Animal World เรื่อง Leisure Activities และ เรื่อง Jobs และ
ความสามารถในการน าค าศัพท์ไปใช้ในการอ่าน การพูด การเขียน และการฟัง 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยทั่วไปการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวัดความรู้ความสามารถตามสาระที่เรียน ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ เรียกว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าผู้เรียนเมื่อผ่านกระบวน 
การเรียนการสอนแล้วผู้เรียนจะมีความรู้อยู่ในระดับใด เพ่ือที่ผู้สอนจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนา 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  แต่การจะสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ 
ผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง หลักการสร้าง การเลือก
ชนิดของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา และการน าผลจากการสอบไปใช้ปรับปรุง และสรุปผล  
การเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 95) การวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในแต่ละ
รายวิชามากน้อย เพียงใด  

วนิดา  ดีแป้น (2553 : 24) ได้กล่าวว่า การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ 
กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนว่าได้พัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ท าให้ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค์ คือ การจัดต าแหน่งเพ่ือเป็นการ
วัดว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้หรือทักษะเพียงพอหรือไม่ ซึ่งจะท าให้ทราบ  จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน
เป็นการประเมินพัฒนาการของเด็ก แล้วน าไปท านายเพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือ
ศึกษาต่อ น าไปประเมินค่าซ่ึงจะกระท าเมื่อการสอนสิ้นสุดลง  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 95) ได้กล่าวว่า เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก ่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) ซึ่งนักวัดผลและนักการศึกษา มีการเรียกชื่อแตกต่างกัน 
เช่น แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ หรือแบบสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
มาแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด ซึ่งได้แบ่งประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เฉพาะกลุ่ม 
ที่สอน เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
ข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้ แล้วให้ผู้ตอบ
เขียนโดย แสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มท่ี  

2) แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอบ
เขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดง  ความรู้ ความคิด 
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ได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบ
ถูก-ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ  

2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่ว ๆ ไป ซึ่งสร้างโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  (ไพศาล หวังพานิช 
(2526 อ้างถึงใน ขนิษฐา บุญภักดี, 2552 : 9) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือความส าเร็จในการเรียนของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ
ตามจุดมุ่งหมาย และลักษณะวิชาที่สอบ ดังนี้  

1) การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือ 
ทักษะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปการกระท าจริงให้ ออกมา
เป็นผลงานได้โดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ  

2) การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอันเป็น  
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวัดได้โดยใช้
ข้อสอบส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์  

นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการ 
ทดสอบที่เรียกว่า No testing Procedures เช่น การสังเกต หรือตรวจการบ้าน หรืออาจอยู่ในรูปของ 
การที่ได้มาจากการเรียน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของเกรดที่ได้จากการเรียนเนื่องจากได้ผลที่เชื่อถือได้มากกว่าอย่างน้อย
ก่อนที่จะท าการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องพิจารณา  องค์ประกอบอ่ืน ๆ จึงดีกว่า
การแสดงขนาดความส าเร็จหรือความล้มเหลวจากการทดสอบนักเรียน ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่ว ๆ ไปเพียงครั้งเดียว (สุดฤทัย ศรีปรีชา, 2550 อ้างถึงใน ขนิษฐา บุญภักด,ี 2552 : 10)  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทดสอบโดยใช้ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หรือได้จากกระบวนการที่ไม่ต้องใช้แบบทดสอบ เช่น การสังเกต การตรวจ
การบ้านที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจอยู่ในรูปของผลการเรียนหรือเกรดที่ได้จากการเรียนในรายวิชานั้น ๆ 
จะพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้กันทั่วไปมักอยู่ ในรูปแบบของคะแนน หรือเกรดที่ได้
จากการเรียน  

การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความส าคัญและความเป็นมาของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 

2552 - 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้อง
มี การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนด
กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้าน
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การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ รักท่ีจะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความ
สนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับปัญหาของประเทศ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ต่ าในวิชาหลัก 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

กระบวนการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร จึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างในการตรวจสอบ และดูแล  
การจัดการเรียนการสอนของครูให้ตรงตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูได้  ตั้งแต่เริ่มต้น 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ 
การประเมินผลการเรียน รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือที่จะพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดข้ึน 
แนวทางการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ศึกษาวิเคราะห์  สภาพปัญหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 

2. มอบนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนนักเรียนในสถานศึกษา 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
4. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ 

5. จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โดย
เน้นให้มีการด าเนินงานตามกระบวนการของการสร้างข้อสอบมาตรฐาน จัดสอบนักเรียนในระดับชั้นที่มี
การทดสอบ น าผลการสอบมากระตุ้นสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ให้โรงเรียนน าผลการ
สอบไปวิเคราะห์จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

6. ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ เน้นการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (School Based Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการนิเทศภายในโรงเรียน 

7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิต/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8. ให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้นรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษานั้น 
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ระดับโรงเรียน 
1. ผู้บริหารร่วมกับคณะครูวิเคราะห์สภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 
2. น าสภาพปัญหามาวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 
3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน 
4. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ระดับโรงเรียนซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมายและวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียน 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาตามสภาพที่พบเห็น จัดประชุมผู้ปกครอง 
7. จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนมีนิสัย 

รักการอ่าน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
ระดับครูผู้สอน 
1. เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือรับนโยบายและแนวปฏิบัติในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2. รับทราบค าสั่งของผู้บริหารโรงเรียนในการเป็นคณะกรรมการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับโรงเรียน 
3. ร่วมวางแผนด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับโรงเรียนและด าเนินการตามแผนการด าเนินการ  
ที่ก าหนดอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

5. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม โดยควบคุมกระบวนการ 
การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้และคอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนด าเนินงานไปได้
อย่างราบรื่น 

6. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดแบ่งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน เพ่ือน าข้อมูล
มาจัดท าแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศรายชั้นเรียน 

7. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
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8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

9. แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนตามโอกาสที่เหมาะสม (ต้องคอย
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา) 

10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้จุด
ประกายความคิดและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน ตลอดจนรับฟัง
และสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนที่จะเรียนรู้เพื่อประจักษ์แก่ใจด้วยตนเอง 

11. ช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและน าทาง
ให้ผู้เรียนได้รู้วิธี วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ เพ่ือผู้เรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

12. ผลิตและพัฒนา/สี่อนวัตกรรม น าเทคโนโลยีมาใช้ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
13. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนอย่างหลากหลายตามสภาพ

ความเป็นจริง เช่น แบบทดสอบชนิดต่างๆ แบบตรวจผลงานตามระดับคุณภาพ แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลการปฏิบัติรายกลุ่ม ฯลฯ 

14. สอนเพ่ิมเติม โดยการฝึกทักษะให้นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง  
15. จัดสอนซ่อมและสอนเสริม ตามสภาพปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง ทดลองสอบก่อนสอบจริง 
16. ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้น

เรียนอย่างต่อเนื่อง 
17. ให้ก าลังใจนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการเสริมแรงให้รางวัลนักเรียนที่ได้มีการพัฒนาผล

การเรียนและผลการทดสอบสูงขึ้น 
 

แผนภาพแนวทางการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 

๑. การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและจัดท าฐานข้อมูล 

๒. การสร้างความตระหนัก 
สื่อสารและความเข้าใจ         

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔. การวางระบบ 
สนับสนุน ส่งเสริม            

ความเขม้แข็งในการด าเนินงาน 

๕. การก ากับและ 
ติดตามการด าเนินงาน 

 

๓. การพัฒนาครู 
และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
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๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดท าฐานข้อมูล 
๑. สถานศึกษาการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท าแผนในการพัฒนา ค้นหามาตรฐานและตัวชี้วัด และเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ที่ต้องแก้ไข 

๒. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆของสถานศึกษาเช่น แหล่ง
สาเหตุของปัญหา จุดอ่อน/อุปสรรคจุดแข็ง/โอกาส แนวทางการแก้ปัญหา) 

๓. ก าหนดกลยุทธ์ และแผนในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษา 
ที่สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

๒. การสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓. การพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาบุคลากรในระดับสถานศึกษาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียนมีองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนี ้
องค์ประกอบที่ ๑ เป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) 

  องค์ประกอบที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ (Learning) 
  องค์ประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผล (Evaluation) 

๔. การวางระบบการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงานการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 จัดสอบ Pre O-NET เพ่ือสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับข้อสอบให้แก่ผู้เรียน และน า
ผลการทดสอบ Pre O-NET มาจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเร่งด่วน 

4.2 การจัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ท างานร่วมกับชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ แห่งประเทศไทย 

4.3 ให้บริการข้อสอบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากส่วนกลาง ให้แก่สถานศึกษา  
ผ่านข้อสอบมาตรฐานกลาง และระบบคลังข้อสอบ 

๕. การก ากับ และติดตามการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

5.1 เขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษา โดยการจัดกลุ่มสถานศึกษาเพ่ือการนิเทศ
ออกเป็นกลุ่มคุณภาพ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีมาก กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ และกลุ่มปรับปรุง 

5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรเป็นตัวเชื่อมโยง 

5.3 ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (Formative 
Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคน
อย่างแท้จริง 
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5.4 สพฐ. ติดตาม ช่วยเหลือ และชี้แนะการด าเนินงานแก่เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามหลักสูตร 
๑. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างสื่อและนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์มาตรฐาน / ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบ

การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 4 ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรมเพ่ือใช้ให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 6 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายแนวทางการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กิจกรรมที่ 7 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องแนวทางการจัดเตรียม

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ 8 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้ 
กิจกรรมที่ 9 บันทึกผลหลังสอน และน าผลนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริม พัฒนา หรือ

แก้ปัญหา 
๒. กิจกรรมการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้

ของครูผู้สอน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และสร้างขวัญ ก าลังใจแก่ครูผู้สอน 
๓. กิจกรรมจับคู่กันเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในการเรียน 
๔. กิจกรรม 1 คน 1 หน่วยมหัศจรรย์ เพ่ือให้ครูพัฒนาหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็น

แบบอย่างที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
1. กิจกรรมเสริมสมองส่องทาง เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
2. กิจกรรมรวมพลังเติมเต็ม เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ๘ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนา และเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถพิเศษให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. กิจกรรมอ่านเพ่ือเสริมเพ่ิมปัญญา เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง

หลากหลายในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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5. กิจกรรมชุมชนร่วมใจใฝ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ด้านการส่งเสริมการวัด และประเมินผลการเรียนเต็มตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้นักเรียนฝึกสร้างข้อค าถาม และฝึกคิด

ตอบค าถาม 
๒. กิจกรรมคลังข้อสอบน้อย เพ่ือให้ครูสร้าง และเก็บรวบรวมข้อสอบที่ตรงกับสาระการเรียนรู้/

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมฝึกเขียนฝึกสอบ เพ่ือพัฒนาการสร้างข้อสอบของครูให้มีคุณภาพ 
๔. กิจกรรมผลิตชิ้นงานผ่านการเรียน เพ่ือให้ครูสามารถประเมินผลงานตามสภาพจริงได้ 
ด้านการส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เต็มตามความสามารถ 
1. กิจกรรมห้องสมุด IT ส าหรับครู เพ่ือให้ครูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้

อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
2. กิจกรรมตามหาความรู้สู่ Internet เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถใช้ Internet เพ่ือการสืบค้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรมพัฒนาครูสู่การวิจัย เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าการวิจัยใน

ชั้นเรียน 
ด้านการส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถเต็มตามบทบาทหน้าที่ 
1. กิจกรรมบริหารด้วยใจอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
2. กิจกรรม 1 เดือนมาเยือน 1 หน เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับปรุงชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและนักเรียน 
3. กิจกรรมคุยกันสักนิดพิชิตปัญหา เพ่ือรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และ 

หาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
  

2.6 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ  

ซึ่งเป็นตัวกลางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ได้อย่างง่าย
และรวดเร็วเป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวน า
ความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้อง และรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนด้วยชื่อ  
ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา 
เป็นต้น 
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ความหมายของสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการรู้  หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางที่มีความส าคัญในกระบวน 

การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารต่าง ๆ โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างสีสันดึงดูดใจ  
เปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียนเอง 
ท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะ
ในการเรียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั้นถือเป็นสิ่งที่ แปลกใหม่ และ
แปลกตาส าหรับเด็กนักเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนที่ครูน ามาสอนส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสิ่งที่
ทันสมัย มีการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งครูผู้สอน หรือนักวิชาการ 
จะเรียกชื่อสื่อการสอนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้งสื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีใน 
การจัดการเรียนรู้ มีความหมายที่ใกล้เคียงกันจะแตกต่างกัน ตรงที่เครื่องมือที่ใช้เป็นตัวกลางใน 
การเรียนการสอนนั้นไม่เหมือนกัน ในส่วนของสื่อการเรียนการสอนแบบเดิมนั้น จะเป็นสื่อที่ไม่
หลากหลาย อาจจะไม่มีความทันสมัย ไม่น่าสนใจอย่างเช่น ภาพ เสียง หรือสื่ออะไรที่เก่า ๆ แต่ส าหรับ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้นั้น ส่วนมากแล้วจะเป็นสื่อท่ีมีการน านวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ต่าง ๆ 
เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนมากขึ้น อย่างเช่น สื่อ CAI บทเรียนออนไลน์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
การเลือกสื่อการเรียนการสอนเพ่ือน ามาใช้ประกอบการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อ ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพ่ือใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้น าในการเลือกสื่อการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหลักการอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 

1. สื่อนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนและตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียน 

การสอนมากทีสุ่ด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นๆ ได้ดีเป็นล าดับขั้นตอน 
3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 
5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง 
6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองก็ควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน 

ในการเรียนการสอนนั้น วัตถุประสงค์ของการเรียนนับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ผู้สอนจะต้องก าหนด
ไว้เพ่ือเป็นหลักว่า จะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ด้านใดบ้างจากบทเรียนนั้น ทั้งนี้
เพ่ือที่จะสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับวิธีการสอนแต่ละอย่างด้วย 
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ประโยชน์และคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังกับผู้เรียนและผู้สอนดังต่อไปนี้ 
ประโยชน์และคุณค่าต่อครูผู้สอน 
สื่อการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมากซึ่งเรา  จะเห็นว่าครูนั้น

สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้ครูมีความรู้มากขึ้น  
ในการจัดหาแหล่งวิทยาการที่เป็นเนื้อหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายในการสอน ช่วยครูใน
ด้านการคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากทีเดียว สื่อการ
สอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็นต้น ช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมาย
การเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียนท าให้การสอนง่ายขึ้น  และยังจะช่วย
ประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนจะได้มีเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมากขึ้น จากข้อมูลเราจะได้
เห็นถึงประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งท าให้เรามองเห็นถึงความส าคัญของสื่อสารมีประโยชน์
และมีความจ าเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีข้อเสนอแนะ
อีกมากมายอย่างเช่น 

1. เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้สอนมีความ
สนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว 

2. สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจให้
ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาจากสื่อได้บ้าง 

3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ ๆ เพ่ือใช้
เป็นสื่อการสอน ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
  ประโยชน์และคุณค่าต่อตัวผู้เรียน 

1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 

2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกและไม่
รู้สึกเบื่อหน่าย 

3. การใช้สื่อจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชา 
ที่เรียน 

4. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดมนุษย
สัมพันธ์ 

5. ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงครูผู้สอนที่น าสื่อมาใช้ในการสอน และจาก
สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทางสังคมและวัฒนธรรม 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศของสื่อการเรียนการสอน ท าให้เด็กสามารถคิดแยกแยะได้
และมีความคิดรวบยอดเป็นอย่างเดียวกัน 

7. สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่สามารถเอาชนะข้อจ ากัดเรื่องความแตกต่างกันของ
ประสบการณ์ดั้งเดิมของผู้เรียน คือ เมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้ว จะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์
เดิมต่างกันเข้าใจได้ใกล้เคียงกัน หรือสามารถเปลี่ยนมุมมองทัศนคติไปจากเดิมได้ 
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8. ท าให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่น  การอ่าน 
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ 

9. เป็นการสร้างแรงจูงใจ เร้าความสนใจให้เด็กสนใจในการเรียนอีกครั้ง เป็นการน า
สิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้ 

10. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 
11. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น เรียนรู้ได้ดีขึ้นจาก

ประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน 
เรียนรู้ได้มากข้ึนและเรียนรู้ได้ในเวลาที่จ ากัด 

12. เป็นการน าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาได้และช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ด้วย 

13. ช่วยให้จดจ าได้นาน เกิดความประทับใจ และมั่นใจในการเรียนและการสอนของ
ครูผู้สอน 

14. ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาเป็นและตัดสินใจได้ 
หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน 
การใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใช้

ในทุกขั้นตอนก็ได ้ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนหรือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในครั้งก่อน แต่มิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริง เป็นสื่อที่ง่ายใน
การน าเสนอในระยะเวลาอันสั้น 

2. ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นส าคัญในการเรียน เพราะเป็นขั้น
ที่จะให้ความรู้เนื้อหาอย่างละเอียดเพ่ือสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีการจัดล าดับขั้นตอนการใช้สื่อ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน 

3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ สื่อในขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่เป็นประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิดโดย
ผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมากที่สุด 

4. ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นของการเรียนการสอน เพ่ือการย้ าเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ควรใช้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ 

5. ขั้นประเมินผู้เรียน เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียนว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียน
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประเมินจากค าถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจจะมี
ภาพประกอบด้วยก็ได้ 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ท าให้นักการศึกษาพยายามน าศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ จ านวนมาก ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน 
ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ 
เป็นอุปกรณ์ วิธีการ องค์ประกอบหรือกระบวนการที่ไม่เหมือนอย่างอ่ืน  หรือแปลกใหม่ 

กระบวนการสิ่งประดิษฐ์เป็นกระบวนการภายในกระบวนการวิศวกรรมโดยรวมและการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์การเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ส าหรับ  
การสร้างวัตถุหรือผลลัพธ์อย่างหนึ่งก็ได้ งานดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่  และไม่ชัดเจนแก่ผู้อ่ืนที่มีทักษะใน
สาขาเดียวกัน ผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เรียกว่า นักประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถจดสิทธิบัตรได้ 
สิทธิบัตรเป็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักประดิษฐ์ตามกฎหมาย และรับรองว่า
สิ่งประดิษฐ์ตามอ้างนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จริงตามกฎหมาย กฎและข้อก าหนดส าหรับการจดสิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐ์แตกต่างกันได้ตามประเทศ และกระบวนการได้มาซึ่ งสิทธิบัตรนั้นมักมีค่าใช้จ่ายสูง  
อีกความหมายหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ คือ สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมทางสังคมที่เป็น
ประโยชน์อย่างนวัตกรรมที่บุคคลรับมาและส่งต่อให้ผู้อ่ืน สิ่งประดิษฐ์มักเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ 

แบบฝึก/ชุดฝึก 
แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝน

หรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพ้ืนฐาน
โดยก าหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถ
ตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เรียนไปแล้ว เพ่ือน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา รวมทั้งในแบบฝึกทักษะจะท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วย
ตนเองได้ เพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่อง
นั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชุดการเรียนการสอน 
ชุดการสอนหรือการเรียนมาจากค าว่า Instructional Package หรือ Learning Package 

Instructional Kits เดิมมักใช้ค าว่า ชุดการสอน เพราะเป็นสื่อที่ครูน ามาใช้ประกอบการสอน แต่ต่อมา
แนวคิดในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นจึงมีผู้นิยมเรียกชุดการสอนเป็น
ชุดการเรียนมากขึ้นบางคนมักจะเรียกรวมกันว่าชุดการเรียนการสอน โดยให้เหตุผลว่าการเรียนรู้เ ป็น
กิจกรรมของนักเรียน และการสอนเป็นกิจกรรมของครู กิจกรรมของครูกับนักเรียนจะต้องเกิดคู่กัน  

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองตามความสามารถเป็นรายบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้สื่อและกิจกรรม
หลายชนิดประกอบกันตามความเหมาะสม เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง 
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ มีการน าหลักการทางจิตวิทยามาใช้
ประกอบในการเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความส าเร็จ 

เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลักสูตร มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่ตนเองสอน ประกอบด้วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน หัวข้อค า บรรยายโดยมีรายละเอียดพอสมควรและอาจจะมี
ส่งต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชานั้น ตามที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 

บทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนส าเร็จรูป เป็นสื่อส าหรับเรียนด้วยตนเอง อาจใช้ส าหรับศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 

ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามลักษณะของการน าไปใช้ เช่น บทเรียนส าเร็จรูป แบบเรียน
ส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม โปรแกรมการสอน แบบเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น ถึงแม้จะมีชื่อเรียก
แตกต่างกัน แต่ลักษณะโดยทั่วไปของบทเรียนส าเร็จรูปมีความคล้ายคลึงกัน คือ เป็นวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้วิธีหนึ่งเป็นบทเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจาก
เนื้อหาสาระที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามล าดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการ
เรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียน 

การสอน โดยใช้สื่ อคอมพิวเตอร์  CAI ย่อมาจากค าว่ า  COMPUTER-ASSISTED หรือ AIDED 
INSTRUCTION คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก 
แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด 

โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้น ให้เกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษา ในลักษณะตัวต่อตัวในการ
น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ 
มีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ 
ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

วีดิทัศน์ 
เป็นการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงลงในสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กใน

รูปที่เป็นม้วน หรือเป็นตลับ หรือเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบแอนาล็อค  (Analog) 
หรือระบบดิจิตอล(Digital) โดยสามารถถ่ายทอดภาพและเสียงที่บันทึกนั้นออกมาได้ทางเครื่องรับ
โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประโยชน์ในการสามารถถ่ายทอดทั้งภาพ และเสียงออกมาได้คราว
เดียวกัน ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการชมรายการวีดิทัศน์ นอกจากนั้นยังเป็นการ
ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี และสามารถน ามาเปิดซ ้าได้ตามความต้องการ รูปแบบของรายการวีดิทัศน์ 
สามารถแบ่งออกได้ เป็น 3 ประเภท คือ 1) รายการวีดิทัศน์เพ่ือการค้า (Commercial Television) 2) 
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รายการวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา(Education Television) และ 3) รายการวีดิทัศน์เพ่ือการสอน(Instruction 
Television) โดยในแต่ละรูปแบบมีกระบวนการผลิตรายการที่คล้ายคลึงโดยครอบคลุมด้านการวาง
แผนการผลิต การเตรียมการผลิต การด าเนินการผลิต และการประเมินผลการผลิต ในระหว่างการผลิต
จะต้องท างานประสานกันเป็นทีมเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และผลงานมีคุณภาพ 

เกมการศึกษา 
เกมการศึกษา หมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกา ที่ช่วยพัฒนาความคิด 

เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เป็นกิจกรรม  
การเล่นที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี
ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอ่ืน แต่ละชุด 
จะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้อง
หรือไม ่

การ์ตูนแอนิเมชั่น 
เป็นการสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการ 

สามารถน ามาพัฒนา เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความสนใจให้แก่
ผู้เรียนสามารถจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดในการปฏิรูปต้องแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบ

ด้ังเดิม กล่าวคือ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิดโดย
ฝึกการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล การใฝ่หาความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

2. จัดระบบเครือข่ายการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ทุกๆ ด้านที่
ผู้เรียนต้องการ เช่น สื่อมวลชนทุกแขนง เครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
กว้างขวาง 

3. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ต้องเรียนในห้องเรียนให้ 
เสร็จสิ้น และให้แบ่งเวลาท ากิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมประสบการณ์ทางสังคม 

4. ปรับกระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนของครูให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา เน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความ-สะดวกและชี้แนะให้ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้า  
คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ขณะเดียวกันครูต้องเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย ซึ่งต้อง
ปลูกฝังทั้งในชั่วโมงเรียนและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 

ตัวอย่างสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  
-  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) 
-  มัลติมีเดีย (Multimedia) 
-  การประชุมทางไกล (Tele Conference) 
-  วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video) 
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-  บทเรียนส าเร็จรูป (Programed Instruction) 
-  เครื่องช่วยสอน (Teaching Machine) 
-  วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV) 
-  ชุดการสอน (Learning Packages) 
-  ไฟล์เสียง 
-  PowerPoint 
-  VDO 
-  เว็บไซต์  
-  YouTube  
 

2.7  การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาปีการศึกษา 2564 “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ จัดท ารูปแบบ (Model)/นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการสอน นวัตกรรมบริหาร
การศึกษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา การปฏิบัติงาน โดยให้แล้วจัดท า
รูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการด าเนินการต่อไปนี้ ซึ่งสามารถปรับวิธีการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

1. นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน หรือการ
บริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการน าสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” สพม.นครสวรรค์ 

2. รูปแบบ หมายถึง รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักการหรือเป็นแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น 
รูปแบบร้อยกรอง สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น ๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบ
ผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 1011) 

3. องค์ประกอบของนวัตกรรม - ใหม่ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา /พัฒนา - สร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้) 

4. ลักษณะของนวัตกรรม (ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย. 
2548) 

1) เป็นสิ่งใหม่ท้ังหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน 
1.1) เป็นสิ่งใหม่ท้ังหมดหรือใหม่เป็นบางส่วน 
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1.2) เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีการน ามาใช้ในที่นั้น กล่าวคือ เป็นสิ่งใหม่ในบริบท
หนึ่ง แต่อาจเป็นของเก่าในอีกบริบทหนึ่ง ได้แก่ การน าสิ่งที่ใช้หรือปฏิบัติกันในสังคมหนึ่งมาปรับใช้ในอีก
สังคมหนึ่ง นับเป็นนวัตกรรมในสังคมนั้น 

1.3) เป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่อาจเป็นของเก่าในอีกช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ  
อาจเป็นสิ่งที่ เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ได้ผล เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน ต่อมาเมื่อปัจจัยและ
สถานการณ์อ านวยจึงน ามาเผยแพร่และทดลองใช้ใหม่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ 

2) เป็นสิ่งใหม่ที่ก าลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบ ว่าจะได้ใช้ผลมากน้อยเพียงใด 
ในบริบทนั้น 

3) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับน าไปใช้ แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ  
หากการยอมรับการน าไปใช้นั้น ได้กลายเป็นการใช้อย่างปกติในระบบงานของที่นั่นแล้ว จะไม่ถือว่าเป็น
นวัตกรรมอีกต่อไป 

4) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับน าไปใช้บ้างแล้ว แต่ยังไม่แพร่หลาย กล่าวคือ ยังไม่
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

5. เกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรม (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์. “การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนกับเทคโนโลยีการศึกษา” ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน 
หน่วยที่ 12.2536)  

1) ต้องเป็นของใหม่โดยอาจจะใหม่ทั้งหมด หรือ ใหม่บางส่วน 
2) ต้องน าวิธีการจัดระบบมาใช้ 
3) ผ่านการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ 
4) ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปัจจุบัน 

6. ให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันจัดท ารูปแบบ (Model) / นวัตกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน 1 หน้า กระดาษ A4 ตามแนวนอน โดยเน้นกระบวนการ และผลลัพธ์ มุมบนขวาพิมพ์ชื่อ 
นามสกุล โรงเรียน และสหวิทยาเขต 

7. นวัตกรรมที่จัดท าเป็นรูปแบบ (Model)/นวัตกรรมการศึกษาที่จัดท าขึ้น ไม่จ ากัดรูปแบบ 
อาจแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพ่ือ
ช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น หรือนวัตกรรมที่จัดท าอาจเป็นนวัตกรรมด้าน
หลักสูตรด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการประเมินผล หรือด้านการบริหารจัดการศึกษา 
อาจเป็นสิ่งใหม่คิดขึ้น หรือน าสิ่งเก่า/ปัจจุบันมาปรับปรุงพัฒนาหรือประยุกต์ให้ดีขึ้น เกิดขึ้นผลดีกับ
นักเรียน สามารถพิสูจน์ได้ ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งรูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษาของ
โรงเรียนใน 1 หน้า หรือการจัดการเรียนการสอน อาจเป็นนวัตกรรมที่ท ามาแล้ว หรือยังไม่ได้ท าแต่คิด
จะท าในปีการศึกษา 2564 ก็ได้ 
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8. รูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษาของแต่ละโรงเรียนที่จัดท าขึ้นทั้ง ๓๗ โรงเรียน 
จะน าเสนอในเว็ปไซต์ของสพม.นครสวรรค์ โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้  
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดจะด าเนินการอย่างจริงจังครบทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมีศึกษานิเทศก์
ประจ าสหวิทยาเขตเป็นพ่ีเลี้ยง 
ตัวอย่างการจัดท ารูปแบบ (Model) / นวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อนวัตกรรม....น่าสนใจ อาจใช้ค าส าคัญ และ/หรือชื่อโรงเรียนประกอบ ได้ทั้งภาษาไทยและหรือ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. ควรจัดท าแผ่นพับแนะน านวัตกรรม (รูปแบบนวัตกรรม ท าไมจึงท า / ที่มา ท าอย่างไร / 
กระบวนการ ผลเป็นเช่นใด ปัจจัยสู่ความส าเร็จ) 

2. องค์ประกอบของนวัตกรรมใหม่ สามารถน าไปใช้แกปัญหา/พัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
3. รูปแบบ (Model) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือ การบริหารการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนที่จัดท าขึ้น ไม่จ ากัดรูปแบบ อาจแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบาย  
เป็นแผนผังไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น อาจ
เป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการประเมินผล หรือด้านการ
บริหารจัดการศึกษา อาจเป็นสิ่งใหม่คิดขึ้นหรือน าสิ่งเก่า / ปัจจุบันมาปรับปรุงพัฒนาหรือประยุกต์ให้ดี
ขึ้น เกิดขึ้นผลดีกับนักเรียน สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดท า 1 หน้ากระดาษ A4 
อาจมีหลายนวัตกรรมก็ได้ อาจเป็นนวัตกรรมที่ท ามาแล้ว หรือยังไม่ได้ท า แต่คิดจะท าในปีการศึกษา 
2564 ก็ได้แล้วน าส่งที่ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือรวบรวม สังเคราะห์ และ
จัดท าเป็นรูปเล่มต่อไป น าเสนอในเว็บไซต์ของ สพม.นครสวรรค์  
 

 

ตัวแปรต้น 
กระบวนการ 

 (ท าอะไร อย่างไร) 

ตัวแปรตาม 
ผลลัพธ์ 

 

(ผล : ความรู้ สมรรถนะ ทักษะ 
เจตคติ  

เก่ง ดี มีสุข 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
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2.8 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานการ

พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฉบับย่อ ความยาว 15-20 หน้า ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK ขนาด 
16 pt เว้นขอบกระดาษ 2.5 ซม. ทุกด้าน โดยเขียนรายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

1. ชื่อผลงาน ..................................................................................... ....................................................... 
   รายชื่อผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
2. บทคัดย่อภาษาไทย 
3. หลักการ ที่มา ความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม  
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน  
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กลุ่มเป้าหมาย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 

ด้านระยะเวลา/สถานที่ 
เครื่องมือ 
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ 

6. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน  
7. แนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ และแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
8. การเผยแพร่นวัตกรรม  
9. รายการอ้างอิง / บรรณานุกรม 
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เกณฑ์การประเมินรายงานนวัตกรรมทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดองค์ประกอบการประเมินรายงาน
นวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 5 องค์ประกอบ รวมคะแนน 100 คะแนนดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 หลักการ ที่มา ความส าคัญของนวัตกรรม (20 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (10 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน (25 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (20 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 5 แนวทางการน านวัตกรรม/ไปใช้ และแนวทางการพัฒนาต่อยอด (20 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 6 การเผยแพร่นวัตกรรม (5 คะแนน)  

องค์ประกอบท่ี 1  หลักการ ที่มา ความส าคัญของนวัตกรรม (20 คะแนน)  

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายเกณฑ์ 

ระบุเหตผล ความจ าเป็น ปัญหา 
หรือความต้องการ ความส าคัญ
แนวคิด หลักการส าคัญ ในการ
ออกแบบนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
ความส าคัญ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรมได้ชัดเจน มจีัดล าดับความส าคัญของปญัหา
และมีหลักฐานอา้งอิงสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4 ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหา หรือความต้องการ 
ความส าคัญ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรมได้ชัดเจน มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และมีหลักฐานอา้งอิง 

3 ระบุเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
ความส าคัญ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรมได้ชัดเจนและมีการจดัล าดบัความส าคัญ 

2 ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
ความส าคัญ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรมได้ชัดเจน 

1 ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
ความส าคัญ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรม 

0 ไม่ได้ระบุเหตุผล ความจ าเปน็ ปัญหาหรือความต้องการ 
ความส าคัญ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรม 
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องค์ประกอบท่ี 2  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (10 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายเกณฑ์ 

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 

2 5 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม ได้ชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปธรรม
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

4 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา 

3 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

2 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

1 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

0 ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  
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องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน/การพัฒนานวัตกรรม (25 คะแนน) 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายเกณฑ์ 

ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน/
กระบวนการ/วิธีการจัดท า/
นวัตกรรมและการน านวัตกรรม 

5 5 ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/
วิธีการ/นวัตกรรม/ จัดท า และกระบวนการน า
นวัตกรรมไปใช้โดยมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   มีแนวคิดทฤษฎี
รองรับอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ มีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

4 ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/
วิธีการ/นวัตกรรม /จัดท า และกระบวนการน า
นวัตกรรมไปใช้โดยมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแนวคิดทฤษฎี
รองรับอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ มีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหารสาระ  

3 ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/
วิธีการ/นวัตกรรม /จัดท า และกระบวนการน า
นวัตกรรมไปใช้โดยมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแนวคิดทฤษฎี
รองรับอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งด าเนินการ
สอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ   

2 ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/
วิธีการ/นวัตกรรม/ จัดท าและกระบวนการน า
นวัตกรรมไปใช้โดยมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

1 ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/
วิธีการ/นวัตกรรม/จัดท า และกระบวนการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

0 ไม่ได้ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/
วิธีการ/นวัตกรรม/ จัดท า และกระบวนการน า
นวัตกรรมไปใช้ 
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องค์ประกอบที่ 4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายเกณฑ์ 

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  

4 5 ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

4 ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ 

3 ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ี

2 ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

1 ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  

0 ไม่ได้ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการ
น านวัตกรรมไปใช้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  
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องค์ประกอบท่ี 5  แนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ และแนวทางการพัฒนาต่อยอด  (20 คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายเกณฑ์ 

ระบุแนวทางการน านวัตกรรมไป
ใช้และแนวทางการพัฒนาต่อยอด
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

4 5 ระบุแนวทางการน านวัตกรรม หรือแนวทางการ
พัฒนาต่อยอด รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม 
ให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา 

4 ระบุแนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ หรือแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด ให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

3 ระบุแนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ หรือแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด ให้ประสบความส าเร็จ 

2 ระบุแนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ หรือแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด  

1 ระบุแนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ 
0 ไม่ระบุแนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ 
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องค์ประกอบท่ี 6  การเผยแพร่นวัตกรรม (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายเกณฑ์ 

ระบุข้อมูลที่ท าให้ เห็นร่องรอย
หลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม 
และการยกย่องชมเชย 

1 5 ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่
นวัตกรรม และยกย่องชมเชย โดยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ หรือเคยได้รับรางวัลในการ
คัด เลือก/ประกวด/แข่ งขันในระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ 

4 ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่
นวัตกรรม และยกย่องชมเชย โดยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ หรือเคยได้รับรางวัลในการ
คัดเลือก/ประกวด/แข่งขันในระดับจังหวัด 

  
3 ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่

นวัตกรรม และยกย่องชมเชย หรือเคยได้รับรางวัล
ในการคัดเลือก/ประกวด/แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ 

2 ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่
นวัตกรรม และยกย่องชมเชย หรือเคยได้รับรางวัล
ในการคัดเลือก/ประกวด/แข่งขันในระดับ โรงเรียน 
หรือ สหวิทยาเขต 

1 ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่
นวัตกรรม และยกย่องชมเชย  

0 ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่นวัตกรรม และยกย่องชมเชย  
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2.9 การสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นกระบวนการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน มุ่งเน้นที่มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดท าเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้าร่วมกระบวนการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน   
“ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.1 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
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ประเด็นพิจารณาที่ 4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

5.1 การพัฒนาตนเอง 
5.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระ 
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. วิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู้ และน าไป
จัดท ารายวิชา และ
หน่วยการเรียนรูใ้ห้
สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
และหรือผลการ
เรียนรู ้
2. ร่วมพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการ
เรียนรู ้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 
 

1. วิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู้และน าไป
จัดท ารายวิชา และ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู้ 
 
2. พัฒนาหลักสูตร
รายวิชา และหน่วย
การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และสามารถ
น าไปปฏิบัต ิไดจ้ริง 
 
 

1. วิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และ
น าไปจัดท ารายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ 
 
2. ปรับประยกุต์
หลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 
 

1. วิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้และ
น าไปจัดท ารายวิชา 
และหนว่ยการเรยีนรู้
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู ้ตัวชีว้ัด และ
หรือผลการเรียนรู้ 
 
2. ปรับประยกุต์
หลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 
 
 

1. วิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และ
น าไปจัดท ารายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู้ 
 
2. ปรับประยุกต์
หลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการ
เรียนรู้ และสรา้ง
องค์ความรู้ใหม ่ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

1) หลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชาที่
สอน 
2) หน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาที่สอน 
3) หลกัฐานการ
ประเมนิผล 
การใช้หลักสูตรกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้/รายวิชาที่
สอน 
4) วุฒิบัตร เกยีรติ
บัตร โล่  
ค าสั่ง หรือ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
3. มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 

3. ร่วมประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
และน าผลการ
ประเมินการใช้
หลักสูตรมา
ปรับปรุง 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 

3. ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ 
และน าผลการ
ประเมิน การใช้
หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
4. ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
หลักสูตร 

3. ประเมินผลการ
ใชห้ลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ และน าผล
การประเมินการใช้
หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4. เป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นพี่เลี้ยงที่ดี 
และหรือเป็นที่
ปรึกษาด้าน
หลักสูตร 

3.ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ 
และน าผลการ
ประเมินการใช้
หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นผู้น า เป็นพี่
เล้ียง และเป็นที่
ปรึกษาด้าน
หลักสูตร 

 
1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  และประเมินผลหน่วยการเรี ยนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. ออกแบบหนว่ย
การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
 
2. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู ้
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
 

1. ออกแบบหนว่ย
การเรียนรู้ โดยการ
ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
2. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
และสามารถน าไป
ปฏิบัติ ได้จริง 

1. ออกแบบหนว่ย
การเรียนรู ้โดยการ
ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ท้องถิ่นและ
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
2. มีกิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

1. ออกแบบหนว่ย
การเรียนรู้ โดยการ
ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ท้องถิ่นและ
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
2. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

1. ออกแบบหนว่ย
การเรียนรู้ โดยการ
ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษาท้องถิ่น 
และเหมาะสมกบั
ผู้เรียน 
 
2. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

1) หน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาที่สอน 
2) หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู ้
3) ค าสั่ง และร่องรอย
การเป็นพี่เล้ียงและให้
ค าปรึกษา 
4) หลักฐานและ
ร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติม
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
3. ประเมินผลการ
ใช้ หน่วยการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประเมินผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. ประเมินผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เป็นพี่เลี้ยง หรือ
ร่วมปรึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู ้

3. ประเมินผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างที่
ดีเป็นพี่เล้ียง และ
หรือเป็นที่ปรึกษา 
ด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู ้

3. ประเมินผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้ 
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างที่
ดีเป็นผู้น า เป็นพี่
เล้ียงและเป็นที่
ปรึกษา ดา้นการ
ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ 

 
      1.2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนตามหน่วย
การเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน 
ร่องรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. จัดท าแผน             
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ             
การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วนตาม
รูปแบบที่
หน่วยงาน
การศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้น
สังกัดก าหนด 
และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้
จริง 
 

1. วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. จัดท าแผน           
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ                
การออกแบบ
หน่วย            
การเรียนรู้
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา 
และท้องถิ่นที่มี
องค์ประกอบ 
ครบถ้วนตาม
รูปแบบที่
หน่วยงาน
การศึกษาหรือ         
ส่วนราชการ              
ต้นสังกัดก าหนด 
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. จัดท าแผน           
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ           
การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น
ที่มี 
องค์ประกอบ 
ครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือ           
ส่วนราชการ                  
ต้นสังกัดก าหนด และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบหน่วย           
การเรียนรูธ้รรมชาติ
ของผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา 
และท้องถิ่นที่มี              
องค์ประกอบ
ครบถ้วนตาม
รูปแบบที่
หน่วยงาน
การศึกษาหรือ           
ส่วนราชการต้น
สังกัดก าหนดและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
 
 
 

1. วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบหน่วย           
การเรียนรูธ้รรมชาติ
ของผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา 
และท้องถิ่นที่ม ี
องค์ประกอบ
ครบถ้วนตาม
รูปแบบที่
หน่วยงาน
การศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้น
สังกัดก าหนดและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
 
 
 

1) หลักฐาน             
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
2) แผนการจัดการ                  
เรียนรู้ 
3) ค าสั่ง และ
ร่องรอย การเป็นพี่
เล้ียงและ                 
ให้ค าปรึกษา 
4) หลักฐานและ
ร่องรอยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
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ระดับคุณภาพ หลักฐาน 
ร่องรอย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
และผู้เรียน 
4. มีบันทึกหลัง           
การสอนที่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้ 

3. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
และผู้เรียน 
4. มีบันทึกหลัง             
การสอนที่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์           
การเรียนรู้และน า
ผลมาพัฒนาแผน           
การจัดการเรียนรู้ 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวธิีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน 
4. มีบันทึกหลัง             
การสอนที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์                
การเรียนรู้และน าผลมา
ปรับประยุกตแ์ผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและให้ค าแนะน า
ด้านการจัดท าแผนการ
จัดการ                     
เรียนรู ้

3. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่
สร้างสรรค์อย่าง
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
และผู้เรียน 
4. มีบันทึกหลัง              
การสอนที่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์              
การเรียนรู้และน า
ผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเป็นพี่เล้ียง 
และหรือเป็นที่
ปรึกษาด้านการ
จัดท า                 
แผนการจัดการ
เรียนรู ้

3. มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ
ปฏิบัติที่
สร้างสรรค์อย่าง
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้
และผู้เรียน 
4. มีบันทึกหลัง          
การสอนที่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์            
การเรียนรู้และน า
ผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ   ที่สูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเป็นผู้น า เป็นพี่
เล้ียง และเป็นที่
ปรึกษาด้านการ
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

 
           1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ 
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  
 

ระดับคณุภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการ 
ที่เน้นการปฏิบัติ                        
มีความหลากหลาย  
ใช้ส่ือ นวัตกรรม
เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู้              
การวัดผลและ
ประเมินผล 
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ

1. จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และ 
วิธีการที่เน้น          
การปฏิบัต ิ                
มีความหลากหลาย 
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัด 
การเรียนรู้  
การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง

1. จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการ 
ที่เน้นการปฏิบัต ิ
มีความหลากหลาย  
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี  
การจัดการเรียนรู้              
การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ

1. จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการ
ที่เน้นการปฏิบัติ                               
มีความหลากหลาย 
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี                     
การจัดการเรียนรู้            
การวัดผลและ
ประเมินผล 
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ

1. จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการ
ที่เน้นการปฏิบัต ิ
มีความหลากหลาย           
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การ
จัดการเรียนรู้                
การวัดผลและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ

1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ 
3) หลักฐานหรอื
ร่องรอยการ
ประเมินผลการใช้กล
ยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
4) ค าสั่ง และร่องรอย 
การเป็นพี่เล้ียง และให้
ค าแนะน า 
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ระดับคณุภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด      
หรือผลการเรียนรู้
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้                 
และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระ
การเรียนรู้ 
 

กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระ
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการ
ใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้และ         
น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 

เรียนรู้ ตัวชี้วัด                
หรือ ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระ
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการ
ใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้และ         
น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
3. นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระ
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการ
ใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้และ        
น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
3. นิเทศการ
จัดการเรียนรู ้
ในสถานศึกษา 
4. กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้
สามารถน าไป 
ใช้ได้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและสาระ
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการ
ใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้และ 
น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
3. นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
4.กลยุทธก์าร
จัดการเรียนรู้
สามารถน าไป       
ใช้ได้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและเป็นผู้น า 

5) หลักฐานและ
ร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติม
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 
           1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จ านวนผู้เรียน                
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
55 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน                        
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
60 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน                          
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
65 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน                  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
70 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียน                                 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
75 มีผลการ
พัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 

หลักฐานแสดงผลการ
เรียนของนักเรียน
รายวิชา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน 
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ประเด็นพิจารณาที่ 2  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.1 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

หมายถึง การเลือก การคัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.เลือกใช้และหรือ
พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับ
ผู้เรียนสอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1. คัดสรรและหรือ
พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ ใน 
การจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ
มาตรฐาน         
การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด 
หรือผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผล             
การใช้สื่อ
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้
 

1. สร้างและ
พัฒนา              
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู ้
และจุดประสงค์
การเรียนรู ้
2. ประเมินผลการ
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่ง
เรียนรู ้และน าผล  
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
3. สามารถน าสือ่ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและ           
แหล่งเรียนรู้ ไป                     
ปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง 

1. สร้างและ
พัฒนา              
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้  
และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการ
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และ 
แหล่งเรียนรู้ และ
น าผล  
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
3. สามารถน าสือ่ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และ       
แหล่งเรียนรู้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง 
4. เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

1. สร้างและ
พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด  
หรือผลการเรียนรู ้
และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการ
ใช้ส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และ    
แหล่งเรียนรู ้และ
น าผล  
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
3. สามารถน าสือ่ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และ               
แหล่งเรียนรู ้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง 
4. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเป็นผู้น า 

1) สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
2) หลักฐาน 
ร่องรอย 
การประเมินผล
และหรือปรับปรุง
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
3) หลักฐาน 
ร่องรอย การน าสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
การเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง 
4) หลักฐานและ
ร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมเกี่ยวข้อง 
3. สามารถน าสือ่ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และ 
แหล่งเรียนรู้ ไป
ปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง 
4. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเป็นผู้น า 
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ประเด็นพิจารณาที่ 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่

ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข  
 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. จัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรยีนรู้ เพือ่ให้
ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัย และ              
มีความสุข 
2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิต และ
ทักษะการท างาน 
3. อบรมบ่มนิสัย  
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

1. ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมี
ความสุข 
2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิต และ
ทักษะการท างาน 
3. อบรมบ่มนิสัย           
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

1. ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้มี
ความปลอดภยัและ
มีความสุข 
2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิต และ
ทักษะการท างาน 
3. อบรมบ่มนิสัย             
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
4. เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพัฒนา
ตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. ผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ใน
การจัด
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มี
ความปลอดภยัและ
มีความสุข 
2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3. อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
4. เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพัฒนา
ตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรง
บันดาลใจ 

1. ผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ใน
การจัด
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มี
ความปลอดภยัและมี
ความสุข 
2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดมี
ทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 
3. อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
4. เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพัฒนา
ตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรง
บันดาลใจ 
5.เป็นแบบอยา่งที่
ดีด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
 
 
 
 

แฟ้มเอกสาร 
หลักฐานการบรหิาร
จัดการชั้นเรียน 
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3.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดท าโครงการ
และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของผู้ เรียน
รายบุคคล 

 

ระดับคณุภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท า
และใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนใน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1. รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท า
และใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่
หลากหลายในการ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท า
และใช้สารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย ใน
การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม 
ป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
 

1. รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท า
และใช้สารสนเทศ
ของผู้เรยีนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่
หลากหลายในการ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ปัญหา
ผู้เรยีนอย่างเป็น
ระบบ 
4. น าไปประยกุต ์
ใช้ในสถานศึกษาที่
มีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

1. รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท า
และใช้สารสนเทศ
ของผู้เรยีนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่
หลากหลายในการ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ปัญหา
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4. น าไปประยกุต ์
ใช้ในสถานศึกษาที่
มีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและเป็นผู้น า 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

 

3.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา หมายถึง การ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจ าชั้นหรือประจ า
วิชาที่รับผิดชอบ 
 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.จัดท าข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ า
วิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ า
วิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศ

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ า
วิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศใน

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ า
วิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศใน

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ า
วิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศใน

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน 
การจัดท าขอ้มูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ าวิชา 
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ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ในการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้เรียน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 
3. ให้ค าปรึกษาแก่
ครูในสถานศึกษา
ด้านการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 
3. ให้ค าปรึกษาแก่
ครูในสถานศึกษา
ด้านการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
4. เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 
3. ให้ค าปรึกษาแก่
ครูในสถานศึกษา
ด้านการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
4. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและเป็นผู้น า 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 4  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผล

จากการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 
ที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. เลือกใช้และ
หรือพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู ้ตัวชี้วัด 
และหรือ             
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ 
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง 

1. คัดสรรและหรือ
พฒันาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและหรือ             
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง 
3. มีการตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู ้
ตัวชี้วัด และหรือ                 
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และน าผล
การประเมิน
คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. ให้ค าแนะน า
ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

1. สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู ้
ตัวชี้วัด และหรอื                     
ผลการเรยีนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และน าผล
การประเมิน
คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างที่
ดีเป็นพี่เล้ียงและให้
ค าปรึกษาด้านการ
วัดและประเมินผล 

1. สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรอืผล
การเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. มีการประเมิน
ตามสภาพจริง 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของ
เครื่องมือ วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และน าผล
การประเมิน
คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเป็นผู้น า     
เป็นพี่เลี้ยงและให้
ค าปรึกษาด้านการ
วัดและประเมินผล 

1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2) หลักฐาน ร่องรอย 
ที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์ตัวชีว้ัดหรือ
ผลการเรียนรู้ เพื่อวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ 
3) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และเกณฑ์
การให้คะแนน 
4) ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ของผู้เรียน 
5) ค าสั่งและร่องรอย
การเป็นพี่เล้ียง และให้
ค าแนะน า 
ด้านการวัดและ
ประเมินผล 
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4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. ใช้กระบวนการ 
วิจัย เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ใช้กระบวนการ 
วิจัยเพือ่แก้ปญัหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรูข้องผู้เรียน 
โดยใชว้ิธกีารที่
ถูกต้อง 
2. น าผลการ
แก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนไปใช้ 

1. ใช้กระบวนการ 
วิจัยเพือ่แก้ปญัหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ใช้วิธกีารที่ถกูต้อง และ
เหมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 
2. น าผลการ
แก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนไปใช้ 

1. ใช้กระบวนการ 
วิจัยหรือด าเนินการ
วิจัยเพือ่แก้ปญัหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ใช้วิธกีารที่ถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบั
สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเปน็ 
2. น าผลการ
แก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจยัไปใช้ 
3. ให้ค าแนะน าใน
การใช้
กระบวนการวจิัย
หรือด าเนินการวจิัย
เพื่อแก้ปัญหาและ
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ใช้กระบวนการ 
วิจัยหรือด าเนินการ
วิจัยในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใชว้ิธกีารที่
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 
2. น าผลการ
แก้ปญัหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจยัไปใช้ 
3. เป็นผู้น าและให้
ค าแนะน าในการใช้
กระบวนการวจิัย
หรือด าเนินการวจิัย
ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาและหรอื
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

1) หลักฐาน ร่องรอยที่
แสดงถึงการแกป้ัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้
หรือองค์ความรู้ใหม่
โดยใช้กระบวนการ 
วิจัย หรือการ
ด าเนินการวิจยั 
2) หลกัฐาน ร่องรอยที่
แสดงถึงการเป็นผู้น า
หรือการให้ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการ
พัฒนาตนเองและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความ
ต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัด โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง
ที่สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานความ
ต้องการจ าเป็น
หรือตามแผนกล
ยุทธ์ของหนว่ยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการ                
ต้นสังกัด 

1.จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
ที่สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานความ
ต้องการจ าเป็น
หรือตามแผนกล
ยุทธ์ของ
หน่วยงาน
การศึกษาหรือ
ส่วนราชการ                  
ต้นสังกัด 
2..พัฒนาตนเอง                  
ตามแผน 

1. จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
ที่สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานความ
ต้องการจ าเป็นหรือ
ตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วน
ราชการ              
ต้นสังกัด 
2..พัฒนาตนเอง                  
ตามแผน 
3.น าความรู้
ความสามารถ 
และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
ที่สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานความ
ต้องการจ าเป็นหรือ
ตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
การศึกษาหรือ                
ส่วนราชการต้น
สังกัด 
2..พัฒนาตนเอง                
ตามแผน 
3.น าความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
4. สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก                 
การพัฒนาตนเอง 
5. เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี
 

1. จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
ที่สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานความ
ต้องการจ าเป็นหรือ
ตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
การศึกษาหรือ                  
ส่วนราชการต้น
สังกัด 
2..พัฒนาตนเอง                   
ตามแผน 
3.น าความรู้ 
ความสามารถ 
และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
4.สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก                  
การพัฒนาตนเอง 
5.เป็นแบบอยา่งที่ดี 
และเป็นผู้น า 

แฟ้มเอกสาร 
หลักฐาน การพัฒนา
ตนเอง 

 
5.2 การพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท  
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
นวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จาก
การพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.เ.ข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 

1. เข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้
ที่ได้จากการเข้า
ร่วมชุมชนการ
เรียนรู้              

1. เข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้ที่
ได้จากการเข้ารว่ม
ชุมชนการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพไปใช้ใน

1. เข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้ที่
ได้จากการเข้ารว่ม
ชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพไปใช้ใน

1. เข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้ที่
ได้จากการเข้ารว่ม
ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพไปใช้ใน

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ทางวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียน                    
การสอน 

การจัดการเรียน               
การสอน 
3. สร้างนวัตกรรม 
ที่ได้จากการเข้า
ร่วมในชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 
4. สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 

การจัดการเรียน               
การสอน 
3. สร้างนวัตกรรมที่
ได้จากการเข้ารว่ม
ในชุมชนการเรียนรู้       
ทางวิชาชีพ 
4. สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
5. สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
6. เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
7. เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

การจัดการเรียน               
การสอน 
3. สร้างนวัตกรรมที่
ได้จากการเข้ารว่ม
ในชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ 
4. สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้       
ทางวิชาชีพ 
5. สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
6. เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อวงวิชาชีพ 
7. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและเป็นผู้น า 

 
2.10 การพัฒนาการนิเทศทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring  
“ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (Learning Organization) บุคลากรในองค์กรต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาการนิเทศทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring  
มีความส าคัญที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรใน
องค์กรมีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและองค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงโดย
กระบวนการนิเทศทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
ที่เข้าร่วมกระบวนการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 

การนิเทศทางการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน หมายถึง การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
ชี้แนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับ 
ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท างานร่วมกัน ด้วยการ
ประสานงาน  ประสานคน ประสานวิธีการท างาน และประสานงบประมาณการท างานร่วมกัน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการ ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
ส าคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ห้องเรียนเป็นฐาน หมายถึง การค านึงถึงคุณภาพของห้องเรียนที่มีคุณภาพของครูและผู้เรียน
โดยครูจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนหรือ
นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) ครูมีการน าผลการวัด
และ ประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มุ่งให้
ผู้เรียนทุกคน ในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย
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ตัวของผู้เรียนเอง ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิต 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียน 
และตามนโยบาย และจุดเน้นส าคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน  
การประเมินการใช้หลักสูตร และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ ผ่านการคิดขั้นสูง (Higher-Order 
Thinking) การได้ปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งานและน าเสนองานด้วยตัวเอง 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (DLTV /DLIT) หมายถึง การออกแบบ 
การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก และการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT (Dictance Learning Information : DLTV) ในโรงเรียน 
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่หรือการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคนิควิธีการ และสื่อเทคโนโลยี  

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง การที่โรงเรียนและครูผู้สอนมีการ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่โรงเรียนมุ่งให้เกิดคุณภาพของโรงเรียน โดย
โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา มี
การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไก
การควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ 
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน 
หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการน าสิ่งดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” สพม.นครสวรรค์  

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครู เพ่ือให้เกิดผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ 

1. เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน  
2. เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3. เพ่ือช่วยให้ครูค้นหาวิธีการท างานด้วยตนเอง 
4. เพ่ือช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
5. เพ่ือช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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6. เพ่ือช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง 
การเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 

7. เพ่ือช่วยครูให้สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
การนิเทศการศึกษา เป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงาน 

ที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. งานให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยผู้นิเทศจะให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่ครู เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ เช่น การนิเทศแบบคลินิก 
2. งานพัฒนาบุคลากร (Staff Development) โดยการจัดโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสน เช่น การจัดประชุม อบรม เยี่ยมชั้นเรียน แนะน าวิธีสอน 
สาธิตการสอน ตลอดทั้งการประเมินครู เป็นต้น 

3. งานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) โดยผู้นิเทศและครูควร
ร่วมกัน ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมการ
เรียนรู้ การตรวจสอบคัดเลือกประเมินสื่อการเรียนการสอนแต่กลุ่มสาระ เป็นต้น 

4. งานการบริหาร (Administration) โดยผู้นิเทศจะต้องด าเนินงานที่ต้องมีการ
ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นั่นคือผู้นิเทศต้องมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

5. งานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้นิเทศสามารถช่วยให้ครู
สามารถประเมินผลการสอนของตนเอง ปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองได้ โดยการช่วยครูในการท า
วิจัยในชั้นเรียน  

6. งานด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ การประเมินคุณภาพของผู้เรี ยน การให้
ข้อเสนอแนะ ครูให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม และด าเนินการวัด
ประเมินได้อย่างมีคุณภาพ 

การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นระบบของโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ด าเนินการนิเทศภายในที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยยึดหลักส าคัญว่า การสอน
เป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ และการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ผู้นิเทศสามารถ
นิเทศครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนการสอนได้ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จึงจัดได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการให้การศึกษาต่อเนื่องแก่
ครูผู้สอนในโรงเรียน ซึ่งสามารถสรุปความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนได้ ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์. 2546 : 20-21) 

1. เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย การให้ข้อมูลแก่ครูในด้านการเรียนการ
สอน เพ่ือครูจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ช่วยให้ครูได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถในด้านการเรียนการสอน 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนในโรงเรียน เพื่อคุณภาพของนักเรียนและเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน 

3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้นิเทศ ครูผู้สอน เป็นต้น 
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4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  เป็นการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน จะสามารถ

ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงคห์รือไม่ จ าเป็นต้องอาศัยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นระบบ 
ซึ่งอาจเรียกว่า กระบวนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการนิเทศซึ่งกระบวนการนิเทศภายในที่นิยม
น ามาใช้คือ กระบวนการนิเทศของ BenM. Harris ซึ่งเรียกว่า P O L C A ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. การวางแผนการนิเทศ (Planning) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยคิด
ว่าจะท าอย่างไร การก าหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาวิธีด าเนินงาน การก าหนดงานและผลที่เกิดขึ้นจาก
การจัดท าโครงการ 

2. การจัดองค์กรการนิเทศ (Organizing) หมายถึงการจัดโครงสร้างขององค์กรเพ่ือ
การด าเนินการนิเทศ การก าหนดเกณฑ์การท างาน การจัดหาทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
นิเทศ การก าหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่ ตลอดจนการประสานงาน 

3. การน าการนิเทศสู่การปฏิบัติ (Heading) หมายถึง การด าเนินการวินิจฉัย สั่งการ การ
คัดเลือกบุคลากร การกระตุ้นให้เกิดการท างาน การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ การให้ขวัญก าลังใจ การให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

4. การควบคุมการนิเทศ (Controlling) หมายถึง การติดตามควบคุมงานนิเทศโดย
การมอบหมายงาน การติดตามช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงให้งานนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนการ
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงาน 

5. การประเมินผลการนิเทศ (Assessing) หมายถึง การตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ โดยการวัดและประเมินผลงานนิเทศ 

นอกจากนี้ เสถียร เที่ยงธรรม (2542 : 7) ได้สรุปว่า การนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง โดยการ ร่วมมือของบุคลากรทั้งหมดภายในโรงเรียน และสมเดช พินิจสกุล (2544 : 7) ได้
สรุปว่า การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามของผู้บริหารโรงเรียนในอันที่จะปรับปรุงส่งเสริม
ประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ท าให้เกิดการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งให้
ครูเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และก่อให้เกิดผลขั้นสุดท้าย คือ การศึกษาของเด็กก้าวไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วย การ
ส ารวจปัญหา การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส ารวจ
การใช้อุปกรณ์ และการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ด าเนินการผ่านมา 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและก าหนดทางเลือก ประกอบด้วย การก าหนดขอบข่าย
การนิเทศภายใน การก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดท าแผนโครงการ ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์
และการประเมินการวางแผนนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความต้องการใช้สื่อ เครื่องมือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมการผลิตสื่อ เครื่องมือ การก ากับ
ติดตามดูแลและให้ค าปรึกษา การประเมินสื่อและเครื่องมือนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน ประกอบด้วย การด าเนินการนิเทศตามแผน
ที่ก าหนดไว้ การประสานงาน การสร้างขวัญก าลังใจ การก ากับติดตามการสอน การสร้างความส าคัญ
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ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและ
รายงานผล ประกอบด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินผล การจัดท ารายงาน การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน การสรุปและการจัดท ารายงานเผยแพร่ผลการนิเทศภายใน 

ผู้นิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการ/รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้าสายชั้น  
4. ครูอาจารย์ที่ท าหน้าที่สอน แต่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีประสบการณ์ใน

การสอน สามารถสาธิตหรือให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือนร่วมงานได้ 
5. ศึกษานิเทศก์หรือผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาเฉพาะด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 

กิจกรรมการนิเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
นโยบาย 2564 “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” โดยการนิเทศใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดใช้วิธีการนิเทศโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายการเป็นยุคประเทศไทย 4.0 และ
มาตรฐานการศึกษาชาติ คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ครูผู้สอนใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียน 
การสอน ผู้บริหารใช้นวัตกรรมในการบริหารงาน  

กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ช่วยให้การด าเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการ
นิเทศ สามารถแก้ปัญหาและความต้องการแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ โดยขอน าเสนอกิจกรรมการนิเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

กิจกรรมการนิเทศ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
1. การประชุม สร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน 
2. การให้ค าปรึกษาแนะน า ชี้แนะ ช่วยเหลือ แบบ Coaching & Mentoring Lesson 

Study 
3. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 

(Attitude) 
4. การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในหน่วยงาน 
5. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
6. การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมส าคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน การเรียนรู้หรือเลียนแบบ

จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง 
7. การสนทนาวิชาการในวงวิชาการ 
8. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เป็นเทคนิคการนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น         

มีข้ันตอนที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศ บนพื้นฐานวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
9. อื่น ฯลฯ 
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กิจกรรมการนิเทศระดับโรงเรียน 
1. การประชุม ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน 
2. การปฐมนิเทศแนะน าบุคลากรใหม่ให้คุ้นเคยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือพบปะพูดกันมากกว่าการใช้อ านาจหรือการออกค าสั่ง 
4. การประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจต

คติ (Attitude) ลงมือปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย 
5. การอบรม งานนิเทศมุ่งอบรมให้ผู้รับการนิเทศเสริมความรู้ใหม่ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
6. การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งท่ีจัดเองภายในหน่วยงานหรือไปร่วมซึ่งจัด

โดยหน่วยงานอื่น 
7. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
8. การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมส าคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน การเรียนรู้หรือเลียนแบบ

จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง 
9. การศึกษาเอกสารวิชาการ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการอ่าน เพราะการอ่านจะน าไป  

สู่ความรู้ความคิดใหม่และทันสมัย 
10. การสนทนาวิชาการในวงวิชาการ 
11. การสังเกตชั้นเรียน เป็นเทคนิคการนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอน

ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศ บนพื้นวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
12. การศึกษาดูงาน มีผลตรงในการปรับปรุงงาน ดูคนอ่ืนย้อนดูตัวเอง ศึกษาข้อดี 

ข้อบกพร่อง ข้อจ ากัดเมื่อต้องน ามาปรับปรุง ความพร้อมด้านต่าง ๆ  
13. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียนสื่อการสอนหรือแม้แต่การ

นิเทศสามารถท าการวิจัยเชิงปฏิบัติได้ดังนี้ วิจัยเพ่ือน าผลมาใช้ หรือวิจัยเชิงพัฒนา (Research and 
development : R&D) 

14. การเขียนเอกสารหรือทดสอบทางวิชาการ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ การเขียนเป็น
เทคนิคซึ่งจะต้องเรียนรู้หลักวิธี การอ่านมากเป็นพ้ืนฐานของการเขียนได้เป็นอย่างดี คนที่มีวิญญาณครู
จะท าหน้าที่นี้ได้ด ี

15. การนิเทศสอนงาน (Coaching) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศสอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็น
ตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และ
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

16. การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษา  (Mentoring)  หมายถึง การนิเทศที่มี
พ่ีเลี้ยงที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือ ครู 
ให้พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
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17. การนิเทศด้วย ICT เป็นการนิเทศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา 

18. การนิเทศแบบ PLC เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบ
นี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๙. อ่ืน ๆ  
การพัฒนาการนิเทศทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการCoaching and Mentoring “ปีทอง

แห่งการพัฒนานวัตกรรม” สพม.นครสวรรค์ เป็นการนิเทศบูรณาการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะส าเร็จได้ตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการ
นิเทศ ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนของครู โดย
มุ่งให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษา
ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสานสัมพันธ์ และขวัญก าลังใจ ซึ่งต้องด าเนินงาน
ให้ประสานสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ท าให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๔๙ : ๕๒) กล่าวว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กร การนิเทศที่ดีน าไปสู่การจัดการที่ดี” 

นอกจากนั้นกระบวนการนิเทศการศึกษาในระดับสถานศึกษา คือ การนิเทศภายในโรงเรียน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ด าเนินการให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและครูได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภายในชั้น เรียนและ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นกระบวนการประกันคุณภาพของโรงเรียนว่า โรงเรียน
สามารถบริการจัดการภายในโรงเรียนจนถึงเป้าหมายสุดท้ายคือ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตร
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้ก าหนด
กระบวนการการนิเทศการศึกษาบูรณาการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ในการนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีของการนิเทศเป็น 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ เป็นการก าหนดปัญหาและความ
ต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 

1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพ่ือหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความ
ต้องการในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน 

1.3 การจัดล าดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจ าเป็นหรือต้องการในล าดับ
เร่งด่วนหรือล าดับที่เห็นว่าส าคัญที่สุด 

1.4 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ประชุม การสัมมนา ฯลฯ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน  

ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ เป็นการน าปัญหาและความต้องการ ก าหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมในการจัดท าแผนนิเทศ ดังนี้ 

2.1 ก าหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความ
ต้องการและจ าเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
วิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.2 เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
2.3 วางแผนการด าเนินงานพัฒนา 

1. การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
2. สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน 
3. ก าหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการก าหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ 
4. ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยก าหนดระยะเวลาในการนิเทศที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
5. ก าหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา

และความต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การ
บันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video 
Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 

2.4 จัดท าแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนการด าเนินการ กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศ 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถ
แสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลน ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
และสิ่งที่ท าให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
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3.1 สร้างสื่อการนิเทศที่ท าให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะ
การนิเทศ เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video 
Line You Tube Facebook Live เป็นต้น  

3.2 สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็ น
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์
ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ ด าเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่
ก าหนด 

4.1 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามท่ีก าหนด 
4.3 การสะท้อนผลการนิเทศ 
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล 
5.1 ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของผู้รับการนิเทศ 

เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน 
5.2 ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการ 

ในการน าผลไปใช้ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา 
5.3 รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
5.4 น าผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้ง

ต่อไปหรือในปีการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
 

แนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวทิยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

3.1 แนวทางการดําเนินการ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา

นวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการนิเทศบูรณาการกับ งาน/โครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การนิเทศโดยใช้    
สหวิทยาเขตเป็นฐาน  2) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม" 4) การพัฒนา
และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active Learning โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
7) การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 8) การ
รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  9) การสร้างความเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  10) การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and 
Mentoring เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร ซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินงานแต่ละระดับดังนี้ 
 3.1.1 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 ๑) ประกาศนโยบาย ๒๕๖4 ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม  ให้เป็นปีแห่งการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน โดยการส่งเสริมสนับสนุน ชี้แนะ 
ช่วยเหลือ ให้สหวิทยาเขตและโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
เรียนรู้ของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 ๒) พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สหวิทยาเขตและโรงเรียน 

 ๓) จัดท าเอกสารคู่มือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
เพ่ือสร้าง ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขตและ
โรงเรียนน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ร้อยรัดกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๔) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการนิเทศ ประกอบไปด้วย 
    ๔.๑ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิชาการ  
 ๔.๒ ข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

4.4.1. การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
4.4.2. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4.4.3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  
4.4.4. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิด Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
3Rs 8Cs 

4.4.5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.4.6. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
4.4.7. การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการ 

พัฒนานวัตกรรม” 
4.4.8. การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้ 

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
4.4.9. การสร้างความเขม้แข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4.4.10. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring 

 5) ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์/รูปแบบ (MODEL) และวิธีการด าเนินการนิเทศ
ตามบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 6) ท าข้อตกลงร่วมมือและรับผิดชอบเป้าหมายการด าเนินงานระหว่างผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับประธานสหวิทยาเขตและผู้อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

 7) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้  1) คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 2) 
คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star) 3) คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 4) คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 5) คณะศึกษานิเทศก์ (Supervisor Team - Coaching 
and Mentoring) 

 8) พัฒนาศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนให้เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถ
ด าเนินการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9) นิเทศ สนับสนุน ส่งเสริมให้สหวิทยาเขตด าเนินการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียน
ด าเนินการนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพทุกสหวิทยาเขต 
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 10) คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) ระดับ
โรงเรียน และสหวิทยาเขต มอบรางวัล และจัดเวทีเผยแพร่การด าเนินงาน 

 11) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน สรุปและรายงานผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 ระดับสหวิทยาเขต 

 ๑) สหวิทยาเขตน านโยบาย ๒๕๖4 ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นปีแห่งการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานสู่การปฏิบัติ 

 ๒) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
วิธีการที่ หลากหลาย ได้แก่ การประชุมสัมมนา VDO Conference น าเสนอผ่าน VTR ลงบน Website/Online 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านโบชัวร์, Info Graphic หรือ Link / QR-Code 

 ๓) จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ ประกอบ
ไปด้วย 1) การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 
2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน"ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม" 4) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active 
Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  5) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 7) การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” 8) การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  9) การ
สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10) การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
Coaching and Mentoringทั้งท่ีเป็นภาพรวมระดับสหวิทยาเขตและรายโรงเรียน 

 ๔) วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายของสหวิทยาเขต ก าหนดยุทธศาสตร์/รูปแบบ
(MODEL) และวิธีการด าเนินการนิเทศตามบริบทของสหวิทยาเขต และโรงเรียน 

 5) ท าข้อตกลงร่วมมือและรับผิดชอบเป้าหมายการด าเนินงานระหว่างประธานสหวิทยา
เขตกับผู้อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

 6) จัดท าแผน และคู่มือการการด าเนินการนิเทศในสหวิทยาเขตและในโรงเรียน 
 7) พิจารณาคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นโรงเรียนละ 2 คนให้เป็นครูนิเทศ

ภายในสหวิทยาเขตและส่งรายชื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายการ
นิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star) 

 8) พัฒนาครูวิชาการให้เป็นเครือข่ายนิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star) ให้สามารถ
ด าเนินการ นิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9) นิเทศ สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพทุกโรงเรียน 

 10) คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) ของ
โรงเรียน และสหวิทยาเขต มอบรางวัล และจัดเวทีเผยแพร่การด าเนินงาน 

 11) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
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 3.1.3 ระดับโรงเรียน 
 ๑) โรงเรียนน านโยบาย ๒๕๖4 ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม ขับเคลื่อนการปฏิบัติ 
 ๒) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓) จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ ประกอบ

ไปด้วย  1) การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  2) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 
2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน"ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม" 4) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active 
Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  5) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 6) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 7) การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม”  8) การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  9) การ
สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา  10) การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
Coaching and Mentoring 

 ๔) วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน ก าหนดยุทธศาสตร์/รูปแบบ (MODEL) 
และวิธีการด าเนินการนิเทศตามบริบทโรงเรียน และท าข้อตกลงร่วมมือและรับผิดชอบการด าเนินงาน
ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนกับคณะครู 

 ๕) จัดท าแผน และคู่มือการการด าเนินการนิเทศในโรงเรียน 
 6) พิจารณาครูที่มีความสามารถโดดเด่นให้เป็นครูนิเทศภายในโรงเรียนจ านวน 2 คน 

และส่งรายชื่อให้สหวิทยาเขตเพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
นิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star)  

 ๗) นิเทศ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8) คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) ของครู 
มอบรางวัล และจัดเวทีเผยแพร่การด าเนินงาน รวมทั้งจัดส่งเข้าแข่งขันในระดับสหวิทยาเขตและระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

 9) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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3.2 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง 
กับหน่วยงานต้นสังกัด 

2) ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานวิชาการ สร้างพัฒนารูปแบบการบริหาร (MODEL) ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต 

3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพ่ือการใช้ทรัพยากรบุคลากร
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยาเขต  พิจารณาคัดเลือกครูที่มีความรู้
ความสามารถโดดเด่นโรงเรียนละ 2 คนให้เป็นครูนิเทศภายในสหวิทยาเขตและส่งรายชื่อให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star) 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
5) ร่วมด าเนินการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล กับคณะกรรมการต่าง ๆ ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

6) เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณ ด้าน
บริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปต่อเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เพ่ือ
การพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) 

7) สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
เป็นส าคัญ 
  8) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขต และรายงานต่อ        
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2.2 คณะศึกษานิเทศก์ (Supervisor Team - Coaching and Mentoring) 

1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานรอบด้านทั้งของผู้บริหาร ครูและนักเรียน เพ่ือเป็น 
ข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต
เป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 

2) ด าเนินการชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา (Coaching and Mentoring) 
ให้กับสหวิทยาเขต โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตามประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  

2.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน"ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  
2.3 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 3Rs 8Cs 
2.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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2.5 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
2.6 การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนา 

นวัตกรรม” 
2.7 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
2.8 การสร้างความเขม้แข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.9 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring 

          2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
การวัดผลประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การนิเทศภายใน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในโรงเรียนและสหวิทยาเขต 
  3) เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star) 
โดยให้ค าปรึกษา พัฒนา ให้สามารถด าเนินการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) ร่วมด าเนินการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล กับคณะกรรมการต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
          5) ปฏิบัติงานเลขานุการโครงการ สรุป รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 
               ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทาง
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ๒) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและ การด าเนินการของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน ที่ก าหนด 
               ๕) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการและ     
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
               ๖) ร่วมด าเนินการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล กับคณะกรรมการต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อน   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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 3.2.4 คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศภายในสหวิทยาเขต (Teacher Star) 
  1) ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย รูปแบบการนิเทศภายใน กับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขต 
  2) ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ในการนิเทศภายในในสหวิทยาเขตและโรงเรียนตามประเด็นการนิเทศ 

 2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  

2.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม" 
2.3 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่ การจัดการเรียนรู้ ผ่าน

กระบวนการคิด Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
3Rs 8Cs 

2.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.5 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
2.6 การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการ 

พัฒนานวัตกรรม” 
2.7 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
2.8 การสร้างความเขม้แข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.9 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring 

3) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4) ร่วมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5) กระตุ้นให้ครูเกิดการตื่นตัวอยู่เสมอในด้านวิชาการ 
6) ปฏิบัติการนิเทศภายในสหวิทยาเขต และภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศ 
7) เปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน และมีการประเมินตนเอง 
8) ติดตามประเมินผล และพัฒนาการด าเนินการนิเทศภายในสหวิทยาเขตและภายในโรงเรียน 
9) ร่วมด าเนินการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล กับคณะกรรมการต่างๆ ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 

 3.2.5 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ป.ผ.บ.) 
  1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด บนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นหลัก โดยใช้แบบประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ก าหนด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
             1.1 งานวิชาการ 
             1.2 งานบริหารงานบุคคล 
            1.3 งานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
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             1.4 งานการบริหารงานทั่วไป และนโยบาย/งานพิเศษ/การพัฒนานวัตกรรมของ
สถานศึกษา 
             1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ดูผลลัพธ์) ในเรื่องดังต่อไปนี ้
          (1)  การประกันคุณภาพภายใน 
          (2)  การบริหารหลักสูตร 
         (3)  การจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
          (4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย ตามข้อตกลง (MOU) 
    (5)  การด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของต้นสังกัด 
  2) การประเมินให้เป็นไปในลักษณะของการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โดยให้ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 
2564 และตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
  3) ให้รายงานผลการประเมินทุกโรงในสังกัด เป็นเอกสาร “ลับ” ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ภายในก าหนด  
       4) ร่วมด าเนินการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล กับคณะกรรมการต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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3.3 Flow chart โครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ประชุมวางแผน ชี้แจง -ชี้แจงผู้เก่ียวข้อง 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

-คณะศึกษานิเทศก์ พ.ค. 2564 

2. โรงเรียนประเมินตนเอง -โรงเรียนประเมินตนเอง                     
ตามประเด็นการนิเทศ 

-ผอ.ร.ร. 
-ศน.ประจ าสห. 

มิ.ย. 2564 

3. กําหนดเป้าหมาย               
ทําข้อตกลง 

-ก าหนดเป้าหมาย 
-ท าข้อตกลง(MOU) 

-สพม.นครสวรรค์ 
-สหวิทยาเขต 

มิ.ย. 2564 

4. Coaching 1              
ให้คําปรึกษา 

-ให้ค าปรึกษาตามประเด็นนิเทศ 
-นโยบาย จุดเนน้ ของต้นสังกัด 

-สหวิทยาเขต 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

มิ.ย. 2564 

5. พัฒนารูปแบบ 
(MODEL นวัตกรรม) 

-สร้างโมเดลบริหาร 
-สร้างนวตักรรมการสอน 

-สหวิทยาเขต/ผอ.ร.ร. 
-ครู 

มิ.ย.-ก.ค. 
2564 

6. ดําเนินการตามรูปแบบ -ด าเนินการบริหาร 
-ด าเนินพฒันานวตักรรมการสอน 

-สหวิทยาเขต/ผอ.ร.ร. 
-ครู 

มิ.ย. 2564  
–มี.ค. 2565 

7. นิเทศภายใน/เครือข่าย
นิเทศ 

-นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ถ่ายทอดนวัตกรรม เดือนละคร้ัง 

-สหวิทยาเขต/ผอ.ร.ร. 
-คณะ Teacher Star 

มิ.ย. 2564  
–มี.ค. 2565 

8. นิเทศโดยคณะ
ศึกษานิเทศ 

-นิเทศตามประเดน็นิเทศ 
-นโยบาย จุดเนน้ ของต้นสังกัด 

-คณะศึกษานิเทศก์ ต.ค. 2564 

9. สะท้อนผล -ตามประเด็นนิเทศ 
-ตามเป้าหมาย ข้อตกลง 

-สพม.นครสวรรค์ 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

พ.ย. 2564 

ความเป็นมาและ
ความส าคญั 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

ภาพความส าเร็จ 

 

 

 

 

        ความเป็นมาและความส าคญั 

       เป้าหมาย 

       วัตถุประสงค์ 

       ภาพความส าเร็จ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

10. Coaching 2           
ให้คําปรึกษา 

-ให้ค าปรึกษาตามประเด็นนิเทศ 
-นโยบาย จุดเนน้ ของต้นสังกัด 

-สหวิทยาเขต 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

ธ.ค. 2564 

11. นิเทศและประเมิน   
ประสิทธิภาพผูบ้ริหาร 

-ประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษา 
-มาตรฐานปฏิบัตงิานโรงเรียนฯ 

-คณะศึกษานิเทศก์ 
-อ.ก.ต.ป.น./-ก.
ป.ผ.บ. 

มี.ค. 2565 

12. ตรวจสอบเป้าหมาย 
ข้อตกลง  
จัดอันดับและระดับคุณภาพ 

-ตามประเด็นนิเทศ 
-ตามเป้าหมาย ข้อตกลง 

-สหวิทยาเขต 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

มี.ค. 2565 

13. สรุปผลการดําเนินงาน
  

-สรุปตามวัตถปุระสงคโ์ครงการ 
-ตามประเด็นนิเทศ 

-คณะศึกษานิเทศก์ เม.ย. 2565 

14. ให้รางวัล  -ให้รางวัล ผู้บริหาร/โรงเรียน/ครู -สพม.นครสวรรค์ 
-สหวิทยาเขต 

เม.ย. 2565 

15. นําผลไปปรับปรุง
พัฒนา 

-น าผลไปวางแผนพฒันา 
-ก าหนดแนวทางพฒันา 

-สพม.นว/-สหวิทยา
เขต 
-โรงเรียน  

พ.ค. 2565 

 
3.4 แผนผังวิธีดําเนินการ  
 

3.4.1 ประเด็นการนิเทศ 
1) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
2) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน"ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  
3) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 3Rs 8Cs 
4) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
6) การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
7) การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
8) การสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9) การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring 
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 3.4.2 กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการ 
  กระบวนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน     
“ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบด้วย   

1) ประชุมวางแผน ชี้แจง   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบนโยบาย มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ ประชุมชี้แจง คณะศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ และคู่มือ
ด าเนินโครงการ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขต ผู้บริหารโรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศ วางแผนการนิเทศ ก าหนดแนวทาง/
วิธีการการพัฒนา ก าหนดประเด็นการนิเทศ ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ ก าหนดวิธีการนิเทศและ
กิจกรรมการนิเทศ จัดท าแผนนิเทศ 

2) โรงเรียนประเมินตนเอง  
 โรงเรียนทุกโรงเรียนประเมินตนเอง ตามเครื่องมือการนิเทศ ประกอบไปด้วย ส่วนการ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการ
พัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค์น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

3) กําหนดเป้าหมาย ทําข้อตกลง   
 สหวิทยาเขต และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต และโรงเรียน จัดท าข้อตกลงร่วมมือและรับผิดชอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน 
ออกแบบพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด   

4) Coaching 1 ให้คําปรึกษา  
 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน า ผู้บริหารสหวิทยาเขต 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการด าเนินการที่ออกแบบไว้ ในประเด็น
การประเมิน ได้แก่ 1) การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2562  3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"     
4) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active Learning โดย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้  7) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  8) การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  9) การสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10) การ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring  
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5) พัฒนารูปแบบ (MODEL นวัตกรรม)  
 ผู้บริหารของสหวิทยาเขต โรงเรียนและครูในสหวิทยาเขต ร่วมกันระดมสมองออกแบบ

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนมากท่ีสุด  

6) ดําเนินการตามรูปแบบ    
 ผู้บริหารของสหวิทยาเขต โรงเรียนและครูในสหวิทยาเขต ด าเนินการตามที่ได้

ออกแบบการพัฒนาการบริหาร และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนไว้ 
7) นิเทศภายใน/เครือข่ายนิเทศ ถ่ายทอดนวัตกรรมในสหวิทยาเขต   
 สหวิทยาเขต โดยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศภายใน

(Teacher Star) ด าเนินการนิเทศภายในสหวิทยาเขต และภายในโรงเรียน และมีการถ่ายทอดนวัตกรรม
เทคโนโลยีช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสหวิทยาเขต 

8) นิเทศโดยคณะศึกษานิเทศก์  
 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ นิเทศผู้บริหารสหวิทยาเขต ผู้บริหารโรงเรียน 

ครู ในประเด็นการประเมิน ได้แก่ 1) การนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน"ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  4) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่ การจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
3Rs 8Cs  5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6) 
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  7) การพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมทางการศึกษา “ปี
ทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 8)  การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  9) การสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา  10) การพัฒนาการ
นิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring  โดยนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ละ 1 คน  

9) สะท้อนผล   
 คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้สะท้อนผลจากการประเมิน ให้สหวิทยาเขต 

โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ได้ทราบ และสามารถน าผลหรือข้อมูลการประเมินจากการนิเทศนี้ไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานของสหวิทยาเขต โรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครูได้  

10) Coaching 2 ให้คําปรึกษา  
 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน า ผู้บริหารสหวิทยาเขต 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นการประเมิน เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่สุด   
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11) นิเทศและประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร  
 คณะกรรมการนิเทศและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูสายงานการ
บริหารสถานศึกษาตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประเมินผลการท างาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามเครื่องมือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ก าหนด และรายงานการประเมินต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์โดยตรง 

12) ตรวจสอบเป้าหมาย ข้อตกลง จัดอันดับและระดับคุณภาพ 
 คณะศึกษานิเทศก์ในฐานะเลขานุการโครงการ ด าเนินการประเมิน วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินการกับเป้าหมาย จัดอันดับที่ และระดับคุณภาพที่ได้ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 
แต่ละสหวิทยาเขต 

13) สรุปผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษานิเทศร่วมกันสรุปรายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ผล   
การด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

14) ให้รางวัล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Beast 
Practice) นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน มอบรางวัลแก่สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน และจัดเวทีเผยแพร่การด าเนินงาน        

15) สหวิทยาเขต/โรงเรียน นําผลไปปรับปรุง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต โรงเรียน น าผลการนิเทศไปใช้ใน             

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
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3.4.3 แผนผังวิธีดําเนินการ 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน ชี้แจง -ช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง(สพม./ผอ.ร.ร./ศน./ครู) 
-มอบหมายผูร้ับผิดชอบ 

2. โรงเรียนประเมินตนเอง -โรงเรียนประเมินตนเอง ตามประเด็นการนเิทศ 37 โรง 

3. กําหนดเป้าหมาย ทําข้อตกลง -ก าหนดเป้าหมาย 
-ท าข้อตกลง(MOU) 5 สหวิทยาเขต/37 โรง 

4. Coaching 1 ให้คําปรึกษา 
-ให้ค าปรึกษาตามประเด็นนิเทศ 5 สหวิทยาเขต 
-นโยบาย จุดเน้น ของต้นสังกัด 

5. พัฒนารูปแบบ (MODEL นวัตกรรม) -สร้างโมเดลบริหาร 1 โรงเรียน 1 โมเดล 
-สร้างนวัตกรรมการสอน  1 ครู 1 นวัตกรรม 

6. ดําเนินการตามรูปแบบ -ด าเนินการบริหาร  5 สหวิทยาเขต 
-ด าเนินพัฒนานวัตกรรมการสอน ครูทุกคน 

7. นิเทศภายใน/เครือข่ายนิเทศ 
-นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ถ่ายทอดนวัตกรรม เดือนละ 1 ครั้ง 

8. นิเทศโดยคณะศึกษานิเทศ 
-นิเทศตามประเด็นนเิทศ 
-นโยบาย จุดเน้น ของต้นสังกัด 

9. สะท้อนผล -ตามประเด็นนิเทศ  
-ตามเป้าหมาย ข้อตกลง ทั้ง 37 โรง 

10. Coaching 2 ให้คําปรึกษา 
-ให้ค าปรึกษาตามประเด็นนิเทศ 
-นโยบาย จุดเน้น ของต้นสังกัด 

11. นิเทศและประเมินประสิทธภิาพผู้บริหาร -ประเมินผู้บรหิารสถานศึกษา 37 คน 
-มาตรฐานปฏิบัติงานโรงเรียนฯ 

12. ตรวจสอบเป้าหมาย ข้อตกลง  
      จัดอันดับและระดับคุณภาพ 

-ตามประเด็นนิเทศ 
-ตามเป้าหมาย ข้อตกลง 5 สหวิทยาเขต/37 โรง 

13. สรุปผลการดําเนินงาน  -สรุปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
-ตามประเด็นนิเทศ 5 สหวิทยาเขต/37 โรง 

14. ให้รางวัล  -ให้รางวัล ผู้บริหาร/โรงเรียน/ครู ที่ถึงเกณฑ์ 

15. นําผลไปปรับปรุงพัฒนา -น าผลไปวางแผนพัฒนา 5 สหวิทยาเขต/37 โรง 

  



ส่วนที่ 4 
 

เครื่องมือ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน “ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม” ขึ้น เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลครั้งนี้ ได้แก่ 
 4.1 แบบติดตำมกำรขับเคลื่อนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
 4.2 แบบประเมินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ “ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม” 
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 4.1 แบบติดตามการขับเคลื่อน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษา 
      และนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ของโรงเรียนในสังกัด 
................................................................................................................................................................................ 

 
ชื่อโรงเรียน……………………………………….........……………………………………..………………..….………….  
อ าเภอ……………………………………………..............…..……จังหวัด…………………………....…….………….. 
จ านวนห้องเรียน …………………………………... ห้อง  จ ำนวนนักเรียน ……………….………………. คน 

 

ค าชี้แจง  
  ๑.  ใช้แบบประเมินฉบับนี้คู่กับเอกสำรมำตรฐำนปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำปีกำรศึกษำ 
25๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. 256๒) 
 ๒.  แบบประเมินฉบับนี้ เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียน
มัธยมศึกษำด้ำนคุณภำพ ซ่ึงครอบคลุมกลไกกำรบริหำรสถำนศึกษำ ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนวิชำกำร  
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริหำรทั่วไป ประกอบด้วยภำระงำน ๘ งำน ได้แก่  

๒.๑  งำนแผนงำนและประกันคุณภำพ  
๒.๒  งำนวิชำกำร  
๒.๓  งำนกิจกำรนักเรียน  
๒.๔  งำนบุคคล 
๒.๕  งำนธุรกำร  
๒.๖  งำนกำรเงินและพัสดุ  
๒.๗  งำนบริกำรอำคำรสถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม 
๒.๘  งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย  
 

 ๓.  แบบประเมินฉบับนี้มีรำยกำรประเมินรวม 131 ข้อ  ในแต่ละข้อมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
ก ำหนดเป็นค่ำตัวเลข 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับมีควำมหมำยดังนี้  

  5  หมำยถึง  โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนได้เกณฑ์คุณภำพ 5 
  4  หมำยถึง  โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนได้เกณฑ์คุณภำพ 4 
  3  หมำยถึง  โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนได้เกณฑ์คุณภำพ 3 
  2  หมำยถึง  โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนได้เกณฑ์คุณภำพ 2 
  1  หมำยถึง  โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนได้เกณฑ์คุณภำพ 1 
 ๔.  ให้ท ำเครื่องหมำย √ ลงในระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ และหำกข้อใดที่โรงเรียนไม่ได้ 

ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ปฏิบัติให้ท ำเครื่องหมำย √ ในช่องไม่มีกำรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 

รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
    ๑.1 กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 

        

    1.๒ แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน         
๒. การจัดองค์กร         
    2.1 กำรจัดโครงสรำ้งกำรบริหำรโรงเรียน         
    2.2 กำรก ำหนดหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและ
มอบหมำยงำน 

        

๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
    3.1 กำรด ำเนนิงำนดำ้นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

        

    3.2 กำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ         
๔. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน         
    4.1 กำรจัดระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน         
๕. การค านวณต้นทุนผลผลิต          
    5.1 กำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต         
๖. การควบคุมภายใน          
    6.1 กำรควบคุมภำยใน         
7. การประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

        

    7.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
แผนงำนและประกันคุณภำพ 

        

รวม         
รวมด้านที่ 1 (ค่าฐานนิยม)  
งานวิชาการ 
1. การวางแผนงานวิชาการ 

        

    1.1 กำรรวบรวมข้อมูลและจัดท ำระเบียบ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงำนวิชำกำร 

        

    1.2 กำรท ำแผนวชิำกำร         
    1.3 กำรจัดท ำสำรสนเทศงำนวิชำกำร         
    1.4 กำรจัดกำรรับนักเรียน 
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
2. งานบริหารงานวิชาการ         
    2.1 กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ         
    2.2 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ         
    2.3 กำรพัฒนำหลักสูตรควำมสำมำรถพิเศษ           
    2.4 กำรจัดกลุ่มกำรเรียน         
    2.5 กำรจัดตำรำงสอน /ตำรำงเรียน และจัดคร ู
เข้ำสอน 

        

    2.6 กำรนิเทศภำยใน         
    2.7 กำรจัดครูสอนแทน         
    2.8 กำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำร   

        

    2.9 กำรบริหำรจัดกำรทดสอบระดับชำต ิ         
    2.10 กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำร 

        

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้         
    3.1 กำรจัดท ำ กำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้           
    3.2 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้           
    3.3 กำรจัดหำ จัดท ำและพัฒนำสื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้  

        

    3.4 กำรจัดหำแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกำรเรียนรู้         
    3.5 กำรจัดสอนซ่อมเสริม          
    3.6 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรี ยนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

        

    3.7 กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้         
    3.8 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ
ผู้เรียน 

        

4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ         
    4.1 กำรพัฒนำครูทำงด้ำนวชิำกำร         
    4.2 กำรส่งเสริมพัฒนำครูใหม่         
    4.3 กำรจัดบรรยำกำศทำงวชิำกำรใน
โรงเรียน  

        

    4.4 กำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
    4.5 กำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้  

        

๕. การวัดผลประเมินผลการเรียน และงานทะเบียน
นักเรียน 

        

    5.1 กำรด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำร
เรียน   

        

    5.2 กำรสร้ำงและปรับปรุงเครื่องมือกำรวัดผลกำร
เรียน   

        

    5.3 กำรจัดให้มีเอกสำรและแบบฟอร์มเกี่ยวกับ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 

        

     5.4 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำรวัดผล
และประเมินผลกำรเรียน 

        

    5.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ ยวกับงำนทะเบียน
นักเรียน 

        

๖. การแนะแนวการศึกษา         
    6.1 กำรบริหำรจัดกำรงำนแนะแนว         
    6.2 กำรให้บริกำรแนะแนว         
๗. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ         
    7.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวชิำกำร         
    7.2 กำรประเมินผลในดำ้นคุณภำพนักเรียน         

รวม         
รวมด้านที่ 2 (ค่าฐานนิยม)  
งานกิจการนักเรียน         
๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน         
    1.1 กำรรวบรวมข้อมูลมีระบุกำรรับฟังเสียง
นักเรียนและจัดท ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงำน
กิจกำรนักเรียน 

       

    1.2 กำรท ำแผนงำนกิจกำรนกัเรียน        
๒. การบริหารงานกิจการนักเรยีน         
    2.1 กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ก ำหนดพันธกิจงำนกิจกำรนักเรียน 

       

  2.2 กำรประสำนงำนกิจกำรนักเรียนกับ
เครือข่ำยภำยนอกโรงเรียน 

       

   2.3 กำรส่งเสริมงำนกิจกรรมนักเรียน        
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
๓. การสง่เสริมพัฒนาให้นักเรียนมวิีนัย คุณธรรม 
จริยธรรม  

        

    3.1 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำควำม 
ประพฤติและระเบียบวินัย 

        

    3.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 

        

    3.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม   

        

   3.4 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำ
ว่ำงให้เป็นประโยชน์นักเรียน 

        

    3.5 กำรยกย่องให้ก ำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติด ี         
๔. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

        

    4.1 กำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 

        

    4.2 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล         
    4.3 กำรคัดกรองนักเรียน         
    4.4 กำรด ำเนนิงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ         
    4.5  กำรส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพนักเรียน         
    4.6 กำรส่งต่อนักเรียน         
5. การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน         
    5.1 กำรด ำเนนิกำรส่งเสริมประชำธปิไตยใน
โรงเรียน  

        

6. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน         
    6.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน         

รวม         
รวมด้านที่ 3 (ค่าฐานนิยม)  
งานบุคคล         
๑. การบริหารงานบุคคล         
    1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง         
    1.2 กำรพัฒนำบุคลำกร         
    1.3 กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของ
บุคลำกร 

        

    1.4 กำรบ ำรุงขวัญและสง่เสริมก ำลังใจ         
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
๒. การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        

    2.1 กำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

        

    2.2 กำรจัดท ำหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร         
๓. การประเมินผลการด าเนินงานบุคคล         
    3.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล         

รวม         
รวมด้านที่ 4 (ค่าฐานนิยม)  
งานธุรการ          
๑. การวางแผนงานธุรการ         
    1.1 กำรรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงำนธุรกำร 

       
 

    1.2 กำรท ำแผนงำนธุรกำร         
๒. การบริหารงานธุรการ          
    2.1 กำรก ำหนดหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ         
    2.2 กำรจัดบุคลำกร          
    2.3  กำรจัดสถำนที่           
๓. การบริหารงานสารบรรณ          
    3.1 กำรลงทะเบียนรบั – ส่งเอกสำรและ 
หนังสือรำชกำร 

        

    3.2 กำรโต้ตอบหนงัสือรำชกำร         
    3.3 กำรเก็บรักษำและท ำลำยหนังสือรำชกำร         
    3.4 กำรบริกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ         
๔. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ         
    4.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนธุรกำร         

รวม         
รวมด้านที่ 5 (ค่าฐานนิยม)         
การเงินและพัสด ุ         
1. การบริหารการเงิน         
    1.1 กำรบริหำรกำรเงิน         
2. การบริหารการเงินและบญัชี          
    2.1 กำรท ำหลักฐำนกำรเงินและกำรบัญชี         
    2.2 กำรรับเงิน         



93 
 

 
 

รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
    2.3 กำรจ่ำยเงนิ         
    2.4 กำรเก็บรักษำเงิน         
    2.5 กำรควบคุมและตรวจสอบ         
     2.6 กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำย         
3. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์          
    3.1 กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง         
    3.2 กำรจัดท ำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์         
    3.3 กำรบ ำรุงรักษำพัสดุและกำรปรับซ่อม         
    3.4 กำรตรวจสอบพสัดุประจ ำปี และกำร
จ ำหน่ำย พสัดุ  

        

    3.5 กำรจัดท ำทะเบียนที่รำชพัสด ุ         
4. การประเมินผลการด าเนนิงานการเงินและพัสด ุ         
    4.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินและพัสด ุ         

รวม         
รวมด้านที่ 6 (ค่าฐานนิยม)         
งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม          
๑. การบรกิารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม         
    1.1 กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม         
    1.2 กำรจัดบรรยำกำศบริเวณโรงเรียน         
๒. การบริการอาคารเรียน         
    2.1 กำรจัดบรรยำกำศอำคำรเรียน         
    2.2 กำรใช้ประโยชน์จำกอำคำรเรียน 
(พิจำรณำตำมเกณฑ์ปริมำณที่ก ำหนดในรำยละเอียด
จ ำนวนห้อง/ห้องพิเศษและห้องบริกำร)  

        

    2.3 กำรดูแลบ ำรุงรักษำอำคำรเรียน          
    2.4 กำรรักษำควำมปลอดภยัในอำคำรเรียน         
๓. การบริการห้องเรียน         
    3.1 กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน         
    3.2 กำรใช้และกำรดูแลรักษำห้องเรียน         
๔. การบริการห้องบริการ         
    4.1 กำรจัดบรรยำกำศห้องบริกำร         
    4.2 กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำห้องบริกำร         
๕. การบรกิารห้องพิเศษ         
    5.1 กำรจัดบรรยำกำศห้องพิเศษ         
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
    5.2 กำรใช้และกำรดูแลรักษำห้องพิเศษ         
๖. การบรกิารอาคารประกอบ         
    6.1 กำรจัดอำคำรโรงฝึกงำนหรือห้อง
ปฏิบัติงำน 

        

    6.2 กำรใช้และบ ำรุงรักษำอำคำรโรงฝึกงำน
หรือห้องปฏิบัติงำน 

        

    6.3 กำรจัดอำคำรโรงอำหำร         
    6.4 กำรใช้และบ ำรุงรักษำอำคำรโรงอำหำร         
    6.5 กำรจัดอำคำรหอประชมุ / ห้องประชุม          
    6.6 กำรใช้และบ ำรุงรักษำอำคำรหอประชุม/
ห้องประชุม 

        

    6.7 กำรจัดอำคำรพลศึกษำ/ห้องพลศึกษำ         
    6.8 กำรใช้และดูแลรักษำอปุกรณ์อำคำร  
พลศึกษำ /ห้องพลศึกษำ 

        

    6.9 กำรจัดอำคำรห้องน้ ำ –ห้องส้วม         
    6.10 กำรใช้และดูแลรักษำห้องน้ ำ – ห้องส้วม         
๗. การให้บริการน้ าดื่ม          
    7.1 กำรให้บริกำรน้ ำดื่ม         
๘. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย          
    8.1 กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย         
๙. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์         
    9.1 กำรจัดกำรสื่อสำร         
    9.2 กำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรสื่อสำร และ
ประชำสัมพนัธ ์

        

๑๐. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของ   
โรงเรียน 

        

    10.1 กำรก ำหนดอุดมกำรณ์ของโรงเรียน เพื่อ
สร้ำงเสริมคุณธรรมลักษณะนิสยั และควำมประพฤติ           

    10.2 กำรสร้ำง และเผยแพร่เกียรติประวัติ         
๑๑. การประเมินผลการด าเนนิงานบริการ 
อาคารสถานที่  

        

    11.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำร 
อำคำรสถำนที ่

        

รวม         
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ไม่มี
การ

ปฏิบัต ิ

บันทึก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ระดับคุณภาพ 
ที่คณะกรรมการ

รับรอง 
รวมด้านที่ 7 (ค่าฐานนิยม)  
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย          
๑. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

        

    1.1 กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลของ ชุมชน
และภำคีเครือข่ำย         

    1.2 กำรด ำเนินงำนสรำ้งควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย         

๒. การให้บริการชุมชน         
    2.1 กำรให้บริกำรชุมชน         
๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน         
    3.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชน         
    3.2 โรงเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
ชุมชน 

        

4. การได้รับการสนบัสนุนจากชุมชน         
    4.1 กำรจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน         
    4.2 โรงเรียนได้รบักำรสนับสนุนจำกชุมชน         
๕. การประเมินผลการด าเนินงานงานชุมชน
และภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน             

        

    5.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนชุมชนและ
ภำคีเครือข่ำย 

        

รวม         
รวมด้านที่ 8 (ค่าฐานนิยม)  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ (ค่าฐานนิยม) 
ด้ำนที่ 1 งำนแผนงำนและกำรประกันคุณภำพ  
ด้ำนที่ 2 งำนวิชำกำร  
ด้ำนที่ 3 งำนกิจกำรนักเรียน  
ด้ำนที่ 4 งำนบุคคล  
ด้ำนที่ 5 งำนธุรกำร  
ด้ำนที่ 6 งำนกำรเงินและพัสดุ  
ด้ำนที่ 7 งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และ
สภำพแวดล้อม 

 

ด้ำนที่ 8 งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย  
รวมทุกด้าน  
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สรุปผลการประเมิน/รายงาน  
   -  จุดเด่น  
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. .....................................
....................................................................................................................................................... ........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
    -  จุดที่ควรพัฒนำ  
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
....................................................................................................................................... ...........................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 
    -  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนำ  
............................................................................................................................. .....................................
................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
......................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
  ข้อเสนอแนะ  
.................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน/รำยงำน  

                 (..................................................)  
ต ำแหน่ง..............................................  

                                                   วันที่........./......................./.................  
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4.2 แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
 

 แบบประเมินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ “ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม” 
 

ครั้งที่................./.....................วันที่........................เดือน.......................... .............พ.ศ........................... 
ชื่อโรงเรียน.................................................สหวิทยำเขต.....................................เบอร์โทร........................ 
ต ำบล......................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด....................... ........................ 
 

ค าชี้แจง  โปรดเติมค ำตอบให้ตรงกับควำมเป็นจริง 
 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

จ านวนเต็ม 
(คน) 

จ านวนที่มี/        
ที่ปฏิบัติ (คน) 

คิดเป็น          
ร้อยละ 

1 ครจูัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน 
และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ 

   

2 ครมูีกำรประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กับกำรจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นควำมควำมสำมำรถ
และสร้ำงทักษะแก่ผู้เรียน 

   

3 ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้และจัดระบบกำรเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

   

4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
5 จ ำนวนครูทีจ่ัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน และใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์              
หำปัญหำ สำเหตุและวิธีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแล้วน ำมำก ำหนดแนวทำงพัฒนำ           
กำรเรียนกำรสอน 

   

6 จ ำนวนครูทีม่ีงำนวิจัยเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียน          
กำรสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

   

7 จ ำนวนครูทีม่ีเครื่องมือวัด และประเมินผลที่
หลำกหลำยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
ครบทุกรำยวิชำ 

   

8 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีนวัตกรรม ในกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ 
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ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

จ านวนเต็ม 
(คน) 

จ านวนที่มี/        
ที่ปฏิบัติ (คน) 

คิดเป็น          
ร้อยละ 

9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีนวัตกรรม ในกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ 

   

10 ครูมีนวัตกรรมในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ    
11 จ ำนวนครูที่สำมำรถน ำสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอน 
   

12 จ ำนวนชิ้นต่อปี ที่ครูทั้งโรงเรียนผลิตสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   

 
13. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย  ภำคเรียนที่ 2/2563  =……………………… 
 ภำคเรียนที่ 1/2564  =……………………… 
 
14. จ ำนวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยของ
โรงเรียน (ภำคเรียนที่ 1/2564) 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การปฏิบัติ 

จ านวนเต็ม 
(คน) 

เกรด 3 ขึ้นไป
(คน) 

คิดเป็น          
ร้อยละ 

 1 ภำษำไทย    
2 คณิตศำสตร์    
3 วิทยำศำสตร์    
4 สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม    
5 สุขศึกษำและพลศึกษำ    
6 ศิลปะ    
7 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี    
8 ภำษำต่ำงประเทศ    

 
15. โรงเรียนมีโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือลดจ ำนวน ๐ ร มส และ มผ (โปรดระบุจ ำนวน) .................... 
16. โรงเรียนมีกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรฟัง กำรพูดและกำรคิด เช่น 
กำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ (โปรดระบุจ ำนวน) ......................................................... 
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17. กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ : Professional Learning Community  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
      มี        ไม่มี 
18. ประเภทสื่อเทคโนโลยีที่ครูน ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน   ตอบได้มำกว่ำ 1 รำยกำร 
      แท็บเล็ต        โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ 
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ 
      บริกำรเว็บไซต์เพ่ือกำรศึกษำสำธำรณะ    แอพพลิเคชั่นที่สร้ำงข้ึนเอง 
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น พำวเวอร์พอยท์        วีดิทัศน์(VCD) 
      เว็บไซต์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน    อ่ืนๆ: 
19. ครูในโรงเรียนของท่ำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยีด้วยโปรแกรมใดบ้ำง  ตอบได้มำกว่ำ 1 รำยกำร 
      โปรแกรมไมโครซอฟท์ พำวเวอร์พอยท์   โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 
      โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์       โปรแกรมออโต้แวร์ 
      โปรแกรมสร้ำง E-book       โปรแกรมสร้ำงเว็บไซต์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
   โปรแกรม Swismax หรือโปรแกรมในกลุ่ม Swish       อ่ืนๆ: 
20. ครูในโรงเรียนของท่ำนได้รับควำมรู้ในกำรผลิตสื่อเทคโนโลยี จำกแหล่งใดบ้ำง  ตอบได้มำกว่ำ 1 รำยกำร 
  สพฐ.  สพป. 
  ศึกษำนิเทศก์  หน่วยงำนเอกชน 
  อ่ืนๆ: 
 
 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้ให้ข้อมูล 

(.................................................................) 
ต ำแหน่ง.................................................................. 

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

กระทรวงศึกษำธิกำร. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :   
กกกกกกกโรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว. ๒๕๕๑.  
กระทรวงศึกษำธิกำร. ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรรมกำรกำรศึกษำ 
กกกกกกกขั้นพ้ืนฐำน. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนลางการศึกษา
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
“ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
 “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 
ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคน
ในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (4.2)  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียนวัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ   
การเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู  
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2560- 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน     
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ (3.1) ผู้เรียนมีทักษะ และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3.2) คนทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ (3.3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน (3.4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และนวัตกรรม 
และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา และ
สถานที่ (3.5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ (3.7) ครูอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้ และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน  
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นั้น มีกระบวนการสู่ความส าเร็จมีองค์ประกอบ 
และปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๑๐๕ 
 

โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะต้องมี
กระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการ
จัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนางานให้ประสบ
ผลส าเร็จทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้ 
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้ง
ยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 
ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้น า และทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อ
การพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นองค์กรทางการศึกษา บริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย และ
จุดเน้น ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จากการ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนในแต่ละแห่ง
บริหารจัดการ การศึกษาตามกรอบและความต้องการของโรงเรียน ยังขาดเครือข่ายในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครูในภาพรวม พบว่า ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่หลากหลาย การพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังน้อย ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงเป็นส่วนน้อยผู้เรียนยัง
ขาดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs ด้วยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษา รวมถึงผลการจัด
การศึกษามีคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึ ง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
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เป็นการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยการจัดโรงเรียน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันมีบริบทคล้าย ๆ กัน ด าเนินการบริหารจัดการปัจจัยการบริหารร่วมกัน เพ่ือให้โรงเรียนมี
คุณภาพใกล้เคียงกัน ด้วยการค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการส่งเสริม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับชาติ     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ขึ้น ส่งเสริมให้
ครูมีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยา
เขตเป็นฐาน 
 ๒.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓  
 ๒.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์ระบบบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนครูผู้สอน ให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายและจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางของการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม 
การรายงานการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
    3.1.1 สหวิทยาเขตมีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สห
วิทยาเขตเป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม" เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกสหวิทยาเขต 
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 3.1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
จ านวน 37 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง/ปี     
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  
 3.1.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  100% 
 3.1.4 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 100% 
 3.1.5 ครูน าสื่อ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 100% 
  3.1.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๓  
  3.1.7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs ร้อยละ 90 
           3.1.8 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 100% 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สหวิทยาเขตมีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต
เป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  
   3.2.2 มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  
 3.2.3 มีรูปแบบ และนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอน                       
 3.2.4 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 3.2.5 โรงเรียนมีการพัฒนาและการใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
 3.2.6 ครูมกีารจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) น าสื่อและ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายและเหมาะสม 
 3.2.7 มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
 3.2.8 มีนวัตกรรมทางการศึกษา มีการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
  3.2.9 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น           
  3.2.10 ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
           3.2.11 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
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4. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ข้อ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม วางแผน มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ และจัดท าร่างคู่มือ
โครงการ 

23 เม.ย.  
2564 

4,000 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ 
นางวิระดา แก่นกระโทก 
นายคมกฤช แผนเสือ 

2. จัดท าโครงร่างคู่มือโครงการ 24 เม.ย. - 7 พ.ค. 
2564 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. รวบรวม จัดท าเล่มโครงร่างคู่มือ
โครงการ 

10 - 14 พ.ค.  
2564 

นางวิระดา แก่นกระโทก 
นางมณฑิรา บุตโยธี 
นางวิลาวณัย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ ์

4. เสนอเล่มโครงร่างคู่มือโครงการ  
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

17 พ.ค.  
2564 

นางวิระดา แก่นกระโทก 
นางมณฑิรา บุตโยธี 
นางวิลาวณัย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ ์

5. ปรับปรุงตามค าแนะน า ของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

18 - 21 พ.ค.  
2564 

คณะศึกษานิเทศก์ 

6. ประชุมชี้แจงโครงการ  
เนื้อหาการประชุม พอสังเขป ดังนี้ 
- ชี้แจง เข้าใจ สร้างการรับรู้ ที่มา 
ความส าคัญและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการตามโครงการ 
- พิจารณาร่างคู่มือ ร่างเป้าหมาย 
ร่าง MOU 
- มอบหมายงานให้สหวิทยาเขต 
ร่างคู่มือโครงการระดับสหวิทยา
เขต และส่งให้ สพม.นว 

25 พ.ค.  
2564 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
ประธานสหวิทยาเขต 
เลขาสหวิทยาเขต 
 

7. เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

31 พ.ค.  
2564 

- นางวิระดา แก่นกระโทก 
นางมณฑิรา บุตโยธี 
นางวิลาวณัย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ ์

8. ด าเนินโครงการตามปฏิทิน มิ.ย. – ก.ย.  
2564 

60,000 คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
คณะศึกษานิเทศก์ 

9. การติดตามและประเมินผล
โครงการ 

ก.ย. 2564 - นายไพรัตน์ กลิ่นทับ 
คณะศึกษานิเทศก์ 

10. สรุปผล รายงาน และปรับปรุง ก.ย. 2564 - คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
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5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ  จ านวน  64,000  บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ประชุม วางแผน ชี้แจง การด าเนินงานเพ่ือจัดท าโครงการ 4,000 
2. นิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
“ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ครั้งที่ 1 

20,000 

3. นิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
“ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ครั้งที่ 2 

20,000 

4. นิเทศบูรณาการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

20,000 

5.สรุปผล รายงาน และปรับปรุง - 
รวมทั้งสิ้น 64,000 

 
7. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของสหวิทยาเขตมีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม" เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  
- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

2. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จ านวน 37 โรงเรียน ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจ านวน 2 ครั้ง/ปี 
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

3. ร้อยละของจ านวนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21   

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 
 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 



๑๑๐ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
4. ร้อยละของจ านวนครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  - การนิเทศ 

ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

5. ร้อยละของจ านวนครูน าสื่อ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น       
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓  

- การท าสอบ - แบบทดสอบ 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 
8Cs ร้อยละ 80 

- การสังเกต 
- การประเมิน
คุณลักษณะ 
และทักษะ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
และทักษะ 

8. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 100% 

- การประเมิน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ 

- แบบประเมิน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ 

เชิงคุณภาพ   
1. สหวิทยาเขตมีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ 
โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

2. มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  - การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

3. มีรูปแบบ และนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
และครูผู้สอน                        

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  - การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 
 



๑๑๑ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ   
5. โรงเรียนมีการพัฒนาและการใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา 
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

6. ครูมกีารจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) 
น าสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้               
และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายและเหมาะสม 

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

7. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้         
ระหว่างโรงเรียน 

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

8. มีนวัตกรรมทางการศึกษา มีการรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

- การนิเทศ 
ติดตาม  และ 
ประเมินผล 

- แบบนิเทศ
ติดตาม 
แบบประเมิน 

9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น - การท าสอบ - แบบทดสอบ 
10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21            
3Rs 8Cs   

- การสังเกต 
- การประเมิน
คุณลักษณะ 
และทักษะ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
และทักษะ 

11. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- การประเมิน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ 

- แบบประเมิน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ 

 
8. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
   

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
ก าหนดการนิเทศฯ เมื่อก าหนดวันที่/โรงเรียนที่
ไปนิเทศ บางครั้งศึกษานิเทศก์ในสายนิเทศ 
บางคนติดราชการ (สพฐ จัดประชุม) ท าให้
ศึกษานิเทศก์ประจ าสายนิเทศไปโรงเรียนไม่ครบ
ตามจ านวน และ บางครั้งโรงเรียนติดกิจกรรม 
ขอเลื่อนการนิเทศฯ  

แจ้งก าหนดการนิเทศฯ ล่วงหน้า เพ่ือการก าหนด 
วันรับการนิเทศฯ ให้คณะศึกษานิเทศก์  
และโรงเรียนทราบ หรือ ผสานความร่วมมือ   
สายนิเทศอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือกันในกรณีที่
ศึกษานิเทศก์ในสายนิเทศ ไปราชการ  
 



๑๑๒ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 สถานศึกษาในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
 9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓ 
 9.3 การบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพผู้เรียน
บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายและจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 9.4 สหวิทยาเขต และโรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) โดยพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
นวัตกรรม การรายงานการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
    

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ      

โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
    

ร่าง ปฏิทินการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ร่างปฏิทินการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ประชุมวางแผน ชี้แจง -ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

-คณะศึกษานิเทศก์ พ.ค. 2564 

2. โรงเรียนประเมินตนเอง -โรงเรียนประเมินตนเอง         
ตามประเด็นการนิเทศ 

-ผอ.ร.ร. 
-ศน.ประจ าสห. 

มิ.ย. 2564 

3. ก าหนดเป้าหมาย            
ท าข้อตกลง 

-ก าหนดเป้าหมาย 
-ท าข้อตกลง(MOU) 

-สพม.นครสวรรค์ 
-สหวิทยาเขต 

มิ.ย. 2564 

4. Coaching 1 ให้
ค าปรึกษา 

-ให้ค าปรึกษาตามประเด็นนิเทศ 
-นโยบาย จุดเน้น ของต้นสังกัด 

-สหวิทยาเขต 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

มิ.ย. 2564 

5. พัฒนารูปแบบ 
    (MODEL นวัตกรรม) 

-สร้างโมเดลบริหาร 
-สร้างนวัตกรรมการสอน 

-สหวิทยาเขต/ผอ.ร.ร. 
-คร ู

มิ.ย.-ก.ค. 
2564 

6. ด าเนินการตามรูปแบบ -ด าเนินการบริหาร 
-ด าเนินพัฒนานวัตกรรม            
การสอน 

-สหวิทยาเขต/ผอ.ร.ร. 
-คร ู

มิ.ย. 2564  
– มี.ค. 2565 

7. นิเทศภายใน/เครือข่าย
นิเทศ 

-นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ถ่ายทอดนวัตกรรมเดือนละครั้ง 

-สหวิทยาเขต/ผอ.ร.ร. 
-คณะ Teacher Star 

มิ.ย. 2564  
– มี.ค. 2565 

8. นิเทศโดยคณะศึกษานิเทศ -นิเทศตามประเด็นนิเทศ 
-นโยบาย จุดเน้น ของต้นสังกัด 

-คณะศึกษานิเทศก์ ต.ค. 2564 

9. สะท้อนผล -ตามประเด็นนิเทศ 
-ตามเป้าหมาย ข้อตกลง 

-สพม.นครสวรรค์ 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

พ.ย. 2564 

10. Coaching 2                
ให้ค าปรึกษา 

-ให้ค าปรึกษาตามประเด็นนิเทศ 
-นโยบาย จุดเน้น ของต้นสังกัด 

-สหวิทยาเขต 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

ธ.ค. 2564 

11. นิเทศและประเมิน    
      ประสิทธิภาพผู้บริหาร 

-ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
-มาตรฐานปฏิบัติงานโรงเรียนฯ 

-คณะศึกษานิเทศก์ 
-อ.ก.ต.ป.น./ก.ป.ผ.บ. 

มี.ค. 2565 

12. ตรวจสอบเป้าหมาย 
ข้อตกลง จัดอันดับและระดับ
คุณภาพ 

-ตามประเด็นนิเทศ 
-ตามเป้าหมาย ข้อตกลง 

-สหวิทยาเขต 
-คณะศึกษานิเทศก์ 

มี.ค. 2565 



๑๒๐ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

13. สรุปผลการด าเนินงาน
  

-สรุปตามวัตถุประสงค์
โครงการ 
-ตามประเด็นนิเทศ 

-คณะศึกษานิเทศก์ เม.ย. 2565 

14. ให้รางวัล  -ให้รางวัล ผู้บริหาร/โรงเรียน/
คร ู

-สพม.นครสวรรค์ 
-สหวิทยาเขต 

เม.ย. 2565 

15. น าผลไปปรับปรุงพัฒนา -น าผลไปวางแผนพัฒนา 
-ก าหนดแนวทางพัฒนา 

-สพม.นว/-สหวิทยา
เขต 
-โรงเรียน  

พ.ค. 2565 

 
ร่างปฏิทินการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ของโรงเรียนในสังกัด 

ครั้งที่ 1  Coaching 1 ให้ค าปรึกษา (มิถุนาคม 2564) 
ที ่ วันเดือนปี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศติดตาม 
1 14 มิ.ย. 

64 
วิมานลอย โกรกพระ บึงบอระเพ็ดวิทยา นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย หนองบัว วังบ่อวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ ชุมแสงอนูทิศ ทับกฤชพัฒนา นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
2 15 มิ.ย. 

64 
วิมานลอย พยุหะพิทยาคม เขาทองพิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ไพศาลีพิทยา วังข่อยพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ นวมินทราชูทิศ 

มัชฌิม  
บ้านแก่งชัชชวลิต
วิทยา 

นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี
สวรรค์ 

3 16 มิ.ย. 
64 

วิมานลอย นครสวรรค์ เขากะลาวิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ท่าตะโกพิทยาคม ตะคร้อพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ เก้าเลี้ยววิทยา หนองกรดพิทยาคม นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
4 17 มิ.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน แม่วงศ์พิทยาคม ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย สตรีนครสวรรค์ พนมรอกวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ พระบางวิทยา หัวดงราชพรหมาภรณ์ นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
5 18 มิ.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน ลาดยาววิทยาคม วังเมืองชนประสิทธิ์

วิทยาคม 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลีประชาสรรค์ ช่องแคพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 



๑๒๑ 
 

ที ่ วันเดือนปี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศติดตาม 
6 21 มิ.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน บรรพตพิสัย        

พิทยาคม 
รัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ทหารอากาศ
อนุสรณ์ 

หนองโพพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

7 22 มิ.ย. 
64 

ทุ่งหินเทิน เทพศาลาประชา
สรรค์ 

- นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์ 

อุดมธัญญาประชานุ
เคราะห์ 

นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

8 23 มิ.ย. 
64 

ตากฟ้า-ตาคลี จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ์ 

ลาดทิพรสพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

 

ครั้งที่ 2  นิเทศโดยคณะศึกษานิเทศ (กันยายน 2564) 
ที ่ วันเดือนปี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศติดตาม 
1 13 ก.ย. 

64 
วิมานลอย โกรกพระ บึงบอระเพ็ดวิทยา นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย หนองบัว วังบ่อวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ ชุมแสงอนูทิศ ทับกฤชพัฒนา นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
2 14 ก.ย. 

64 
วิมานลอย พยุหะพิทยาคม เขาทองพิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ไพศาลีพิทยา วังข่อยพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ นวมินทราชูทิศ 

มัชฌิม  
บ้านแก่งชัชชวลิต
วิทยา 

นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี
สวรรค์ 

3 15 ก.ย. 
64 

วิมานลอย นครสวรรค์ เขากะลาวิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ท่าตะโกพิทยาคม ตะคร้อพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ เก้าเลี้ยววิทยา หนองกรดพิทยาคม นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
4 16 ก.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน แม่วงศ์พิทยาคม ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย สตรีนครสวรรค์ พนมรอกวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ พระบางวิทยา หัวดงราชพรหมาภรณ์ นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
5 17 ก.ย. 64 ทุ่งหินเทิน ลาดยาววิทยาคม วังเมืองชนประสิทธิ์

วิทยาคม 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลีประชาสรรค์ ช่องแคพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
6 20 ก.ย. 64 ทุ่งหินเทิน บรรพตพิสัย          

พิทยาคม 
รัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ทหารอากาศ
อนุสรณ์ 

หนองโพพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 



๑๒๒ 
 

ที ่ วันเดือนปี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศติดตาม 
7 21 ก.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน เทพศาลาประชา

สรรค์ 
- นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์ 

อุดมธัญญาประชานุ
เคราะห์ 

นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

8 22 ก.ย. 
64 

ตากฟ้า-ตาคลี จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ์ 

ลาดทิพรสพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

 

ครั้งที่ 3  Coaching 2 ให้ค าปรึกษา (พฤศจิกายน 2564) 
ที ่ วันเดือนปี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศติดตาม 
1 17 พ.ย. 

64 
วิมานลอย โกรกพระ บึงบอระเพ็ดวิทยา นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย หนองบัว วังบ่อวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ ชุมแสงอนูทิศ ทับกฤชพัฒนา นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
2 18 พ.ย. 

64 
วิมานลอย พยุหะพิทยาคม เขาทองพิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ไพศาลีพิทยา วังข่อยพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ นวมินทราชูทิศ 

มัชฌิม  
บ้านแก่งชัชชวลิตวิทยา นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
3 19 พ.ย. 

64 
วิมานลอย นครสวรรค์ เขากะลาวิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ท่าตะโกพิทยาคม ตะคร้อพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ เก้าเลี้ยววิทยา หนองกรดพิทยาคม นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
4 22 พ.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน แม่วงศ์พิทยาคม ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย สตรีนครสวรรค์ พนมรอกวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ พระบางวิทยา หัวดงราชพรหมาภรณ์ นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
5 23 พ.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน ลาดยาววิทยาคม วังเมืองชนประสิทธิ์

วิทยาคม 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลีประชาสรรค์ ช่องแคพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
6 24 พ.ย. 

64 
ทุ่งหินเทิน บรรพตพิสัยพิทยา

คม 
รัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ทหารอากาศ
อนุสรณ์ 

หนองโพพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

  



๑๒๓ 
 

ที่ วันเดือนป ี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศตดิตาม 
7 25 พ.ย. 64 ทุ่งหินเทิน เทพศาลาประชาสรรค์ - นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อุดมธัญญาประชานุ
เคราะห์ 

นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

8 26 พ.ย. 64 ตากฟ้า-ตาคลี จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ์ 

ลาดทิพรสพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

 

ครั้งที่ 4  นิเทศและประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร (มีนาคม 2564) 
ที่ วันเดือนป ี สหวิทยาเขต เช้า บ่าย คณะนิเทศตดิตาม 
1 17 มี.ค. 65 วิมานลอย โกรกพระ บึงบอระเพ็ดวิทยา นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

อัจฉราลัย หนองบัว วังบ่อวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ ชุมแสงอนูทิศ ทับกฤชพัฒนา นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
2 18 มี.ค. 65 วิมานลอย พยุหะพิทยาคม เขาทองพิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

อัจฉราลัย ไพศาลีพิทยา วังข่อยพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม  บ้านแก่งชัชชวลิต

วิทยา 
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี
สวรรค์ 

3 19 มี.ค. 65 วิมานลอย นครสวรรค์ เขากะลาวิทยาคม นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย ท่าตะโกพิทยาคม ตะคร้อพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมิ
นทร์ 

เก้าเลี้ยววิทยา หนองกรดพิทยาคม นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี
สวรรค์ 

4 20 มี.ค. 65 ทุ่งหินเทิน แม่วงศ์พิทยาคม ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
อัจฉราลัย สตรีนครสวรรค์ พนมรอกวิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
ร่มเกล้านวมินท์ พระบางวิทยา หัวดงราชพรหมาภรณ ์ นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลี

สวรรค์ 
5 21 มี.ค. 65 ทุ่งหินเทิน ลาดยาววิทยาคม วังเมืองชนประสิทธิ์

วิทยาคม 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลีประชาสรรค์ ช่องแคพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
6 24 มี.ค. 65 ทุ่งหินเทิน บรรพตพิสัยพิทยาคม รัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ทหารอากาศอนุสรณ์ หนองโพพิทยา นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 
7 25 มี.ค. 65 ทุ่งหินเทิน เทพศาลาประชาสรรค์ - นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 

ตากฟ้า-ตาคลี ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อุดมธัญญาประชานุ
เคราะห์ 

นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

8 26 มี.ค. 65 ตากฟ้า-ตาคลี จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ์ 

ลาดทิพรสพิทยาคม นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด 

 
 



๑๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
    

หนังสือแจ้งเชิญประชุม 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ    
 

ร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
ระหว่าง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ สหวิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 
บันทึกข้อตกลง 

(Memorandom of Understanding : MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ 

โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ระหว่าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ  สหวิทยาเขต................................. 

วันที่........................................................... 
********************************* 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์       
โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ฝ่ายหนึ่ง กับ ประธานสหวิทยาเขต
............................................และผู้อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต...........................................................อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่ง
การพัฒนานวัตกรรม” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

ทั้งสองฝ่ายจึงท าตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 
๑. ขับเคลื่อนการบริหารตามนโยบายโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน   
๒. ด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง๒๕๖๒)  
๓. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”   
     3.1 ด าเนินการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ ๓Rs ๘Cs   
     3.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   
     3.4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
     3.5 รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน   
     3.6 ด าเนินการการสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
     3.7 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring เพ่ือให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
เป้าหมายและความส าเร็จ 

1. โรงเรียนในสหวิทยาเขตทุกโรงมีผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.
2560 (ปรับปรุง ๒๕๖๒) เฉลี่ยรวมระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

2. โรงเรียนในสหวิทยาเขตมีการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับการด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ    
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA หรือระดับ ObecQA  

/3. โรงเรียนในสหวิทยาเขต…  
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3. โรงเรียนในสหวิทยาเขตทุกโรงมีนวัตกรรม หรือวิจัย รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
4. สหวิทยาเขตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยรวม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการด าเนินงานตลอดจนติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป 

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าขึ้นพร้อมกัน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านท าความเข้าใจตาม
ข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และได้ถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ สามารถเผยแพร่ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป  
  

(ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้ให้ข้อตกลง       
          (.........................................)          (.........................................) 
ประธานสหวิทยาเขต........................................       ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
 
(ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้ให้ข้อตกลง       
          (.........................................)          (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................        ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
   
 (ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้ให้ข้อตกลง       
          (.........................................)          (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................        ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
 
(ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้ให้ข้อตกลง       
          (.........................................)          (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................        ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
 

(ลงนาม)                    ผู้รับข้อตกลง 
 (นายปัญญา หาแก้ว)                            

                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์    
   
 (ลงนาม)                             พยาน                  (ลงนาม)                          พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
       รองผู้อ านวยการ สพม.นครสวรรค์                             ศึกษานิเทศก์ 
 
 (ลงนาม)                             พยาน               (ลงนาม)                          พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
                  ศึกษานิเทศก์                           ศึกษานิเทศก์ 



129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ    
 

ร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
ระหว่าง สหวิทยาเขต กับ โรงเรียน 
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บันทึกข้อตกลง 

(Memorandom of Understanding : MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ 

โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ระหว่าง 
สหวิทยาเขต...........................................กับ โรงเรียน.................................................   

วันที่........................................................... 
********************************* 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างสหวิทยาเขต.......................................................................  
โดย ประธานสหวิทยาเขต...................................... ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้อ านวยการโรงเรียน................................อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่ง
การพัฒนานวัตกรรม” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

ทั้งสองฝ่ายจึงท าตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 
๑. ขับเคลื่อนการบริหารตามนโยบายโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน   
๒. ด าเนินการบรหิารสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรงุ๒๕๖๒)  
๓. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”   
     3.1 ด าเนินการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ๓Rs ๘Cs   
     3.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   
     3.4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
     3.5 รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน   
     3.6 ด าเนินการการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
     3.7 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring เพ่ือให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร 
 

เป้าหมายและความส าเร็จ 
1.  โรงเรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง 

๒๕๖๒) เฉลี่ยรวมระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
 2.  โรงเรียนมีนวัตกรรม หรือวิจัย รูปแบบ(Model) การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
 3.  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

/ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย... 
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ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการด าเนินงานตลอดจนติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป 
 บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าขึ้นพร้อมกัน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านท าความเข้าใจตาม
ข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และได้ถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ สามารถเผยแพร่ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป 
  
  
  (ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้รับข้อตกลง
                  (.........................................)                                       (.........................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................                 ประธานสหวิทยาเขต........................................ 
 
  (ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้รับข้อตกลง
                  (.........................................)                                       (.........................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................                 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
   
  (ลงนาม)                             พยาน        (ลงนาม)                           พยาน 
               (.........................................)                                       (.........................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................                 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
 
  (ลงนาม)                             พยาน        (ลงนาม)                           พยาน 
               (.........................................)                                       (.........................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................                 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
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ภาคผนวก ช    
 

ร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
ระหว่าง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ โรงเรียน 
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บันทึกข้อตกลง 

(Memorandom of Understanding : MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ 

โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ระหว่าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ  โรงเรียน....................................................... 

วันที่........................................................... 
********************************* 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์       
โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้อ านวยการโรงเรียน
............................................ อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่ง
การพัฒนานวัตกรรม” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

ทั้งสองฝ่ายจึงท าตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 
๑. ขับเคลื่อนการบริหารตามนโยบายโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน   
๒. ด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง๒๕๖๒)  
๓. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”   
     3.1 ด าเนินการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ ๓Rs ๘Cs   
     3.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   
     3.4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
     3.5 รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน   
     3.6 ด าเนินการการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
     3.7 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring เพ่ือให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

เป้าหมายและความส าเร็จ 
1. โรงเรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง 

๒๕๖๒) เฉลี่ยรวมระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
2. โรงเรียนมีนวัตกรรม หรือวิจัย รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
3. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active Learning ร้อยละ 100 

/4. ครูมีนวัตกรรม… 
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4. ครูมีนวัตกรรม หรือวิจัย รูปแบบ (Model) ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
7. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ. ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของทุกภาคเรียน 
8. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
9. ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน 
10. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

ในทุกภาคเรียน 
 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการด าเนินงานตลอดจนติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป 

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าขึ้นพร้อมกัน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านท าความเข้าใจตาม
ข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และได้ถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ สามารถเผยแพร่ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป 

  

  
(ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง      (ลงนาม)                    ผู้รับข้อตกลง 

          (.........................................)                  (นายปัญญา หาแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์    
 

                                             
 (ลงนาม)                             พยาน                  (ลงนาม)                          พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
    รองผู้อ านวยการ สพม.นครสวรรค์       ประธานสหวิทยาเขต.................................... 
 
 
 (ลงนาม)                             พยาน               (ลงนาม)                          พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
                  ศึกษานิเทศก์                         ศึกษานิเทศก์ 
 
 

(ลงนาม)                             พยาน                      
          (.........................................)           
                  ศึกษานิเทศก์          
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ภาคผนวก ซ 
    

ร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
ระหว่าง โรงเรียน กับ ครู 
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บันทึกข้อตกลง 

(Memorandom of Understanding : MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ 

โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ระหว่าง 
โรงเรียน............................................... กับ ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา   

วันที่........................................................... 
********************************* 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างโรงเรียน.......................................................................... โดย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... ฝ่ายหนึ่ง กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่ง
การพัฒนานวัตกรรม” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

1. ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน โรงเรียน............................................ 

2. ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารกับครู
โรงเรียน..................................................... ทุกคน ตั้งแตภ่าคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕6๔ เป็นต้นไป  

3. เนื้อหาในข้อตกลงให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของครูทุกคน  ทั้งนี้ ให้ถือเป็นนโยบาย ของ
โรงเรียนที่ทุกคนต้องร่วมมือ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างเสมอภาคกันทุกคน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน   
๒. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  
๓. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม”   

      3.1 ด าเนินการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
Active Learning โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ๓Rs ๘Cs   
      3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
      3.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   
      3.4 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
      3.5 รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน   
      3.6 จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
      3.7 สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : Professional Learning Community เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร 

/2. ครูมีนวัตกรรม รูปแบบ…  
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เป้าหมายและความส าเร็จ 
1.  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active Learning  
2.  ครูมีนวัตกรรม หรือวิจัย รูปแบบ(Model) ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

   4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
5.  ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ. ไม่เกิน ร้อยละ 2  ของทุกภาคเรียน 
6.  ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน  

ในทกุภาคเรียน 
7.  ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน ในทุกภาคเรียน 
8.  ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

ในทุกภาคเรียน 
9.  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

ในทุกภาคเรียน 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการด าเนินงานตลอดจนติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป 

 บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าขึ้นพร้อมกัน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านท าความเข้าใจตาม
ข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และได้ถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
สามารถเผยแพร่ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

 
(ลงนาม)                             ผู้ให้ข้อตกลง       (ลงนาม)                           ผู้รับข้อตกลง       
          (.........................................)          (.........................................) 
ต าแหน่ง ครู.................................................         ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
 
(ลงนาม)                             พยาน              (ลงนาม)                           พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน............................................     รองผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
   
 (ลงนาม)                             พยาน                 (ลงนาม)                           พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................     รองผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
 
(ลงนาม)                             พยาน                 (ลงนาม)                           พยาน       
          (.........................................)          (.........................................) 
             หัวหน้าฝ่ายวชิาการ             หวัหน้ากลุ่มสาระกาสรเรียนรู้................................................. 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายปัญญา  หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
2. นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
3. นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
4. นายไพรัตน์  กลิ่นทับ              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
5. นางวิระดา  แก่นกระโทก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

คณะจัดท ำ 
1. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ 
2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ 
3. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ 
4. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ 
5. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ 
6. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ 
7. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ 
8. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ 
9. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 
10. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ 
11. นางสาวณสุดา  สชิฌรังษี ศึกษานิเทศก์ 

 
รวบรวม/ออกแบบปก 

1. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ 
2. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ 
3. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ 
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ข 

 

ค าน า 
 

แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบด าเนินงาน 
การนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื้อหาสาระประกอบด้วย บทน า ทิศทางและแนวทางการพัฒนา วิธีด าเนินการ การขับเคลื่อนแผนนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลสู่การปฏิบัติ และการรายงานแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้การนิเทศ
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลการนิเทศ ติดตามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการศึกษา 
มีคุณภาพตามเกณฑ์ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น            
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หวังว่าแผนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝุาย และเป็น
เครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 

 
 
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการนิเทศ 
การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้อง

ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตามหลักสูตร  ในผู้เรียนนั้นจะต้องด าเนินการ
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ นั้นจะท าให้ผู้เรียนได้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาระบุว่า การจัดการศึกษานั้นต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผสมกับวิชาชีพชั้นสูงมีความสามารถในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสู่นวัตกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน อ านวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
พ้ืนฐาน สามารถใช้การวิจัยในการเรียนการสอน ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้ครูและผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือจากแหล่งการเรียนรู้ชุมชนต่าง ๆ 
ผู้ปกครอง ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมาย ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่แล้วของนักเรียนให้ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ
นักการศึกษาที่เชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีกว่าไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า  จะเกิดมาจาก
การที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองการเรียนรู้นี้ เรียกว่า   
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยน      
การสอน โดยครูจะต้องท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเปูาหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะด้านดิจิตอล ในโลกปัจจุบันนี้ที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน ในการ
ที่จะแนะน ามุมมองด้านบวก และด้านลบในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ทิศทางในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ          
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การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด เน้นการขับเคลื่อนพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 4 
มิติ โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 การนิเทศการศึกษานับเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ผู้นิเทศใช้กระตุ้น ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมท าส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ให้สูงขึ้นตรงตามสภาพความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา โดยผ่ านครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน 
รวมทั้งไดม้ีการพฒันากระบวนการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้าเทคนิควิธีการนิเทศทั้งระบบการนิเทศภายใน 
และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทภาระกิจการนิเทศ ที่มุ่งส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งช่วยเหลือครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วยการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูสามารถน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู
ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ การนิเทศดังกล่าวย่อม
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561–2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึง
ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ         
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3 . ปรั บ รื้ อ แ ล ะ เปลี่ ย นแปล งร ะบบการบริ ห า ร จั ด กา ร  และ พัฒนาก า ลั ง คนขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะ และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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 จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
     - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น  เพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 
 - พัฒนาครู ให้มีทั กษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ        
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
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 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก       
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่  ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสาร และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน   
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา       
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม   
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได ้
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 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพ และความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 
 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นอุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน          
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ            
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียน ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผน และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ              
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ        
(4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 



7 

 

 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลัก และหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่
ก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ  และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยส าคัญที่มี
ความส าคัญเร่งด่วน สามารถด าเนินการวัดผลได้อย่างเป็นรูปประธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 -2565 ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ เ พ่ือตอบ สนอง               
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 
 (3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
"การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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 2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน   
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล    
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
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 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวั ตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

หลักการนิเทศการศึกษา 
 หลักส าคัญของการนิเทศ  
 มีหลักการที่ยึดถือในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2530) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศไว้ 3 ประการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับการ
นิเทศการศึกษา ดังนี้ 
 หลักการที่ 1 การนิเทศการศึกษาเป็น "กระบวนการ" ท างานร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ผู้นิเทศ 
และผู้รับการนิเทศ กล่าวคือค าว่า "กระบวนการ" จะมีความหมายครอบคลุมถึงการท างานเป็นขั้นตอน       
มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง และมีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ         
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศการศึกษา 
 หลักการที่ 2 การนิเทศการศึกษามีเปูาหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน แต่การด าเนินงานนั้น    
จะกระท าโดยผ่าน "ตัวกลาง" คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคือ การนิ เทศการศึกษาจะ
ด าเนินการโดยผ่านครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่ด าเนินการกับนักเรียนโดยตรงเป็นการท า งาน
ร่วมกับครูและบุคลากรท างการศึกษาเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 หลักการที่ 3 การนิเทศการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยกล่าวคือ กระบวน 
การนิเทศการศึกษาไม่ได้มองเฉพาะบรรยากาศแห่งการท างานร่วมกันเท่านั้น แต่จะรวมถึงการยอมรับซึ่ง
กันและกัน การเปลี่ยนบทบาทในฐานะผู้น าและผู้ตาม และความรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกันด้วย 
 Burton and Brueckner (1995) ได้ก าหนดหลักการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically Sound) 
  1.1 การนิเทศควรจะเป็นไปตามค่านิยม วัตถุประสงค์ และนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับการ
นั้นโดยเฉพาะ 
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 1.2 การนิเทศควรจะเป็นไปตามความเป็นจริงและตามกฎเกณฑ์ของเรื่องนั้น ๆ 
  1.3 การนิเทศควรจะวิวัฒนาการทั้งทางด้านเครื่ องมือและกลวิธี โดยมีจุดมุ่งหมายและ
นโยบายที่แน่นอน 
 2. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) 
  การนิเทศควรเป็นไปอย่างมีล าดับ มีระเบียบ และมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุง และ
ประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ภายในขอบเขตของงานนั้น ทั้งนี้ย่อมหมายรวมทั้งด้านกระบวนการนิเทศและบรรดา
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการนิเทศด้วย 
 3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย (Democracy) 
 การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความแตกต่างของบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันใน
การด าเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
 4. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ (Creative) 
  การนิเทศการศึกษาควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้ 
แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มท่ี 
 Briggs and Justman (1952) ได้เสนอหลักการนิเทศส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
 2. การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
 3. การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคน มากกว่าที่จะแบ่ง       
ผู้นิเทศออกเป็นรายบุคคล 
 4. การนิเทศการศึกษา ควรตั้ งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิ ชาชีพ มากกว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
 5. การนิเทศการศึกษา จะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
 6. จุดหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือ หาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
 7. การนเิทศการศึกษาจะต้องเก่ียวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
 8. การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยู่ 
 9. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
 10. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็น 
ของคร ู
 11. การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
 12. การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือและกลวิธีง่าย ๆ 
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 13. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
 14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง 
 Wiles (2004) ได้เสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
 1. ให้ความส าคัญกับครูทุกคน และท าให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขา 
 2. แผนงานหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นผลจากการท างานเป็นทีม 
 3. หาโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นกันเองกับครูโดยสม่ าเสมอ 
 4. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม 
 5. เป็นมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
 6. ปรึกษากับหมู่คณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะพึงมี 
 7. พิจารณาสภาพที่เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามสัมภาษณ์ หรือให้คณะครูเสนอปัญหา   
ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 
 8. หากศึกษานิเทศก์กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมู่คณะย่อมจะเป็นเช่นกัน 
 9. บทบาทการน าของศึกษานิเทศก์ คือ การประสานงานและการช่วยเหลือทางวิชาการ 
 10. ฟังมากกว่าพูด 
 11. การปฏิบัติงานเริ่มด้วยปัญหาของสมาชิก 
 12. วางแผนปฏิบัติงานของหมู่คณะไว้ 
 13. ต าแหน่งหน้าที่มิได้ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเป็นมิตรไมตรี
กับหมู่คณะต้องชะงักงัน 
 14. พยายามใช้ประสบการณ์ด้านความสมารถต่าง ๆ ของครูอาวุโสให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศ
มากที่สุด 
 15. ตัดสินใจแน่วแน่ทันต่อเหตุการณ์ 
 16. เอาใจใส่รู้งานในหน้าที่ดี 
 17. ส ารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 18. สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
 19. มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่หมู่คณะ 
 20. สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
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ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 
 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2009) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ            
การเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยการนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การ        
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้      
ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้อง
ไดร้ับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 
 4. การศึกษาของประเทศเพ่ือให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
 5. การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครูที่มี
ความสามารถต่าง ๆ กัน 
 6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับ
การฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานในสถานการณ์
จริง 
 7. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
 8. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจาก   
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอ 
 ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้มีหน้าที่นิเทศจึงควรจะต้องจัดด าเนินการ เพ่ือ
ช่วยเหลือครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครูก้าวทันโลกที่ก าลัง
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 2. เพ่ือบูรณาการการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   นิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 58 โรงเรียน 
 3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไดบู้รณาการการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
ได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการนิเทศ ติดตาม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

5. ขอบข่ายของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมิน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิก าร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางและแนวทางการพัฒนา 

 

สภาพและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
สืบเนื่องจากการที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
ประกาศ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 
2553 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (18 สิงหาคม 2553) เป็นต้นไป ซึ่ง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และท้องที่จังหวัดอุทัยธานี โดย
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และให้สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  42 ไป
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-
พิษณุโลก ต าบลวัดไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร 
จัดการศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ คือ  
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    N 

 

  จังหวัดนครสวรรค์ 
   

  จังหวัดอุทัยธานี 
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อาณาเขต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศ

ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ด้านเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร  
ด้านใต้  ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท  
ด้านตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี  
ด้านตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุร ี

 

วิสัยทัศน์ (VISION) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 ภายในปี 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรคุณภาพบน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน พัฒนาผู้เรียนได้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพเพ่ือ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ (MISSION) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มี
ความเขม้แข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตามให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้
ในการจัดการศึกษาขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม
จริยธรรมมีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม และสอดคล้องกับ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิถีใหม่          
วิถีคุณภาพ” ใน 4 มิติการขับเคลื่อน คือ โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงได้ก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เป็น 4 นโยบาย คือ นักเรียนดี (Smart Student) ครูเด่น 
(Smart Teacher) โรงเรียนดัง (Smart School) ส านักงานเลิศ (Smart Office) ภายใต้โมเดล AREA 
SPM 42 โดยมีเปูาหมายที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพบุคลากร คุณภาพบริหารจัดการ คุณภาพปัจจัยและ
ทรัพยากรทางการศึกษา คุณภาพเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 นักเรียนดี (Smart Student)  
  จุดเน้น 
  - ใส่ใจ คุณธรรม 
  - ก้าวล้ า วิชาการ 
  - งาน ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 
  ตัวช้ีวัด 
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 สาระหลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
  3) นักเรียนมีผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 1 นักเรียน 1 ผลงาน 
  4) นักเรียนมีมาตรฐานทักษะ และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
  5) นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา 
CEFR English Literacy 
  6) นักเรียนรักงาน ท างานจนส าเร็จ ใส่เรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 นโยบายที่ 2 ครูเด่น (Smart Teacher)  
  จุดเน้น 
  - เป็นครูด้วยหัวใจ 
  - ครูผู้สร้างนวัตกรรม 
  - มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  - เป็นครูมืออาชีพ 
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  ตัวช้ีวัด 
  1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ 1 ครู 1 นวัตกรรม 
  2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนิน
ชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3) คร ูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
  4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการ Active Learning/ 5 STEPs/ Coding/ STEAM/ PBL 
  5) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy: DL) 
และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy 
 6) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาตนเอง มี EID Plan เพ่ือพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน 
 นโยบายที่ 3 โรงเรียนดัง (Smart School)  
  จุดเน้น 
  - เครือข่าย/ชุมชนร่วมพัฒนา 
  - ก้าวหน้าด้วยระบบคุณภาพ 
  - พร้อมเพรียงศักยภาพ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 
  ตัวช้ีวัด 
  1) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
  2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
  3) โรงเรียนมีระบบความปลอดภัย 
  4) โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  5) โรงเรียนเป็นโรงเรียน พอเพียง สุจริต คุณธรรม 
  6) โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) 
  7) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
  8) โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
  9) โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
  10) โรงเรียนมีภูมิทัศน์ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 
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 นโยบายที่ 4 ส านักงานเลิศ (Smart Office) 
  จุดเน้น 
  - ใช้หลักธรรมาภิบาล 
  - บริหารด้วยนวัตกรรม 
  - น้อมน าศาสตร์พระราชา 
  - มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน “น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ” 
  ตัวช้ีวัด 
  1) สพม.42 เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) สพม.42 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3) สพม.42 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
 4) บุคลากร สพม.42 ทุกคน มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy และทักษะ Digital Literacy 
 5) สพม.42 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 6) สพม.42 เป็นส านักงานน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
"น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ" 
 

แนวทางการพัฒนาการนิเทศ 
 1. ส่งเสริมการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. ยกระดับการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 สาระหลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 3. ส่งเสริมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ “น่าดู น่าอยู่  
น่าเรียน” 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและบูรณาการในการจัดการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติโดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้ 
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยืดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมายดังนี้ 
 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ     
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเปูาหมายดังนี้
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร              
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน     
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีเปูาหมายดังนี ้
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม 
จริยธรรม และการน า แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที ่
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีบุคลากร ครู นักเรียน สถานศึกษาในเขต  
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ดังรายละเอียดเสนอตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1   แสดงที่ตั้งโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 37 โรงเรียน ได้แก่  
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ หมายเหตุ 
1. โรงเรียนนครสวรรค์ ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์  
2. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์  
3. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์  
4. โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์  
5. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์  
6. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พระนอน เมืองนครสวรรค์  
7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว  
8. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ หัวดง เก้าเลี้ยว  
9. โรงเรียนโกรกพระ บางมะฝุอ โกรกพระ  
10. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง  
11. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง  
12. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม พยุหะ พยุหะคีรี  
13. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม เขาทอง พยุหะคีรี  
14. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เขากะลา พยุหะคีรี  
15. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ท่างิ้ว บรรพตพิสัย  
16. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม หนองกรด บรรพตพิสัย  
17. โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ ์ บึงปลาทู บรรพตพิสัย  
18. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ลาดยาว  
19. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ลาดยาว ลาดยาว  
20. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว  
21. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม แม่วงก์ แม่วงก์  
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ตารางท่ี 2.1   (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ หมายเหตุ 
22. โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร ชุมตาบง ชุมตาบง  
23. โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์ ตากฟูา ตากฟูา  
24. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟูา  
25. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี  
26. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคลี  
27. โรงเรียนหนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี  
28. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี  
29. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี  
30. โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ช่องแค ตาคลี  
31. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก  
32. โรงเรียนพนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก  
33. โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี  
34. โรงเรียนตะคร้อพิทยา ตะคร้อ ไพศาลี  
35. โรงเรียนวังข่อยพิทยา วังข่อย ไพศาลี  
36. โรงเรียนหนองบัว หนองบัว หนองบัว  
37. โรงเรียนวังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว  

 

ตารางท่ี 2.2   แสดงที่ตั้งโรงเรียน  จังหวัดอุทัยธานี  จ านวน 21 โรงเรียน ได้แก่  
  

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ หมายเหตุ 
1. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี  
2. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี  
3. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า เมืองอุทัยธานี  
4. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง  
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธาน ี ดอนกลอย หนองขาหย่าง  
6. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน ทัพทัน  
7. โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ตลุกดู่ ทัพทัน  
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ตารางท่ี 2.2   (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ หมายเหตุ 
8. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  
9. โรงเรียนบ่อยางวิทยา บ่อยาง สว่างอารมณ์  
10. โรงเรียนหนองฉางวิทยา หนองฉาง หนองฉาง  
11. โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เขาบางแกรก หนองฉาง  
12. โรงเรียนทุ่งโพวิทยา เขากวางทอง หนองฉาง  
13. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา บ้านบึง บ้านไร่  
14. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เมืองการุ้ง บ้านไร่  
15. โรงเรียนทองหลางวิทยาคม คอกควาย บ้านไร่  
16. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ หนองจอก บ้านไร่  
17. โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บ้านไร่  
18. โรงเรียนลานสักวิทยา ปุาอ้อ ลานสัก  
19. โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ลานสัก ลานสัก  
20. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สุขฤทัย ห้วยคต  
21. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ทองหลาง ห้วยคต  

 
ตารางท่ี 2.3  แสดงรายชื่อโรงเรียนแยกตามสหวิทยาเขต   จ านวน 8 สหวิทยาเขต       
    

ที ่ สหวิทยาเขต โรงเรียน หมายเหตุ 
1. วิมานลอย 1. นครสวรรค์  
  2. โกรกพระ  
  3. พยุหะพิทยาคม  
  4. เขาทองพิทยาคม  
  5. บึงบอระเพ็ดวิทยา  
  6. เขากะลาวิทยาคม  

2. อัจฉราลัย 1. สตรีนครสวรรค์  

  2. ไพศาลีพิทยา  

  3. ท่าตะโกพิทยาคม  

  4. พนมรอกวิทยา  
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ)       
    

ที ่ สหวิทยาเขต โรงเรียน หมายเหตุ 
  5. วังบ่อวิทยา  
  6. ตะคร้อพิทยา  
  7. หนองบัว  
  8. วังข่อยพิทยา  

3. ร่มเกล้า-นวมินทร์ 1. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
  2. ชุมแสงชนูทิศ  
  3. ทับกฤชพัฒนา  
  4. พระบางวิทยา  
  5. บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  
  6. หัวดงราชพรหมภรณ์  
  7. หนองกรดพิทยาคม  
  8. เก้าเลี้ยววิทยา  

4. ทุ่งหินเทิน 1. ลาดยาววิทยาคม  
  2. บรรพตพิสัยพิทยาคม  
  3. เทพศาลาประชาสรรค์  
  4. แม่วงก์พิทยาคม  
  5. วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  
  6. ห้วยน้ าหอมวิทยาคม  
  7. รัฐราษฎร์อนุสรณ์  

5.  ตากฟูา-ตาคลี 1. ตาคลีประชาสรรค์  
  2. ตากฟูาวิชาประสิทธิ์  
  3. หนองโพพิทยา  
  4. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์  
  5. จันเสนเอง็สุวรรณอนุสรณ์  
  6. ลาดทิพรสพิทยาคม  
  7. ทหารอากาศอนุสรณ์  
  8. ช่องแคพิทยาคม  
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ)       
    

ที ่ สหวิทยาเขต โรงเรียน หมายเหตุ 
6. สะแกกรัง 1. อุทัยวิทยาคม  
  2. ทัพทันอนุสรณ์  
  3. พุทธมงคลวิทยา  
  4. สว่างอารมณ์วิทยาคม  
  5. ตลุกดู่วิทยาคม  
  6. บ่อยางวิทยา  
  7. หนองเต่าวิทยา  

7. อู่ไท 1. ลานสักวิทยา  
  2. บ้านทุ่งนาวิทยา  
  3. หนองขาหย่างวิทยา  
  4. ทุ่งโพวิทยา  
  5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  
  6. หนองฉางวิทยา  
  7. ร่องตาทีวิทยา  

8.  พนารักษ์ 1. บ้านไร่วิทยา  
  2. การุ้งวิทยาคม  
  3. วังหินวิทยาคม  
  4. หนองจอกประชานุสรณ์  
  5. ทองหลางวิทยาคม  
  6. สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  
  7. ห้วยคตพิทยาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

ตารางท่ี 2.4  แสดงรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา               
    จ านวน 26 โรง 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 
1. พระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

 2. โกรกพระ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 
 3. พยุหะพิทยาคม พยุหะ พยุหะคีร ี นครสวรรค์ 
 4. เขาทองพิทยาคม เขาทอง พยุหะคีร ี นครสวรรค์ 
 5. หนองบัว หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 
 6. ไพศาลีพิทยา ไพศาล ี ไพศาลี นครสวรรค์ 
 7. ท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 
 8. ชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 
 9. เก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 
 10. ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 
 11. ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 
 12. ลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 13. เทพศาลาประชาสรรค์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 14. ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 15. แม่วงก์พิทยาคม แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 
 16. บรรพตพิสัยพิทยาคม ท่างิ้ว บรรพต นครสวรรค์ 
 17. พุทธมงคลวิทยา อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 
 18. ทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 
 19. ตลุกดู่วิทยาคม ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 
 20. สว่างอารมณ์วิทยาคม สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 
 21. หนองขาหย่างวิทยา หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 
 22. หนองฉางวิทยา หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 
 23. บ้านทุ่งนาวิทยา เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 
 24. ลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 
 25. บ้านไร่วิทยา บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 
 26. ห้วยคตพิทยาคม สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 
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ตารางท่ี 2.5  แสดงจ านวนครู/บุคลากร/จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน จ านวนครู/บุคลากร จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
1. นครสวรรค์  236 3,181 81 
2. สตรีนครสวรรค์  176 2,842 75 
3. บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  20 298 13 
4. พระบางวิทยา  40 610 20 
5. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม  153 2,346 60 
6. บึงบอระเพ็ดวิทยา  13 167 10 
7. โกรกพระ  38 461 16 
8. ทับกฤชพัฒนา  25 409 15 
9. ชุมแสงชนูทิศ  145 2,151 63 
10. เก้าเลี้ยววิทยา  39 644 21 
11. หัวดงราชพรหมาภรณ์ 18 236 9 
12. พยุหะพิทยาคม  53 726 22 
13. เขาทองพิทยาคม  22 290 10 
14. เขากะลาวิทยาคม  15 92 6 
15. บรรพตพิสัยพิทยาคม  64 966 27 
16. หนองกรดพิทยาคม  41 612 15 
17. รัฐราษฎร์อนุสรณ์  20 214 6 
18. วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  16 164 12 
19. เทพศาลาประชาสรรค์  67 1,004 28 
20. ลาดยาววิทยาคม  114 1,778 47 
21. แม่วงก์พิทยาคม  38 495 18 
22. ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร  73 1,177 35 
23. หนองบัว  101 1,793 48 
24. วังบ่อวิทยา  22 223 8 
25. ตาคลีประชาสรรค์  190 2,727 72 
26. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  28 321 10 
27. หนองโพพิทยา  15 215 12 

 
 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220620&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220621&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220623&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220624&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220625&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220626&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220628&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220630&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220629&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220636&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220637&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220649&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220650&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220651&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220633&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220634&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220635&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220653&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220654&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220652&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220657&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220658&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220631&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220632&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220638&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220639&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220640&Area_CODE=101742
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน จ านวนครู/บุคลากร จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
28. ทหารอากาศอนุสรณ์ 39 507 14 
29. ลาดทิพรสพิทยาคม 16 95 6 
30. ช่องแคพิทยาคม 24 220 12 
31. ท่าตะโกพิทยาคม 115 1,759 48 
32. พนมรอกวิทยา 23 346 11 
33. ไพศาลีพิทยา 80 1,288 33 
34. ตะคร้อพิทยา 30 340 12 
35. วังข่อยพิทยา 23 269 10 
36. ตากฟูาวิชาประสิทธิ์ 62 843 30 
37. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 15 215 9 
38. ทัพทันอนุสรณ์ 65 838 23 
39. สว่างอารมณ์วิทยาคม 46 480 15 
40. หนองฉางวิทยา 148 2,464 66 
41. อุทัยวิทยาคม 136 2,037 58 
42. หนองเต่าวิทยา 18 95 10 
43. ตลุกดู่วิทยาคม 35 509 18 
44. บ่อยางวิทยา 20 271 13 
45. บ้านทุง่นาวิทยา 27 370 12 
46. พุทธมงคลวิทยา 32 328 12 
47. ทุ่งโพวิทยา 16 132 11 
48. หนองขาหย่างวิทยา 34 214 12 
49. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 30 261 18 
50. บ้านไร่วิทยา 99 1,646 47 
51. การุ้งวิทยาคม 31 367 13 
52. ทองหลางวิทยาคม 19 179 8 
53. หนองจอกประชานุสรณ์ 25 247 12 
54. วังหินวิทยาคม 17 178 12 

 
 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220641&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220642&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220643&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220644&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220645&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220646&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220647&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220648&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220655&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1060220656&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700263&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700265&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700267&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700260&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700261&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700264&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700266&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700268&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700262&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700269&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700270&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700271&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700272&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700273&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700274&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700275&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700276&Area_CODE=101742
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
ที ่ โรงเรียน จ านวนครู/บุคลากร จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

55. ลานสักวิทยา 47 732 24 
56. ร่องตาทีวิทยา 21 291 12 
57. ห้วยคตพิทยาคม 32 405 15 
58. สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 17 115 6 

 รวม 3,124 44,183 1,361 
 

หมายเหตุ     ข้อมูล  ณ  วันที่ 18 กรกฎาคม 2563  
 

ตารางท่ี 2.6  แสดงจ านวนศึกษานิเทศก์  จ านวน 17 คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง 
1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
4. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5. นางวิชิรตา  วรธาดาสวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

7. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
12. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
13. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
14. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
15. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
16. นางสาวณสุดา  สิชฌรังสี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
17. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700277&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700278&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700279&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700280&Area_CODE=101742
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ผลการทดสอบ (O-NET) ภาพรวมของ สพท. 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
 

ตารางท่ี 2.7  แสดงคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
                  เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 55.52 55.14 0.38 
ภาษาอังกฤษ 33.11 33.25 -0.14 
คณิตศาสตร์ 27.69 26.73 0.96 
วิทยาศาสตร์ 30.19 30.07 0.12 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 36.62 36.29 0.33 
 

ตารางท่ี 2.8  แสดงคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
                  เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 41.51 42.21 -0.70 
สังคมศึกษา 35.49 35.70 -0.21 
คณิตศาสตร์ 25.25 25.41 -0.16 
วิทยาศาสตร์ 29.25 29.20 0.05 
ภาษาอังกฤษ 28.12 29.20 -1.08 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 31.92 32.34 -0.42 
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ส่วนที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
 แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ก าหนดวิธีด าเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมายของ ได้แก่ โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 จ านวน 58 โรง 
 

โครงการ/ภาระงาน และผู้รบัผิดชอบ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และภาระงานที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงโครงการ/ภาระงาน และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ โครงการ/ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 

นางสาวสาลินี  โฮมแพน
นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี 

 

2. โครงการการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ประชารัฐ 

นางวิชิรตา  วรธาดาสวสัดิ์          
นางปวีณา  ประสพสิน 
นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล                
นางมณฑิรา  บุตโยธี                
นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา
นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี 

 

3. โครงการ Spirit of ASEAN ศูนย์อาเซียน
ศึกษา และ Education Hub 

นางเมตตา  ถวิลไทย 
นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. โครงการการพัฒนาคุณภาพ                      

การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
นางเมตตา  ถวิลไทย 
นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 

 

5. โครงการการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว 

นายคมกฤช  แผนเสือ 

 

6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน 

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และ
สารานุกรมไทย 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 

นางเมตตา  ถวิลไทย 

นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 

 

7. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล 

นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว 

นายคมกฤช  แผนเสือ 

 

8. โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า              
โรงเรียนวิถีพุทธ (Coaching Team) 

นางวิระดา  แก่นกระโทก         
นางมณฑิรา  บุตโยธี 
นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา 

นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ 
นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ 

 

9. โครงการการพัฒนาการใช้ ICT                        
ในการเรียนการสอน DLTV, DL Thailand, 
DLIT 

นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 

นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา 

นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์
นางสาวสาลินี  โฮมแพน 

 

10. โครงการจัดการศึกษาเพศศึกษารอบด้าน 
ในสถานศึกษา และหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สป.สช.) 

นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 

นางวิชิรตา  วรธาดาสวสัดิ์ 
นางปวีณา  ประสพสิน 

นางมณฑิรา  บุตโยธี 
นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
11. โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม           

น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นางเมตตา  ถวิลไทย 

 

12. โครงการโรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ 
และการส่งเสริมประชาธิปไตย 

นางวิระดา  แก่นกระโทก     
นางมณฑิรา  บุตโยธี 
นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ 

 

13. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมี
งานท าที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางเมตตา  ถวิลไทย 

 

14. โครงการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางเมตตา  ถวิลไทย 
นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 

 

15. โครงการ STEM Education   นายคมกฤช  แผนเสือ 
นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว   
นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา 
นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 
นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 
นางสาวสาลินี  โฮมแพน 
นางสาวณสุดา  สิชฌรังสี      
นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 
นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ 

 

16. โครงการเวทคณิตและคณิตคิดในใจ นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว   
นายคมกฤช  แผนเสือ 

นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา   
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
17. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนร่วม

พัฒนา “Partnership School Project” 
นางเมตตา  ถวิลไทย 
นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นายสายชล  ทองฤทธิ์ 

 

18. โครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 (การศึกษาต้องมุ่ง
สร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน) 

  

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
ด้านที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 

นางวิระดา  แก่นกระโทก     
นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 
นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา 
นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ 

 

ด้านที่ 3 มีงานท า-มีอาชีพ นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางเมตตา  ถวิลไทย 

 

19. การติดตามและการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา (สมป.) 

นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว 

นายคมกฤช  แผนเสือ 

 

20. โครงการภาษาจีน นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว 

นางวิชิรตา  วรธาดาสวสัดิ์ 
นายคมกฤช  แผนเสือ 

 

21. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว 

นายคมกฤช  แผนเสือ 

ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ ทุกคน          

 

22. โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
กระบวนการ Active learning และการ 
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
นางเมตตา  ถวิลไทย 
นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 
นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
23. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๒ 

นางเมตตา  ถวิลไทย 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 

นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 

 

24. โครงการวารสารวิชาการ นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 

นางมณฑิรา  บุตโยธี 
นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา 

นายคมกฤช  แผนเสือ 

นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ 

 

25. โครงการ “การสอบ PISA”   นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว 
นางวิชิรตา  วรธาดาสวสัดิ์ 
นางมณฑิรา  บุตโยธี 
นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 
นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 
นางปวีณา  ประสพสิน 
นายคมกฤช  แผนเสือ 
นางสาวสาลินี  โฮมแพน 
นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี 

 

26. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานแนะแนว 
(แนะแนวการศึกษาต่อ/อาชีพ) 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 

นางเมตตา  ถวิลไทย 

นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี 

 

27. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 

นางเมตตา  ถวิลไทย 
นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
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วิธีการนิเทศ 
วิธีการนิเทศที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศมี 4 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะที่ 1 การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตามบริบทของเขตพ้ืนที่ เน้นการนิเทศชั้นเรียน โดยแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบโรงเรียนในแต่ละสหวิทยา
เขต  ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายให้ประจ าสหวิทยาเขตเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภายใต้การน าของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขตนั้น ๆ ให้การช่วยเหลือและแนะน า
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปัญหาความต้องการของโรงเรียนจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงในสภาวะปกติ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้กระบวนการ PLC (PROFESSIONAL 
LEARNING COMMUNITY) พัฒนาให้โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

    ลักษณะที่ 2 นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการนิเทศตามแผนงานโครงการที่สนองต่อ
นโยบายของต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่โดยจัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง ความเข้าใจ ความตระหนัก ถึงความส าคัญและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ของแต่ละโครงการพร้อมติดตามและประเมินผลโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน   

    ลักษณะที่ 3  การนิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย
วิชาการ ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือปฏิบัติการนิเทศที่มุ่งสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน   
มีประสิทธิภาพ  

 ลักษณะที่ 4 นิเทศแบบบูรณาการ เป็นการจัดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่มีโอกาสได้ออกปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียน
ตามสภาพจริง อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรของส านักงานและ
สถานศึกษา จัดโอกาสให้มีการประชุมผู้บริหารสัญจรในแต่ละสหวิทยาเขต เพ่ือสะท้อนปัญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน   
 

รูปแบบการนิเทศ 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ก าหนดรูปแบบการนิเทศที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และลักษณะการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแต่ละภารกิจ ในรูปแบบการนิเทศ 6 
ขั้นตอน  เป็นรูปแบบการนิเทศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สังเคราะห์แนวคิดการนิเทศ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน และแนวคิดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้ง      
แนวทางการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดเป็นรูปแบบการนิเทศ                       
ที่ใช้เป็นแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่โดยเน้นให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
นิเทศ ทั้งผู้บริหารเขตพ้ืนที่คณะกรรมการ กตปน. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่
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ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวมพลังในการนิเทศหนุนเสริม    
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปูาหมายตัวชี้วัดตามที่ต้นสังกัด
ก าหนดและตอบสนองต่อปัญหาตามบริบทของเขตพ้ืนที่  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนกระบวนการนิเทศเป็น 6 
ขั้นตอน (3S 1A 2R) ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 S = Study คือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการนิเทศ ผู้นิเทศ     
ทุกฝุาย ร่วมกันศึกษานโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัดและศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่โดยการศึกษาข้อมูลภาคสนามและเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้สะท้อนปัญหา
ตามบริบทที่แท้จริง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนา  โดยให้ความส าคัญต่อการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ มาวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา เพ่ือทราบถึ งมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่มีปัญหาในทุกกลุ่มสาระหลัก พร้อมน าไปก าหนดขอบข่ายประเด็น จุดเน้น ที่จะด าเนินการนิเทศ
ร่วมกัน ทั้งระดับเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 2 S = Set คือก าหนดเปูาหมายการนิเทศ ผู้นิเทศร่วมกันก าหนดเปูาหมายความส าเร็จ
นิเทศท่ีสอดคล้องกับปัญหาความต้องการบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง  

ขั้นตอนที่ 3 S = Supply-Developคือ จัดหาและพัฒนานวัตกรรม/สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ
และโรงเรียนร่วมกันจัดหาพัฒนา นวัตกรรม สื่อ เครื่องมือการนิเทศที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาความ
ต้องการในการนิเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 4 A = Action คือปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นการ
ปฏิบัติการนิเทศ และติดตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ขั้นตอนที่ 5 R = Refection คือ สะท้อนผลการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนิเทศ ศึกษานิเทศก ์    
และผู้นิเทศร่วมสะท้อนผลการนิเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์นิเทศที่ได้ผล ตลอดจนหา
แนวทางแก้ปัญหาการนิเทศที่พบจากการปฏิบัติการนิเทศภาคสนาม  

ขั้นตอนที่ 6 R = Report คือสรุปและรายงานผลการนิเทศ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและสังเคราะห์ สรุปรายงานผลการนิเทศ
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การพัฒนางาน ตามภารกิจ 4 งาน ประกอบด้วย 
1. ภาระงานกลุ่มงานที่ปฏิบัติ 
2. โครงการ/งานนโยบาย 
3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. งานสหวิทยาเขต 
 

1. ภาระงานกลุ่มงานที่ปฏิบัติ 
 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาทบทวน ก ากับ ติดตาม หลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ :   
1) การประชุมปฏิบัติการทบทวน ก ากับ   
ติดตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
กระบวนการเรียนรู้   
2) การประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรอาชีพ 
ระยะสั้น (Shopping Course ) 
3) การประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร IS   
(Independent Study) และแนวทางการ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

มีนาคม-
เมษายน 
2564  

สถานศึกษา 58 โรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน   
รองผู้อ านวยการฝุาย
วิชาการ หัวหน้างาน
หลักสูตรโรงเรียน 
 

ศน.สัมพรรณ   

ศน.เมตตา  
ศน.รุ่งนภา 
  

2. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ลงสู่
ห้องเรียน (แผนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs) 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด            
58 โรงเรียน 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
 

3. กิจกรรมจัดพิมพ์เล่มหลักสูตรอาชีพ ระยะสั้น 
(Shopping Course ) ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 70 เล่ม  
ปีการศึกษา 2564 
 
 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด            
58 โรงเรียน 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
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1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. 
 

กิจกรรมสถานศึกษาทั้ง 58 แห่งส่งเล่มหลักสูตร 
IS (Independent Study) และแนวทาง    
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตนเอง มาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
ปีการศึกษา 2564 

สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด            
58 โรงเรียน 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 

 

5. กิจกรรมตรวจสอบกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและ
การบูรณาการลงแผนการจัดการเรียนรู้  

กันยายน 
 2564 

สถานศึกษาในสังกัด 58 
โรงเรียน               
ผู้อ านวยการโรงเรียน                
รองผู้อ านวยการ            
ฝุายวิชาการ                 
หัวหน้าวิชาการ               
หัวหน้างานหลักสูตร  

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
 

6. กิจกรรมติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร 
และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) 3 สาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ลงสู่ห้องเรียนแก่โรงเรียนในสังกัด 58 โรงเรียน  
  
 

กันยายน 
2564 

ผู้สถานศึกษาในสังกัด 58 
แห่ง อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการ           
ฝุายวิชาการ  
หัวหน้างาน               
หลักสูตรโรงเรียน 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 
 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
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2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ลด 0 ร มส 
(โครงการเป็นครูด้วยหัวใจ) 

กรกฎาคม 
- กันยายน 
2564 

ครู 8 กลุ่มสาระ           
โรงเรียนในสังกัด สพม.42 

ศน.วิชิรตา 
ศน.อัจฉรา 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
8 กลุ่มสาระ 
 

กรกฎาคม 
-กันยายน 
2564 

ครู 8 กลุ่มสาระ           
โรงเรียนในสังกัด สพม.42 

ศน.วิชิรตา 
ศน.อัจฉรา 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับ
สนามสอบของ สทศ. 3 หลักสูตร 
หลักสูตรคณะกรรมการกลาง                  
หลักสูตรคณะกรรมการคุมสอบ  
หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ 

กรกฎาคม 
2564 
-มกราคม 
2564 

ผู้บริหารและครูโรงเรียน
ในสังกัด สพม.42 

ศน.วิชิรตา 
ศน.อัจฉรา 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 
 
 

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศด้านวิชาการ 
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
42.obecdata.com 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
2564- 
มีนาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในสังกัด          
58 โรงเรียน 
 

ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิราวรรณ 

ศน.สาลินี 
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4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 
1. จัดท าแผนการนิเทศ โดยศึกษานิเทศก์
ร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และจัดท า โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการ
นิเทศ รูปแบบการนิเทศ เครื่องมือนิเทศปฏิทิน
การนิเทศ 
2. นิเทศโรงเรียนในสังกัดทั้ง 58 โรงเรียน          
ตามปฏิทิน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนในสังกัด 58 
โรงเรียน 

ศน.วิระดา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.วิลาวัณย์ 

 

5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน :  
1. การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
ภายในและการจัดท ารายงาน SAR   
2. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิใน
การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

มีนาคม -
เมษายน
2564 

สถานศึกษา 58 โรงเรียน 
ที่ประเมินภายนอกรอบ         
สี่แล้ว 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

 

2. กิจกรรมติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และน าผลมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด 58 
โรงเรียน 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 
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5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมนิเทศก ากับติดตามการประเมิน
คุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 2564  

มกราคม-
สิงหาคม 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด 58 
โรงเรียน 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

 
4. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2563 
พฤษภาคม-
กรกฎาคม 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด 58 
โรงเรียน 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล OBEC DATA 42

และเว็บไซด์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ ของสถานศึกษา          
ในสังกัด ปีการศึกษา 2563 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศน.เมตตา 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.วัชรพัฐ 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

ศน.วัชรพัฐ 

6. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเครือข่าย 1 ช่วย 3  
และการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA 
Award แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบและแกนน าด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา   

มกราคม-
กันยายน 
2564 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 
 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

 

 

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
1.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษา
จากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปื  รายงานผลการปฏิบัติงาน จาก
กลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2564 

ศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่ม
งานและคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 42 
 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
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6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

   1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท า
ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
   1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน 
   1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็น
ข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา      
ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
   1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ 
ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และการนิเทศการศึกษา 
   2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 
   2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย       
กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
   2.3 น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
มาก าหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 

พฤษภาคม
2564 

ศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่ม
งานและคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 42 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
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6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
   3.1 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ 
วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ 
เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และการนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ น าไปสู ่
การด าเนินการตามแผน 
  3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา    
เพ่ือด าเนินการตามแผนและแก้ไขการด าเนินงาน
ระหว่างการปฏิบัติ 
  3.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2564 

ศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่ม
งานและคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 42 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
 

4. การติดตาม ตรวจสอบ 
   4.1 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
ผลและการนิเทศตามแนวทางของ             
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ       
การนิเทศ 
   4.3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 
 

กันยายน-
ตุลาคม
2564 
และมีนาคม-
เมษายน 
2565 
 

สถานศึกษาในสังกัด            
58 โรงเรียน 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
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6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2565  

สถานศึกษาในสังกัด            
58 โรงเรียน 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
 

 
2. โครงการ/งานนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการสร้างข้อสอบตามแนว PISA และ 
O-NET และการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

กรกฎาคม 
ถึงกันยายน 
2564 

โรงเรียนขนาดเล็ก  
21 โรงเรียน 
 

ศน.วิชิรตา 
ศน.อัจฉรา 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

2. กิจกรรม PLC เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

กรกฎาคม 
ถึงกันยายน 
2564 

โรงเรียนขนาดเล็ก  
21 โรงเรียน 
 

ศน.วิชิรตา 
ศน.อัจฉรา 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

3. โครงการภาษาจีน 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

 ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.วิชิรตา 
ศน.คมกฤช 

4. โครงการสอบ PISA  ปีงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนทุกโรงเรียน      
ในสังกัด สพม .42 

ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.วิชิรตา 
ศน.คมกฤช 
 
 
 
 



47 

 

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการจัดการศึกษาเพศศึกษารอบด้านใน
สถานศึกษา และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สป.สช.)  
   1. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียนแกนน า 
โดยจัดท าแนวทางการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน และ
ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในโรงเรียน 

พฤษภาคมถึง 
สิงหาคม 
2564 

ครูสายงานการสอนและ
นักเรียนแกนน าของ
สถานศึกษาในสังกัด          
สพม.42 

ศน.อัจฉรา 
ศน.วิชิรตา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.วิลาวัณย์ 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

    2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ 
Electronic-learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยผู้บริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศ
วิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cse-Learning.obec.go.th พร้อมทั้ง
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ  electronic-Learning  

พฤษภาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565  

ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ในสังกัด    
สพม.42 

ศน.อัจฉรา 
ศน.วิชิรตา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.วิลาวัณย์ 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

    3. ดูแลฐานข้อมูลโปรแกรมการสอนเพศวิถี
ศึกษาโดยมีหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อ รับรอง
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
ของผู้ลงทะเบียนเรียนที่เป็นครูสายงาน      
การสอนตามเกณฑ์การวัดผล และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผน 
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การวัดผลที่ก าหนดไว้ 
 
 

พฤษภาคม 
2564–
มีนาคม 
2565  

ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ในสังกัด    
สพม.42 

ศน.อัจฉรา 
ศน.วิชิรตา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.วิลาวัณย์ 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 



48 

 

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอย      
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา              
สยามบรมราชกุมารี  งบ สพฐ. 
1.1 เรื่องการจัดกิจกรรมประกวดกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน มีทั้งหมด 5 กิจกรรมดังนี้ 
  1.1.1 บันทึกหนังสือเล่มโปรด ครูและ
นักเรียนม.ต้นอ่านหนังสือทั่วไป สาระดีมี
ประโยชน์ชอบอ่านเป็นพิเศษอย่างน้อย
ประมาณ 5-10 บรรทัดพร้อมระบุแหล่งที่มา
ของการอ่าน 
  1.1.2 บันทึกยอดนักอ่านนักเรียนชั้น ม.ต้น     
ที่มีการบันทึกหนังสือเรียนหรือหนังสือทั่วไป        
ที่มีประโยชน์ สรุปสาระส าคัญพร้อมระบุ
แหล่งที่มาของการอ่านประมาณ 5-10 บรรทัด 
 1.1.3 บันทึก 100 บรรทัด นักเรียนชั้น ม.ต้น
ที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ การอ่านใน
สาระวิชาต่างๆจากหนังสือทั่วไป หนังสือเรียน 
หนังสืออ่านประกอบเป็นการสรุปสาระส าคัญ
จากเรื่องที่อ่าน ประมาณ 5 บรรทัดพร้อมระบุ
แหล่งที่มาของการอ่าน 
 1.1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
รักการอ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งคนละ 1 
หน่วยการเรียนรู้ (สาระใดก็ได้) 
 1.1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน ครูที่พัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดรักการอ่าน โดยท าสื่อ นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน เป็นเอกสารที่เสนอผล
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้รักการอ่าน 
โดยท าสื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

กุมภาพันธ์-
กันยายน 
2564 

สถานศึกษา 58 แห่ง 
ครูบรรณารักษ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูบรรณารักษ ์

ครูม.1–ม.6นักเรียนม. 
1–ม.6 สถานศึกษาใน
สังกัด 58  โรงเรียน 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
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โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงาน
ท าท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนะแนวการศึกษา
ต่อและอาชีพ สพฐ. 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการ ครูที่ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา เรื่องการน าหลักสูตรการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า ลงสู่ห้องเรียน 
   กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผลการน า
หลักสูตรไปใช้   
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบและด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
   กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลและรายงานผลการ
ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
ของสถานศึกษา 
   กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษามีรูปแบบการ
ด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องตามบริบทจริง เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ที่ใช้เป็นแบบอย่าง
เทียบเคียงได้ (Benchmarking) น าสู่ผลงาน        
ที่เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์-
กันยายน 
2564 
 
กุมภาพันธ์-
กันยายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 58 แห่ง 
ครูแนะแนว  
 
 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูแนะแนว ม.1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
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โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

8. 
 
 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

สพฐ. 

    การด าเนินโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 เรื่องทักษะการเรียนรู้ (learning Skill) 
คือการเรียนรู้ 3 R 8 C โดยการด าเนินงานคือ 
   1. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายเข้าโครงการสพฐ.
ปีงบประมาณ 2564 
   2. กิจกรรมประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและ
คณะครูที่เข้าโครงการชี้แจงนโยบาย 
   3. กิจกรรมลงนิเทศการสอน  
   4. กิจกรรมสรุป PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์-
กันยายน 
2564 

สถานศึกษา 58 แห่ง 
ครูแนะแนว 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูแนะแนว ม.1-6 
 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
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โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
  1. ประกวดการสร้างบทเรียนออนไลน์ 

พฤษภาคม 
2564- 
มีนาคม 
2565 

สถานศึกษาในสังกัด        
58 แห่ง 
 
 

ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อมรรัตน์
ศน.จิราวรรณ 
ศน.สาลินี 

  2. ประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอน 
ประเภท Video OnDemand 

   

  3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
บทเรียนออนไลน์ 

   

  4. จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

   

  5. นิเทศเพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

   

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
ด้วยแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)               
ร่วมกับ สสวท. 
 1. อบรมพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน 
 2. ครูผู้สอนออกแบบการเรียนรู้และส่งตาราง 
สอนเพ่ือรับการนิเทศชั้นเรียน ครบทุกคน 
 3. นิเทศ ติดตามครูผู้สอนโดยเลือกสหวิทยา
เขตละ 1 โรงเรียน 
 4. ประเมินผล สรุป รายงานผลเพื่อการพัฒนา
ต่อไป 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. อบรมครูโรงเรียนละ         
1 คน 58 โรงเรียน 
2. นิเทศ ติดตามครูผู้สอน
โดยเลือกสหวิทยาเขตละ 
1 โรงเรียน 

ศน.คมกฤช 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อัจฉรา 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.รุ่งนภา 
ศน.จิราวรรณ 
ศน.ณสุดา 
ศน.สาลินี 
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โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 1. โครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 2. การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

พฤษภาคม 
2564 - 
มีนาคม 
2565 

โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 26 โรงเรียน 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ์

ศน.คมกฤช 
 

12. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 1. การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  
 2. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 
2564 - 
มีนาคม 
2565 

โรงเรียนในสังกัด           
58  โรงเรียน 
 
 
 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 

13. โครงการเวทคณิต ปีงบประมาณ 
2564  

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัด 
สพม.42 

ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
ศน.อมรรัตน์ 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
     - กิจกรรมสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
     - กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน 
     - กิจกรรม โรงเรียนดีมีที่ยืนและการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 
-2564
มกราคม 
2565 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัด            
จ านวน 58 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ศน.วิระดา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.อมรัตน์ 
ศน.จิราวรรณ 

ศน.วิลาวัณย์ 
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โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา           
เขต 42 ปีงบประมาณ 2564 
 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท า เกณฑ์ /
วิธีการประเมนิ วางแผน และก าหนดแนว
ทางการคัดเลือกผลงานวิจัย 
 2. ประชาสัมพันธ์ ประกวด และตัดสิน
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา 
 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ดีเด่นมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ปีงบประมาณ 2564 
 4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

มกราคม-
กันยายน 
2564 
 
มกราคม-
กันยายน 
2564 
 
มกราคม-
กุมภาพันธ์
2564
กุมภาพันธ์
2564 
 
 
สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพม. 42 
 
ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 
และคณะท างาน 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

 
 
ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

ศน.รุ่งนภา 
 

16. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม      
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความตระหนักรู้ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
   - ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
  - นิเทศ ก ากับติดตามแบบบุณณาการ 
 

กรกฎาคม 
2564-
มกราคม 
2565 
 

โรงเรียนในสังกัด            
จ านวน 58 โรงเรียน 
 

ศน.วิระดา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.อมรัตน์ 
ศน.จิราวรรณ 

ศน.วิลาวัณย์ 
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โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย สพท./สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
เรียนรวม 
 
 
   กิจกรรมพัฒนาระบบ ก ากับติดตามการ
พัฒนานักเรียนพิการ และคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 
   การพัฒนาพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 
 
   การนิเทศก ากับ ติดตามประเมินโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนรวม ศูนย์ SSS ดีเด่น 
และประเมินการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงนักเรียน
พิการ 
 

มกราคม- 
กันยายน 
2564 
 
มกราคม- 
กุมภาพันธ์ 
2564 
 
กุมภาพันธ์ 
2564 
 
 
มิถุนายน- 
กันยายน 
2564 
 

ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียน
พิการเรียนรวม 
 
 
ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียน
พิการเรียนรวม 
 
 
ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
พ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียน
รวมจ านวน 36 อัตรา 
 
ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียน
พิการเรียนรวม 
 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

ศน.รุ่งนภา 
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3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
- กิจกรรมการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตามแนว PISA        
และการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ 
- กิจกรรม PLC เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยและแก้ปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
- นิเทศติดตามการด าเนินงานกิจกรรมทั้งทาง 
face to face และ เครือข่ายออนไลน์ 

กรกฎาคม 
-กันยายน 
2564 

ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
สังกัด สพม.42 

ศน.วิชิรตา 
ศน.อัจฉรา 
ศน.ปวีณา 
ศน.มณฑิรา 
 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 
2564 

ครูในสังกัด สพม 42 ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
ศน.สายชล 
 

2. นิเทศติดตาม ปีการศึกษา 
2564 

ครูในสังกัด สพม 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมินความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

กรกฎาคม 
2564 - 
มีนาคม 
2565 

นักเรียนในสังกัด 58 
โรงเรียน 

ศน.คมกฤช 
ศน.อัจฉรา 
ศน.รุ่งนภา 
ศน.ณสุดา 
ศน.สาลินี 

2. นิเทศตดิตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้วยแนวทางสะเต็มศึกษา    
(STEM Education) 

พฤษภาคม -
สิงหาคม 
2564 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
สถานศึกษาในสังกัด          
สพม.42 

ศน.คมกฤช 
ศน.อัจฉรา 
ศน.รุ่งนภา 
ศน.ณสุดา 
ศน.สาลินี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
1. กิจกรรมนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณ (สาระท่ี 4 
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

พฤษภาคม 
2564 - 
มีนาคม 
2565 

สถานศึกษาในสังกัด       
58 แห่ง 

ศน.อมรรัตน์
ศน.วัชรพัฐ 
ศน.จิราวรรณ 

ศน.สาลินี 
 

2. กิจกรรมนิเทศก ากับติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

พฤษภาคม 
2564 - 
มีนาคม 
2565 

สถานศึกษาในสังกัด        
58 แห่ง 

3.ประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

พฤษภาคม 
2564 - 
มีนาคม 
2565 

ผู้บริหารสถานศึกษา         
ครู และนักเรียนในสังกัด 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 
    -นิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนของครู 
    -กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กรกฎาคม 
ถึง กันยายน 
2564 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศน.วิระดา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.วิลาวัณย์ 

 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม ศักยภาพ
ครูผู้สอนและนักเรียนแกนน าโดยจัดท าแนว
ทางการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา      
และทักษะชีวิตในโรงเรียน และถอดบทเรียน      
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต      
ในโรงเรียน 

พฤษภาคม 
– สิงหาคม 
2564 

ครูสายงานการสอนและ
นักเรียนแกนน าของ
สถานศึกษาในสังกัด                  
สพม. 42 

ศน.อัจฉรา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.วิลาวัณย์ 
ศน.วชิรตา 
ศน.ปวีณา 
ศน.ณสุดา 

 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นิเทศ ติดตาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พฤษภาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565  

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะของ
สถานศึกษาในสังกัด            
สพม.42 

ศน.วัชรพัฐ   
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิราวรรณ 
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7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นิเทศติดตามการการการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
2564 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

ศน.สายชล 
ศน.รัชนีวรรณ ์

ศน.คมกฤช 
 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาเว็บไซด์ language 42   มกราคม – 
มีนาคม 
2564 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 
และคณะท างาน 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 

 

2. การประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ระดับ A1 และ 
A2 ระบบ Online 

กุมภาพันธ์ 
– กรกฎาคม 
2564 

นักเรียนม.2 และ ม.3 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกคน 

3. การแข่งขันยอดนักเขียนภาษาอังกฤษ  
Superhero Writer 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 
2564 

นักเรียนชั้นม.1-6 ที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

4. พัฒนาคลังข้อสอบวัดความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ระดับ 
B1 และ B2 

มีนาคม-
พฤษภาคม 
2564 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 
และคณะท างาน 

5. ครูแกนน าการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

พฤษภาคม-
กันยายน 
2564 
 
 
 
 
 

ศน.เมตตา 
ศน.สัมพรรณ 
และคณะท างาน 
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9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานแนะแนว 
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศระบบบริหารจัดการแนะแนว 
ในสถานศึกษานโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
แนะแนวอาชีพ บทบาทหน้าที่ครูแนะแนวใน 
ห้องเรียน  มาตรฐานการแนะแนว 
  กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้ 
กระบวนการแนะแนวเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพ 
และการมีงานท า แนวทางการจัดกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน รู้ตน รู้งาน และ 
สานฝันสู่อาชีพได้  
  กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักงานและรู้จักอาชีพ   
เทคนิค/วิธีการทางการแนะแนว  
 

มีนาคม-
กันยายน 
2564 

สถานศึกษาในสังกัด        
58 แห่ง ครูแนะแนว        
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

ศน.สัมพรรณ 
ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
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4. งานสหวิทยาเขต 
 

สหวิทยาเขตวิมานลอย และสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นิเทศตามโครงการนิเทศการจัดการศึกษา      
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ร่มเกล้า นวมินท์ และ สห
วิทยาเขตวิมานลอย 
จ านวน 14 โรงเรียน 

ศน.สัมพรรณ 

ศน.เมตตา 
ศน.รุ่งนภา 
 

2. สรุปผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ร่มเกล้า นวมินท์ และ สห
วิทยาเขตวิมานลอย 
จ านวน 14 โรงเรียน 

 
สหวิทยาเขตอัจฉราลัย และสหวิทยาเขตอู่ไท 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการและ
นโยบาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

กรกฎาคม 
ถึง 2564
มกราคม 
2565 

ผู้บริหารและครูโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตท่ี
รับผิดชอบ 

ศน.วิระดา 
ศน.วิชิรตา 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.วิลาวัณย์ 
ศน.ณสุดา 
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สหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี และสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตตากฟูา-
ตาคลี และทุ่งหินเทิน ด าเนินการนิเทศ      
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ปีงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนในสหวิทยาเขต
ตากฟูา-ตาคลี                
และทุ่งหินเทิน     

ศน.คมกฤช 
ศน.รัชนีวรรณ ์
ศน.อัจฉรา 
ศน.มณฑิรา 
ศน.ปวีณา 2. งานนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ตากฟูาตาคลี และสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 

ปีงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนในสหวิทยาเขต
ตากฟูา-ตาคลี จ านวน 8 
โรงเรียน และสหวิทยาเขต
ทุ่งหินเทิน 7 โรงเรียน 

3. วิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 
2564 

ครูในสังกัด สพม.42 ศน.รัชนีวรรณ ์

 
สหวิทยาเขตสะแกกรัง และสหวิทยาเขตพนารักษ์ 

ที ่ กิจกรรม (ท าอะไร) 
ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(ท ากับใคร) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานนิเทศ ก ากับ ติดตามและประสานงาน  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนในสหวิทยาเขต
สะแกกรัง และสหวิทยา
เขตพนารักษ์ 

ศน.สายชล 
ศน.วัชรพัฐ 
ศน.จิราวรรณ 

ศน.สาลินี 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สู่การปฏิบัต ิ

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42  ได้น าแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติมีกลไก แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

 2. แตง่ตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 3. ด าเนินการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจสาระของแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติ เพ่ือการมีส่วนร่วมและด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมวางแผนเพ่ือ 
 4.1 ก าหนดแนวทาง/กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด 
 4.2 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของโรงเรียนในสังกัด 

 4.3 จัดท า/ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 5. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งวิธีการ และประเด็น        
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้โรงเรียนทราบ ส่งเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้โรงเรียนล่วงหน้า 
 6. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทิน/ก าหนดการ เรื่อง/ประเด็นการนิเทศ
ตามท่ีก าหนด  
 7. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ  
  - ติดตามเรื่อง/ประเด็นที่ก าหนด โดยคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล           
การจัดการศึกษา 
  - ด าเนินการสรุปเรื่อง/ประเด็นที่ก าหนด จากการนิเทศ ติดตาม  
 8. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด าเนินการดังนี้ 
  - รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เฉพาะเรื่อง/ประเด็นที่ก าหนด  
  - รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในภาพรวมของแผนนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศติดตาม และประเมินผล 

 

ปฏิทินการนิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 

1. ประชุม วางแผนการนิเทศ รวบรวมประเด็น 
การนิเทศ รวมทั้งรูปแบบการนิเทศ 

16-18 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัด
การศึกษา 

2. สร้างเครื่องมือตามประเด็นการนิเทศ             
เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

21-25 ธันวาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

28-30 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัด
การศึกษา 

4. ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

4-8 มกราคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

5. นิเทศติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย/
โครงการ 

18-29 มกราคม 2564 ศึกษานิเทศก์ 

6. นิเทศติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาร่วมกัน 

1-12 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 

7. ประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ 29-31 มีนาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัด
การศึกษา 

8. นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

16 พฤษภาคม 2564 -
30 พฤษภาคม 2564 

ศึกษานิเทศก์ 

9. นิเทศติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาร่วมกัน 

1-15 กันยายน 2564 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 
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เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

แบบตรวจเยี่ยม นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานวัด และประเมินผลการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

ครั้งที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ................................... 
ต าบล..........................................อ าเภอ.............................................จังหวัด...................... ........................... 
 

ค าอธิบายแบบตรวจเยี่ยม 
 ให้ผู้ตรวจเยี่ยมด าเนินการกรอกข้อมูลลงในช่อง ปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติ และอธิบายการด าเนินการ
หรือเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ที ่ รายการตรวจเยี่ยม 
การด าเนินการ ค าอธิบาย/เอกสาร

หลักฐาน มี/
ปฏิบัติ 

ไม่มี/
ปฏิบัติ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
5 สาระหลัก เพิ่มข้ึนร้อยละ 3  

   

2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   

 
ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ......................................................... 
 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจเยี่ยม 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................. 
     

   ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจเยี่ยม 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................. 
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แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

 
โรงเรียน ................................................ สหวิทยาเขต .................................จังหวัด.......................... 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย   ใน ช่อง ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมิน                  
ที่สอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง ปาน
กลาง 

ด ี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่า
ด้วยการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา                  
ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ 

     

1.2 การก าหนดค่าเปูาหมายความส าเรจ็ของแต่ละมาตรฐาน      
1.3 การประกาศค่าเปูาหมายแตล่ะมาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาให้กลุ่มผูเ้กี่ยวข้อง      
ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

     

องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเปูาหมายด้านต่าง ๆ 
โดยมุ่งเน้นท่ีคณุภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝุายมสี่วนร่วม 

     

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ                   
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.4 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษา
และผูเ้รียนร่วมรับผดิชอบและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียน    
อย่างชัดเจน 

     

2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง ปาน
กลาง 

ด ี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

 2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเหน็ชอบ 

     

2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

     

2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ความเหน็ชอบ 

     

องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

 3.1 การน าแผนปฏิบตัิการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว ้

     

3.2 ผู้รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบตัิตามบทบาท
หน้าท่ี และความรับผดิชอบตามที ่ได้ก าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     

องค์ประกอบท่ี 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

 4.1 การก าหนดผูร้ับผดิชอบในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

4.2 การประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวธิีการที่เหมาะสม 

     

องค์ประกอบท่ี 5 ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

     

 5.1 การตดิตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

     

5.2 การด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง ปาน
กลาง 

ด ี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

     

 6.1 การจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 

     

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

     

6.3 การเผยแพรร่ายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
อย่างต่อเนื่อง 

     

 7.1 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ
ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

     

7.2 การน าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา
จากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง 

     

7.3 การรับการตดิตาม ประเมินคณุภาพการศึกษาเพื่อน าผล
มาปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
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คู่มือการประเมินก ากับติดตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ 17/2562 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
1.1 การศึกษาวิเคราะห์

มาตรฐานและประเด็น
พิจารณา ว่าด้วยการ
ประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่
กฎกระทรวงประกาศใช้  

ยอดยี่ยม 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา
และประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ  จนน าไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

- กฎกระทรวง  การประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561 

- ค าสั่งโรงเรยีน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู  

และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา
และประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จนน าไปสูก่าร
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดี 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา
และประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน จนน าไปสู่การ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปานกลาง 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา
และประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง จนน าไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นพิจารณาเพือ่การ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ตามกฎกระทรวง 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
1.2 การก าหนดค่าเปูาหมาย

ความส าเร็จของ       
แต่ละมาตรฐาน 

ยอดยี่ยม 
 

มีการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของ
ทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก 
เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่าน
การพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
ตามบริบทของสถานศกึษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-  ค าสั่งโรงเรียน 
-  หนังสือเชิญประชุม 
-  บันทึกการประชุม 
-  ประกาศค่าเปูาหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 

 - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

ดีเลิศ 
 

มีการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของ
ทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก 
เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่าน
การพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดี 
 

มีการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของ
ทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก 
เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปานกลาง 
 

มีการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของ
ทุกมาตรฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา แต่ยังไม่เหมาะสม
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะครตูาม
บริบทของสถานศึกษา โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรุง 
 

มีการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของ
ทุกมาตรฐาน แต่ไมส่อดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
1.3  มีการประกาศ                 

ค่าเปูาหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ 

ยอดยี่ยม 
 

จัดท าประกาศค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐาน
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มีการประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษาได้
รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 

-  ประกาศค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 

-  หนังสือเชิญประชุมผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

-  บันทึกการประชุม 
-  หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
 ดีเลิศ 

 
จัดท าประกาศค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐาน
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มีการประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษารับทราบ 

ดี 
 

จัดท าประกาศค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐาน
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มีการประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องภายใน
สถานศึกษารับทราบ 

ปานกลาง 
 

จัดท าประกาศค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐาน
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาและมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการประกาศค่าเปาูหมายแต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกีย่วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
2.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 

ยอดยี่ยม 
 

มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปญัหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย 
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- บุคลากรในสถานศึกษา 
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
- ค าสั่งมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- เอกสารหลักฐานการ SWOT 

หรือเทคนิคอื่น ๆ 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เอกสารที่เกีย่วข้องกับการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 
 

มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปญัหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ท้ังจากแหล่งข้อมูลเอกสารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดี 
 

มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปญัหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ปานกลาง 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปญัหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ยัง
ขาดความเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่หลากหลาย 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ หรือมีการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา   แต่ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยัง
ไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการ
ใช้ประโยชน ์
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2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเปูาหมาย
ด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นท่ี
คุณภาพผู้เรยีนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝุายมี
ส่วนร่วม 

ยอดยี่ยม 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติและความต้องการ
ของชุมชน ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและ        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- หนังสือเชิญ  
- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าป ี
- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

ดีเลิศ 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซ่ึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีสะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดี 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท่ีสะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปานกลาง 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรม 
และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปรับปรุง 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแต่ขาดความถูกตอ้ง หรือขอ้มูล
วารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงาน

กิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุก
ระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา  เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจดัการ ศึกษา 
- แผนปฏิบัตปิระจ าป ี
- รายงานประจ าป ี
- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
- เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุก
ระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา   

ดี 
 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ 
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและ          
การจัดการของสถานศึกษา  
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ปานกลาง 

 
ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา   

ปรับปรุง 
 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม 
โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา   

2.4 การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและ
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้เรยีนอย่างชัดเจน 

ยอดยี่ยม 
 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้
บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยา่งชัดเจน 
ครอบคลมุโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มกีาร
ด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม
และมีความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- ผู้ปกครอง 
- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- คู่มือการปฏิบตัิงานของโรงเรยีน 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าป ี
- ข้อมูลสารสนเทศของ 

โรงเรียน 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 

ของโรงเรียน 
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ดีเลิศ 

 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้
บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยา่งชัดเจน 
ครอบคลมุโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มกีาร
ด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมและมีความพึงพอใจ 

ดี 
 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้
บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยา่งชัดเจน 
ครอบคลมุโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบตัิของ
สถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินท่ี
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่ 

ปานกลาง 
 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้
บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยา่งชัดเจน 
แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศกึษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงาน
บรรลตุามวตัถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่และ
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ปรับปรุง 
 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ียังไม่ชัดเจน หรือ
ขาดความครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรยีนร่วมรับผดิชอบเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนนิงาน
บรรลตุามวตัถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
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2.5 การใช้งบประมาณ และ

ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม 
โครงการ 

ยอดยี่ยม 
 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยดั
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของทุกโครงการและกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานประจ าป ี
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เอกสารการเงินและบัญชีของ

โรงเรียน 

ดีเลิศ 
 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยดั
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายเกือบทุกโครงการและกจิกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 
 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยดั
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการและกจิกรรมส่วน
ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 
 

มีแผนการก าหนดการใช้งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุม้ค่า ให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์และเปูาหมายของ
โครงการและกจิกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยดั
และคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของโครงการและกจิกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการ
ก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างไม่
ประหยดัและไมคุ่้มค่าของโครงการและ
กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
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2.6 การเสนอแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจง้ให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าป ีดเีลิศ 

 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ดี 
 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
 

ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ 

2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
 

มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุก
แผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมท้ังปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารความรู้ที่เกีย่วข้องกับการ

ประกันคณุภาพการศึกษาที่
โรงเรียนจัดท าขึ้น 

- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าป ี
- เว็บไซต์ของโรงเรียน ดีเลิศ 

 
มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ส าคัญ 
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ดี 
 

มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลมุตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ส าคัญ 

ปานกลาง 
 

มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมการปรบักิจกรรมให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายที่ส าคัญยังขาดความชัดเจน ไม่
สมบูรณ ์

ปรับปรุง 
 

มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีขาด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความ
ครอบคลมุตามภารกิจในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา หรือไมม่ีการปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 

2.8 การก าหนดปฏิทินการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

ยอดยี่ยม 
 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มกีารระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนใน
ทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้อง       
มีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค าสั่งมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ปฏิทินการปฏิบตัิงานของ

โรงเรียน 

ดีเลิศ 
 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ชัดเจนครบถ้วนเกอืบในทุก
โครงการ กิจกรรม โดยผูเ้กี่ยวข้องมี       
ส่วนร่วม 
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ดี 
 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ชัดเจนครบถ้วนเปน็ส่วนใหญ่ใน
โครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

ปานกลาง 
 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตาม
การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี        
ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ 
กิจกรรม  

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน 

2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจ าปตี่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจง้ให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรยีน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าป ีดีเลิศ 

 
เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ  อย่างมีระบบ และแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ดี 
 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ  และแจ้งให้หน่วยงาน       
ต้นสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ  แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
 

ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 
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องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
3.1 การน าแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี           สู่การ
ปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรม
โครงการที่ก าหนดไว้ 

ยอดยี่ยม 
 

มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ครบถ้วน  
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ 
กิจกรรม 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบตัิงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/

ผลงาน/ข้อมลูสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของ

บุคลากรในโรงเรยีน  
- ข้อมูลสถติิการด าเนินงานต่างๆ  

ดีเลิศ 
 

มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง  
ร้อยละ70-79 ของจ านวนโครงการ 
กิจกรรม  

ดี 
 

มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง  
ร้อยละ60-69 ของจ านวนโครงการ 
กิจกรรม  

ปานกลาง 
 

มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง  
ร้อยละ50-59ของจ านวนโครงการ 
กิจกรรม  

ปรับปรุง 
 

มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 

3.2 ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบตามที่ 
ได้ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

ยอดยี่ยม 
 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้องทุกฝุายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
ตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ค่า และ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจ
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง  
- ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบตัิงาน  
- รายงานประจ าปี  
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดีเลิศ 

 
ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้องทุกฝุายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
ตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 70-79 ของ
โครงการ กิจกรรมบรรลตุามวตัถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
70-79 พึงพอใจการด าเนินงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/

ผลงาน/ข้อมลูสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของ

บุคลากรในโรงเรยีน  
-ข้อมูลสถติิการด าเนินงานต่าง ๆ  

ดี 
 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้องทุกฝุายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
ตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 60-69 ของ
โครงการ กิจกรรมบรรลตุามวตัถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
60-69 พึงพอใจการด าเนินงาน 

ปานกลาง 
 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้องทุกฝุายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
ตามที่ได้ก าหนด ร้อยละ 50-59 ของ
โครงการ กิจกรรมบรรลตุามวตัถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
50-59 พึงพอใจการด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้องส่วนใหญ่ไมไ่ด้
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด หรือนอ้ยกว่า
ร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า 
หรือผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50     
พึงพอใจการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 

4.1 การก าหนดผูร้ับผดิชอบ
ในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

 

ยอดยี่ยม 
 

มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบในการประเมิน
และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดภารกิจปฏิทนิการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
 

มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบในการประเมิน
และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดภารกิจ  ปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ 

ดี 
 

มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบในการประเมิน
และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ 

ปานกลาง 
 

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
หรือไม่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
การประเมินและตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 

4.2 การประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสม 

 

ยอดยี่ยม 
 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบคุคลและ
ระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และมีการ
จัดท ารายงานตามหลักวิชาการ         
เป็นปัจจุบนั 

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและ

ผู้รับการนิเทศ 
- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบคุคลและ
ระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

ดี 
 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบคุคลและ
ระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวิธีการที่
เหมาะสม 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยมีวิธีการที่
เหมาะสม 

ปรับปรุง 
 

สถานศึกษาไม่มีการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
5.1 การตดิตามผลการ

ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนา 

 

ยอดยี่ยม 
 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายถูกต้องตามหลกัวิชาการเป็น
แบบอย่าง  ที่ดี และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา   

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพฯ  
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดีเลิศ 

 
สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายถูกต้องตามหลกัวิชาการ  
และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนด าเนินงาน 

ดี 
 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งและน าผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง แต่ไม่มีการน าผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
 

สถานศึกษาไม่มีการติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

5.2 การด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายและ
เหมาะสม 

 

ยอดยี่ยม 
 

มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเคร่ืองมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุก
ประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม  
 
 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม  
- แผนการประเมินคุณภาพฯ 
- เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
- แบบบนัทึกผลการประเมินฯ  
- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดีเลิศ 

 
มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน              
มีเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบ
ทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา 
ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

ดี 
 

มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในที่ชัดเจน ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยมาตรฐานและทุกประเด็น
พิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

ปานกลาง 
 

มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในแต่ไม่ชัดเจน ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกประเด็นพิจารณา แต่ไม่ใช้
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม 

ปรับปรุง 
 

มีการประเมินคณุภาพภายใน แต่ไม่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา มาตรฐาน
และทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้
วิธีการและเครื่องมือท่ีไม่หลากหลายและ
เหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
6.1 การจดัท ารายงานผลการ

ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้การ
ประเมินแนวใหม่  

ยอดยี่ยม 
 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพผู้เรยีนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษา
อย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการ
ประเมินการประเมินแบบองค์รวม 
(Holistic rubrics) การตดัสินโดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญ (Expert judgment)  
การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence based assessment) โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ 
- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
- บุคลากรในสถานศึกษา 
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพผู้เรยีนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษา 
ครอบคลมุตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา      และการประเมินการ
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) 
การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ 
(Expert judgment) การประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based 
assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ดี 
 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพผู้เรยีนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษา 
ครอบคลมุตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินการประเมิน
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
แบบองค์รวม (Holistic rubrics) การ
ตัดสินโดยอาศยัความเช่ียวชาญ (Expert 
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์(evidence based 
assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ปานกลาง 
 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาครอบคลุม      ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อน
คุณภาพผู้เรยีนและผลส าเร็จของการ
บริหารจดัการศึกษา 

ปรับปรุง 
 

ไม่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาหรือมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะทอ้น
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจดัการศึกษาที่ครอบคลมุตามตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
หรือไม่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

6.2 การน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของ
รายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเหน็ชอบ
อย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน บุคลากรใน
สถานศึกษา 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดีเลิศ 

 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเหน็ชอบ
อย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาท่ีก าหนด  
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา   

ดี 
 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเหน็ชอบ 
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด และน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา   

ปานกลาง 
 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเหน็ชอบ 
แต่ไม่ทัน  ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

ปรับปรุง 
 

ไม่ได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

6.3 การเผยแพรร่ายงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ยอดยี่ยม 
 

มีการเผยแพรร่ายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้
ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร หรือ
สื่อต่าง ๆ ท่ีสรุปเพื่อเผยแพร่การ
ประเมินคุณภาพภายใน 

- รายงานผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

-  บันทึกความคิดเห็นและ  
   ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับการ  
   เผยแพร ่

ดีเลิศ 
 

มีการเผยแพรร่ายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและ
วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้
ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดี 
 

มีการเผยแพรร่ายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับ
น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับการ
เผยแพร่และน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการ
จัดการศึกษา 

ปานกลาง 
 

มีการเผยแพรร่ายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
หนว่ยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
7.1 การพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดขึ้นกับครูและ
บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้  

ยอดยี่ยม 
 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ              
และตระหนักในความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม
ในการท างานปกติของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าสั่งมอบหมายงาน  
- บันทึกการประชุม 
- รูปภาพ 
- สัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 
 

ดีเลิศ 
 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ      
และตระหนักในความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างาน
ปกติของสถานศึกษา  
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดี 
 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ       
และตระหนักในความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

ปานกลาง 
 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.2 การน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไป
ใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและ
การเรยีนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยอดยี่ยม 
 

มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง              
เป็นแบบอย่างได้ 

- แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานผลการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- บุคลาภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดี 
 

มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดมาวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารและการเรียนการสอน 

ปานกลาง 
 

มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้น
สังกัด  มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารหรือการเรียนการสอน 

ปรับปรุง 
 

ไม่มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้น
สังกัด  มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารหรือการเรียนการสอน หรอืมีการ
น าผลการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาหรือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มาใช้แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมลูสารสนเทศ 

7.3 การรับการตดิตาม 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 

 

ยอดยี่ยม 
 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือ
ในการประเมินคณุภาพเพื่อน าผลประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตน้สังกัด 
และหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

- ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพฯ  
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมลู 
ดีเลิศ 

 
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
เหมาะสม และให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมนิไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศกึษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 

ดี 
 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ  ทั้งด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และให้
ความร่วมมือในการประเมินคณุภาพเพื่อ
น าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานตา่ง ๆ 
และให้ความร่วมมือในการประเมนิ
คุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 

ปรับปรุง 
 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพ แต่ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานตา่ง ๆ  
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไมน่่าเชื่อถือ 
แต่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 
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แบบบันทึกการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
วิชา วิทยาการค านวณ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ชื่อผู้รับการนิเทศ ................................................................ ต าแหน่ง ............................................... 
โรงเรียน ............................................................... วิชาที่สอน .......................................................... 
ชั้น ....................... เรื่อง ................................................................. วันที่ ........................................ 
 
ตอนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง

 1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน / ถูกต้อง / สมบูรณ์ 

   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 
   1. ………………………………………………………………………… 
   2. ………………………………………………………………………... 
   3. ………………………………………………………………………... 
 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 

   ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ คือ .............................................. 
............................................................................................................................. .............. 

 3. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 สื่อประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ 

 สื่อประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

 ไม่มีสื่อประกอบการเรียนรู้ 
 4. การวัดและการประเมินผล 

   มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

   มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย แต่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

   ไม่มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย แต่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

   ไม่มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 
ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริงจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน   3  =  ดีมาก     2   =   ดี     1   =  พอใช้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

พฤติกรรมที่ไม่มี 

(ระบุ) 

3 2 1  

1. มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจ                   

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

    

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

    

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย สร้างสรรค์            

เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    

4. สามารถใช้ค าถามและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด                  

และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

    

5. มีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้                 

จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 

    

6. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้     

7. มีการใช้สื่อ DLIT ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     

8. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน           

มีการให้ก าลังใจ เสริมแรงเมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง 

    

9. สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงความรู้ที่เข้าใจง่าย                    

สรุปบทเรียน ประเมินความรู้ของนักเรียนได้เหมาะสม 

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

    

   สรุปผลการนิเทศ         ร้อยละ  90  ขึ้นไป    =   ดีเยี่ยม 

  ร้อยละ  80 - 89      =   ดีมาก 
  ร้อยละ  70 - 79      =   ดี

  ร้อยละ  60 - 69      =   พอใช้ 
  ต่ ากว่าร้อยละ  60     =   ควรปรับปรุงแก้ไข 
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ตอนที่ 3 บันทึกผลการนิเทศและสังเกต 
จุดเด่นของครูผู้สอน  

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

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

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

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

...................................................................................... ................................................................................. 
 สิ่งที่ครูผู้สอนท าแล้วประสบความส าเร็จในชั้นเรียน  
........................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 สิ่งที่ครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา  
............................................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... .................................................... 
 อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................  
 
 
      ลงชื่อ .................................................... ผู้นิเทศ 
                       (....................................................) 
            วัน ......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
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บันทึกการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์     ............................................................................................................................. ......... 
ต าแหน่ง     .........................................................    สอนระดับชั้น........................ ....................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์    ...........................................................................................................................  
บรรยายลักษณะปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้และแนวทางการส่งเสริม 

 ด้านผู้เรียน  
............................................................................................................................. ..............
......................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. .............. 
.................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................  
ด้านคร ู
............................................................................................................................. ..............
.......................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ..............
........................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. .............. 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
.................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ .................................................... ผูส้ัมภาษณ์ 
                      (....................................................) 
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แบบสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้ (บันทึกการนิเทศ) 
โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่.............../........................ 

ชื่อ Coach ........................................................................................................................................... ....... 
วันที่................................................................ เวลา................................................................ ..................... 
ชื่อครูผู้จัดการเรียนรู้............................................................................. ........................................................ 
ชื่อสถานศึกษา............................................................................อ าเภอ........................................................
จังหวัด...................................................... 
ชื่อแผนการเรียนรู้.............................................................................ชั้นเรียน..............ห้อง........................... 
ก. บันทึกการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 
     1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หัวข้อ ท า ไม่ท า 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน   

2. การอธิบายขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมชัดเจน   

3. การตั้งค าถามเพ่ือสร้างการเรียนรู้   

4. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม   

5. การฟัง และการจับประเด็นส าคัญ   

6. การสรุปและสะท้อนเป็นระยะๆ ให้ผู้เรียนติดตามความคิดและการเรียนรู้ของกลุ่ม   

7. การเชื่อมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน   

8. การล าดับความคิดและประเด็นการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปทั้งหมดของคาบเรียน

โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้ 

  

 

สิ่งท่ีครูท าได้ดี ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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     2. ทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน 
หัวข้อ ท า ไม่ท า 

1. ท่าทีเป็นมิตร ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และไม่อึดอัด   

2. ไม่ชี้ถูกผิด หรือบอกควรท า/ไม่ควรท า   

3. ไม่โน้มน้าวให้คิดเหมือนครู   
 

สิ่งท่ีครูท าได้ดี ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
     3. การให้ข้อมูลของครูผู้สอน 

หัวข้อ ท า ไม่ท า 

1. การให้ข้อมูลรอบด้าน ไม่ปิดบัง   

2. การให้ข้อมูลถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน   

3. อธิบายได้ชัดเจน   
 

สิ่งท่ีครูท าได้ดี ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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ข. สิ่งท่ี Coach เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ (กรุณาระบุ) 
เวลา (มาก/น้อย)  
....................................................................................................................................................................... 
ผู้เรียน (จ านวน/ความสนใจ 
.................................................................................. ..................................................................................... 
กิจกรรม (ความสอดคล้องกับผู้เรียน)  
.................................................................................. ..................................................................................... 
.................................................................................. ..................................................................................... 
ครู (การเตรียมตัว/ข้อมูล/ทักษะ) 
....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................. ..................................................................................... 
อุปกรณ์/สื่อ/ห้องเรียน  
.................................................................................. ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
อ่ืนๆ  
.................................................................................. ..................................................................................... 
.................................................................................. ..................................................................................... 
 

ค. ข้อสังเกตอ่ืนๆของ Coach  
การพูดคุยกับครูหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. Coach ได้พูดคุยกับครูหลังการสอน 
  ใช่ (กรุณาให้ข้อมูลในข้อต่อไป) 
  ไม่ใช่ เพราะ   ครูมีคาบสอนต่อเนื่อง   Coach ติดภารกิจ   อ่ืนๆ 
 

2. ความรู้สึกของครูต่อการใช้แผนการเรียนรู้ครั้งนี้ 
หัวข้อ มาก ปานกลาง น้อย 

 ตั้งค าถามเพ่ือสร้างการเรียนรู้ มากกว่าการบอก    
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น    
 การฟังเพ่ือจับประเด็นส าคัญ    
 สรุปโดยเชื่อมโยงประเด็นจากผู้เรียน    
 มีความชัดเจนในเนื้อหา กระบวนการ    
 ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้    
 สามารถจัดได้บรรลุวัตถุประสงค์    
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3. สิ่งท่ีครูคิดว่าท าได้ดีในครัง้นี้ 
.................................................................................. ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................. ..................................................................................... 
 
4. สิ่งท่ีคิดว่าควรปรับปรุง เพื่อท าให้ดีขึ้นในการจัดครั้งต่อไป คือ 
5. ข้อเสนอแนะของครู 
 
ผู้ถูกโค้ชได้รับทราบการ Coaching ครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(................................................................) 
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แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 
 

                    โรงเรียน .................................................................................................  
ค าชี้แจง   โปรดท าแบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ข้อค้นพบ        
                การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของครูรายบุคคล/รายภาคเรียน 
                     การก าหนดระดับคุณภาพการปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวแทนการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 

        คุณภาพ  3 = ครูท าได้ดีมาก       
       คุณภาพ  2 = ครูท าได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม     

คุณภาพ  1 = ครูไม่ได้ท าหรือต้องการพัฒนามาก 
   การประเมินรอบที่ 1  (หลังการสังเกตชั้นเรียนครั้งที่ 1) 
   การประเมินรอบที่ 2  (หลังการสังเกตชั้นเรียนครั้งที่ 2) 

 

ที ่
 

องค์ประกอบ 
 

 

ระดับการปฏิบัติงานของครู 

3 2 1 
 ด้านครูผู้สอน    

1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     
2. สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์ทีน่่าสนใจ    
3. สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง     
4. ฝึกให้มีการน าเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น    
5. แบ่งกลุ่มการท างาน หรือฝึกให้ท างานเปน็ทีม    
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด  

ตามหลักสูตรแกนกลาง 
   

7. สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการก าหนดโจทย์ 
เงื่อนไข สถานการณ์ ที่นา่สนใจและท้าทาย 

   

8. ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตงิานจากสถานการณ์จ าลองและ 
สถานการณ์จริง 

   

9. มีการวัดประเมินผลในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทั้งก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียน  

   

10. มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี กับการจัดกิจกรรม 
เพื่อกระตุ้นความความสามารถและสร้างทักษะแก่ผู้เรียน 

   

11. ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความคิดเห็น 
ของที่ผู้เรียน 

   

12. วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจน      
ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 
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ที ่
 

องค์ประกอบ 
 

 

ระดับการปฏิบัติงานของครู 

3 2 1 
 ด้านผู้เรียน    

13. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
14. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
15. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้    
16. ผู้เรียนมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชัน้เรียน    
17. ผู้เรียนกล้าน าเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แยง้อย่างมีเหตุผล    
18. ผู้เรียนมีความรับผดิชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง    
19. ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลงัการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
   

 ด้านกระบวนการ    
20. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้    
21. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน การฟงั การ

พูดและการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
   

22. เป็นกิจกรรมที่สร้างสถานการณใ์ห้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง     
23. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, 

สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
   

24. เป็นกิจกรรมที่มีการสร้างองค์ความรู้ ทั้งจากการปฏิบัติ                      
จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

   

 รวม   ด้านครูผู้สอน     
 รวม   ด้านผู้เรียน     
 รวม   ด้านกระบวนการ     
 สรุป    

 

 
ผู้ออกแบบเครื่องมือ นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 
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ประเด็นการติดตาม STEM Education/วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-based  Learning : PBL) 

 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ สถานศึกษาปฏิบัติ 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                                               
(Problem-based  Learning : PBL) 

   

1.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                          
(Problem-based  Learning : PBL) 

  

2. การจัดการเรียนรู้ลักษณะของ STEM ศึกษา   

2.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ตามแนวทาง                            
STEM ศึกษา (รายวิชา/โครงการ/กิจกรรม/ในรูปแบบต่างๆ) 

  

2.2 มีครูทีเ่ข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (สสวท./หน่วยงานอื่นๆ)   

  

ประเด็นการติดตาม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ สถานศึกษาปฏิบัติ 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1. มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกระดับชั้นอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ
สถานศึกษา 

   

3. บริหารอาคารสถานที่จัดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ        
การจัดการเรียนรู้มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม       
แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

   

4. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 

 ปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

1. ชื่อโรงเรียน..................................................................... ........................................................................... 
2. โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ในรูปแบบใด  

 2.1  รูปแบบการจัดสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2.2  รูปแบบการจัดเตรียมพ้ืนฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 2.3  รูปแบบการจัดเตรียมความพร้อมความถนัดในสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 2.4  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้ประกอบการในกิจกรรมธุรกิจพอเพียง  

3. จากรูปแบบในข้อ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด าเนินการอย่างไร ระดับชั้นใด (อธิบาย) 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................... ...................................................................................................  

    ............................................................................................................................. .....................................  
4. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ หรือท า MOU กับหน่วยงานใดบ้าง  
   สาขาใด 
   หน่วยงาน/สถาบัน ที่ท า MOU   สาขาวิชา   ปีพ.ศ.       

4.1...................................................................................... ...................................................................... 
4.2.......................................................................................................................... .................................. 

    4.3............................................................................................................................................... ............. 
5. โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
    อย่างไร 
    ข้อดี                

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

..................................................................................... ............................................................................. 
     ปัญหา/อุปสรรค 
    ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 
      ข้อเสนอแนะ 
    ................................................................ ..................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................... 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

รายละเอียด 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. การจัดท าคลังทะเบียนอาชีพ, สถานประกอบการ,             
อาชีพในท้องถิ่น 

   

2. จัดหาสื่อแนะน ารายละเอียดลักษณะงานอาชีพ และ
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 

   

3. จัดท าแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ    
4. มีแผนการเรียนรองรับความต้องการอัตราก าลังแรงงาน            

ของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่น               
ตรงตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

   

5. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการที่ตรงและสอดคล้องของ
สถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่นตรงตาม
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง และสถาบัน 
การศึกษาต่อ ที่ด าเนินการร่วมกันจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน
รายวิชา ก าหนดสมรรถนะ คุณลักษณะ และเนื้อหาที่เป็น
สาระพ้ืนฐานด้านสมรรถนะ และพ้ืนฐานทางการศึกษาต่อ 
หรือพ้ืนฐานการท างาน 

   

6. มีรายวิชาเพ่ิมเติมของแผนการเรียนที่สนองความต้องการ 
ของนักเรียนในรูปแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

   

7. มีรายวิชาเพ่ิมเติมของแผนการเรียนที่สนองความต้องการ 
ของนักเรียนในรูปแบบทวิศึกษา 

   

8. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการเข้าสู่สาขาวิชาชีพของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

   

9. จัดระบบวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพโดยใช้กระบวนการ 
แนะแนวให้นักเรียนรู้จักอาชีพและค้นพบบุคลิกภาพและ
ความถนดัของตนเองเลือกแผนการเรียนในการเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพของตนเอง 

   

10. มีแฟูมสะสมผลงาน(Portfolio)ของนักเรียนรายบุคคล 
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ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

รายละเอียด 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

11. มีเครื่องมือและผลการประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะกับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ของนักเรียนรายบุคคล 

   

12. มีเครื่องมือและผลการวัดความถนัดของนักเรียนตาม
สมรรถนะสาขาอาชีพ 

   

13. จัดกิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมกับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ของนักเรียนชั้น ม.1, ม.3, และ ม.6 

   

14. มีเอกสาร Portfolio ของนักเรียนรายบุคคล และแสดงผล
บุคลิกภาพ ความถนัด ทักษะ คุณลักษณะ และผลงาน 

   

11. มีเครื่องมือและผลการประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะกับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ของนักเรียนรายบุคคล 

   

 

 
ผู้ออกแบบเครื่องมือ นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 
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แบบบันทึกนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

โรงเรียน ..............................................  อ าเภอ ....................................... 

ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. แนวทางการด าเนินการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

ช่องทางการส่งข้อมูล 

 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

เชิงปริมาณ................................... 
..................................................... 
..................................................... 
เชิงคุณภาพ.................................. 
.................................................... 
.................................................... 

 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/42OBECQA 
2. แนวทางการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 

 

ช่องทางการส่งข้อมูล 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

เชิงปริมาณ................................... 
..................................................... 
..................................................... 
เชิงคุณภาพ.................................. 
.................................................... 
.................................................... 

 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/42DLIT 
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ประเด็นการนิเทศ วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
3. การใช้งานแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

ช่องทางการส่งข้อมูล 

 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

เชิงปริมาณ................................... 
..................................................... 
..................................................... 
เชิงคุณภาพ.................................. 
.................................................... 
.................................................... 

 
 
 
 
 

http://gg.gg/42DEEP 
4. โรงเรียนคุณภาพ SMT      

ตามมาตรฐาน สสวท. 

 

 

 

 

ช่องทางการส่งข้อมูล 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

เชิงปริมาณ................................... 
..................................................... 
..................................................... 
เชิงคุณภาพ.................................. 
.................................................... 
.................................................... 

 
 
 

 
 

http://gg.gg/42SMT 

 
.....................................................ผู้รับการนิเทศ 

.............................................................ผู้นิเทศ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
         ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ 
         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 



                  

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42                                                                                            
    ที่          / 2563                                                                                           

    เรื่อง  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
........................................................... 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ก าหนดแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ  ตลอดจนพัฒนาการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  ส่งเสริม
การศึกษาวิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในกลุ่มภารกิจ (Function)  
สหวิทยาเขต (Area) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานนโยบาย (Agenda) ส่วนค าสั่งใดที่ขัดแย้งกับค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่ง
นี้แทน ดังนี้ 
 
1. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในกลุ่มภารกิจ 
 

1. นายสายชล  ทองฤทธิ์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 13 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
1.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน บันทึกเสนอความเห็น ควบคุม ติดตาม

และเร่งรัดงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
        1.3 ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาภาระงานตามโครงสร้างงานของกลุ่มนิเทศ ฯ 
   1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
    1.4.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
    1.4.2 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.4.3 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    1.4.4 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.4.5 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
                                                                                                             /1.4.6 งานเลขา… 



   
   

    1.4.6 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
   1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
    1.5.1 กลุ่มสาระเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    1.5.2 การศึกษาพิเศษและการศึกษาผู้ด้อยโอกาส 
    1.5.3 การประสานสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต 
    1.5.4 โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ฯ 
    1.5.๕ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2. นางวิระดา แก่นกระโทก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 17 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ล าดับที่ ๑ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
    1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรวบรวม     
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหา 
ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 

1.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการบริหารและการจัด
การศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและจัดท ารายงานเผยแพร่ 
    1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดย
ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา และ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายสายชล ทองฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. นางสัมพรรณ ถวิลไทย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ล าดับที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศึกษา รวบรวม
....... 

/ข้อมูล... 



   
   

ข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ  รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกา ร
บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามการศึกษาที่
จัดในสถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้
ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
   1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และน า
ผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
    1.3 งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง
ในการจัดการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
กับศักยภาพของสถานศึกษา   
                    1.3.1 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
                    1.3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาใน
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
  ๒. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ๒.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยศึกษา
ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นรวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ      
ตัดสินการผ่านมาตรฐาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒.2 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และติดตามผลการประเมินภายนอกน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

/๒.3 งานการศึกษา... 



   
   

    ๒.3 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และนิเทศ ติดตามการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. กรณีไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางเมตตา ถวิลไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 4. นางเมตตา  ถวิลไทย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ล าดับที่ 3 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
           1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
    1.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยศึกษา
ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นรวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ      
ตัดสินการผ่านมาตรฐาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    1.2 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และติดตามผลการประเมินภายนอกน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และนิเทศ ติดตามการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยเกีย่วกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร
... 

/จัดการ... 



   
   

จัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามการศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก
การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
   ๒.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และน า
ผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
    ๒.3 งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง
ในการจัดการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
กับศักยภาพของสถานศึกษา   
                    ๒.3.1 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
                    ๒.3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาใน
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

      ๓. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5. นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ล าดับที่ 4 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
            1. หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวบรวมเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้วคัดเลือกให้
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม   

1.1.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
1.1.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.1.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

/1.1.4 เครื่องมือวัด... 



   
   

1.1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.1.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ

การเขียนสื่อความ 
   1.2 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยศึกษา 
วิเคราะห์แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและ ..      
ประเมินผลการศึกษา จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา และเผยแพร่ผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
    1.3 งานทดสอบทางการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบ วิธีการ  
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดแนวทางในการ
ทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ก าหนด ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 6. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 20 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ล าดับที่ 5 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
               1. หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    1.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ โดยด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึก
ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปในระบบ
ฐานข้อมูล  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet และรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าและเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
    1.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยรวบรวม
ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา จัดท าสรุป
และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
         2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายคมกฤช แผนเสือ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/๗. นายวัชรพัฐ... 



   
   

7. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 14 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ล าดับที่ 6 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
               1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        1.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยศึกษาความ
ต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบของหน่วยงาน ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.2 งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต้นแบบตามความ
ต้องการของสถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
           2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให ้นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ปฏิบัติหน้าที่แทน 
           3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. นายคมกฤช  แผนเสือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 19  มีหน้าทีร่ับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี ้
        1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    1.1 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ โดยด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึก
ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปในระบบ
ฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet และรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าและเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
    1.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวบรวม
ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  จัดท า
สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
      2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวรัชนีวรรณ์ ค าเฉลียว ปฏิบัติหน้าที่แทน    
     3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/9. นางปวีณา... 



   
   

9. นางปวีณา  ประสพสิน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ๒๓  มีหน้าทีร่ับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวบรวมเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้วคัดเลือกให้
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม   

1.1.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
1.1.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.1.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
1.1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.1.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ

การเขียนสื่อความ 
   1.2 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยศึกษา 
วิเคราะห์แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและ ..      
ประเมินผลการศึกษา จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา และเผยแพร่ผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
    1.3 งานทดสอบทางการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบ วิธีการ  
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดแนวทางในการ
ทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ก าหนด ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    2.1 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ โดยด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึก
ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปในระบบ
ฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet และรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าและเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 
    2.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวบรวม
ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  จัดท า
สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
  3. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวณสุดา สิชฌรังษ ีปฏิบัติหน้าที่แทน 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



   
   

 
๑๐. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 6  มีหน้าทีร่ับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี ้
       1. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวบรวมเครื่องมือ

การวัดและประเมินผลการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้วคัดเลือกให้
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม  

1.1.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
1.1.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.1.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
1.1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.1.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ

การเขียนสื่อความ 
   1.2 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยศึกษา 

วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษา  จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา และเผยแพร่ผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 

   1.3 งานทดสอบทางการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดแนวทางในการ
ทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ก าหนด  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษาและจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
1๑. นางมณฑิรา  บุตโยธี  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 7  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี ้
       1. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรวบรวม 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  ศึกษาสภาพปัญหา  
ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 

  1.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการบริหารและการ
จัดการศึกษา  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 



   
   

  1.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจั ดการศึกษา ด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา และสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

      2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1๒. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 21 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       1.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยศึกษาความ

ต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบของหน่วยงาน  ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา   ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต้นแบบตามความ
ต้องการของสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
1๓. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศรี  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 18 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

       1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศึกษารวบรวม
ข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศรวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร  พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามการศึกษาที่จัดในสถาน
ประกอบการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 



   
   

        1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และน า
ผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

         1.3 งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง   
ดดด 

                                                                                                              /ในการ... 
ในการจัดการศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและต่างประเทศ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสม
กับศักยภาพของสถานศึกษา   

               1.3.1 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

               1.3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาใน
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

 ๒. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดใ้ห้ นางส ัมพรรณ  ถวิลไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
14. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 11 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       1.1 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยศึกษาความ

ต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบของหน่วยงาน
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต้นแบบตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวสาลินี โฮมแพน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



   
   

15. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 15 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  

      1. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรวบรวม 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  ศึกษาสภาพปัญหา  
ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  ด าเนนิการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 
   1.2 งานนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการบริหารและการ
จัดการศึกษา  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและจัดท ารายงานเผยแพร่ 

  1.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

          2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางมณฑิรา บุตโยธี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
          3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
16. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ง

เลขที่ 10 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       1.1 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยศึกษาความ

ต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบของหน่วยงาน 
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต้นแบบตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

17. นางสาวณสุดา สิชฌรังษี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ง
เลขที่ 16 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 



   
   

  1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวบรวมเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้วคัดเลือกให้
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม  

1.1.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
1.1.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.1.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
1.1.4 เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.1.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ

การเขียนสื่อความ 
   1.2 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยศึกษา 

วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษา  จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา และเผยแพร่ผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 

   1.3 งานทดสอบทางการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดแนวทางในการ
ทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ก าหนด  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษาและจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      2. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางปวีณา ประสพสิน ปฏิบัติหน้าที่
แทน 

       3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 

18. นางสาววิสาขา ประทุมชัย  พนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ 
ฯ ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่มนิเทศ ฯ และออกแบบระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสมสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ตรวจสอบหนังสือจากสารบรรณกลาง, e-Filing, e-Office 
4. การรับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ฯ ตามระบบ 
5. น าเสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและลงนามตามล าดับ 
6. ปฏิบัติการด้านการพิมพ์ และจัดท าส าเนาหนังสือราชการ เอกสารอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
7. ด าเนินการเกี่ยวกบัการประชุม อบรม สัมมนาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
8. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศ ฯ ให้

ครแูละบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 



   
   

9. ปฏิบัติหน้าที่แจ้งเวียนค าสั่ง หนังสือราชการแก่บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ฯ 
10. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ฯ 
11. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ฯ 
12. การขอเก็บข้อมูลการท าวิจัยของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบในระดับพื้นที่ (สหวิทยาเขต) 
 

2.1 สหวิทยาเขตวิมานลอย ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย 
     1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะนิเทศ 
 2. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
 3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
                                                                                                                                                

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย
ได้แก่ 1) โรงเรียนนครสวรรค์  2) โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา  3) โรงเรียนโกรกพระ  4) โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
5) โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  6) โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 
  
 2.2 สหวิทยาเขตอัจฉราลัย ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย 
  1. นางวิระดา  แก่นกระโทก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะนิเทศ 
  2. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๔. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะนิเทศ 
  ๕. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี   ศึกษานิเทศก์ คณะนิเทศ 
 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตอัจฉราลัย 
ได้แก่  1) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  2) โรงเรียนหนองบัว  3) โรงเรียนวังบ่อวิทยา  4) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
5) โรงเรียนพนมรอกวิทยา  6) โรงเรียนไพศาลีพิทยา  7) โรงเรียนตะคร้อพิทยา  8) โรงเรียนวังข่อยพิทยา 
 
 2.3 สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย  
  1. นางเมตตา  ถวิลไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    หัวหน้าคณะนิเทศ 
  2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตร่มเกล้า 
นวมินท ์ได้แก่  1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  2) โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  3) โรงเรียนพระบางวิทยา 
4) โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  5) โรงเรียนทับกฤชพัฒนา  6) โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  7) โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
8) โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
                                                                                                                                     

 2.4 สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย  
  1. นางสาวรัชนวีรรณ์  ค าเฉลียว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   หัวหน้าคณะนิเทศ 



   
   

  2. นายคมกฤช  แผนเสือ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะนิเทศ 
  ๓. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๔. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๕. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 
ได้แก่  1) โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม  2) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  3) โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  4) โรงเรียน
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  5) โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  6) โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร  7) โรงเรียน
รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 
 
 2.5 สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย 
  1. นายคมกฤช  แผนเสือ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ      หัวหน้าคณะนิเทศ 
  2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  3. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๔. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๕. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตตากฟ้า- 
ตาคลี ได้แก่  1) โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  2) โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  3) โรงเรียนหนองโพพิทยา  
4) โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  5) โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม  6) โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  7) โรงเรียน
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์  8) โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  
 
 1.6 สหวิทยาเขตสะแกกรัง ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย 
  1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะนิเทศ 
  2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะนิเทศ 
  3. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  4. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ คณะนิเทศ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตสะแกกรัง 
ได้แก่  1) โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  2) โรงเรียนหนองเต่าวิทยา  3) โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  4) โรงเรียนทัพทัน-
อนุสรณ ์ 5) โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  6) โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม  7) โรงเรียนบ่อยางวิทยา 
 
 1.7 สหวิทยาเขตอู่ไท  ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย 
  1. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะนิเทศ 
  2. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๔. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะนิเทศ 
  ๕. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี   ศึกษานิเทศก์ คณะนิเทศ 
       

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตอู่ไท ได้แก่
1) โรงเรียนหนองฉางวิทยา  2) โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  3) โรงเรียนทุ่งโพวิทยา  4) โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา        
5) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  6) โรงเรียนลานสักวิทยา  7) โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 
 



   
   

 1.8 สหวิทยาเขตพนารักษ์ ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประสานงาน ประกอบด้วย 
  1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ หัวหน้าคณะนิเทศ 
  2. นายสายชล  ทองฤทธิ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๓. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะนิเทศ 
  ๔. นางสาวสาลินิ  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ คณะนิเทศ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตพนารักษ์ 
ได้แก ่ 1) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  2) โรงเรียนการุ้งวิทยาคม  3) โรงเรียนทองหลางวิทยาคม  4) โรงเรียนหนองจอก-
ประชานุสรณ ์ 5) โรงเรียนวังหินวิทยาคม  6) โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม  7) โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
 
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว 
  

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  2. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
  3. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
  ๔. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     หัวหน้า 
  2. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
  ๓. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.3.1 สาระวิทยาศาสตร์ 
  1. นายคมกฤช  แผนเสือ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    หัวหน้า 
  2. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
  3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
  4. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
  5. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี     ศึกษานเิทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

/3.3.2 สาระที่ 4... 
 

 



   
   

  3.3.2 สาระที่ 4 เทคโนโลยี 4.1 เทคโนโลยีวิทยาการค านวณ (Coding) 
   1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยี 4.1 เทคโนโลยี 4.2 วิทยาการ
ค านวณ (Coding) 
 
 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1. นางวิระดา  แก่นกระโทก    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๔. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ หัวหน้า 
   2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   1. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๔. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี     ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

/มีหน้าที่... 
 



   
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 3.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล
และพัฒนาสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว 
 
4. งานนโยบาย โครงการ สพฐ. / สมป.  
 4.1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศกช์ านาญการ   หัวหน้า 
   2. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก ์ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี  ศึกษานิเทศก ์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 

 4.2 โครงการการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐ 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๔.นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๕. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๖. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี  ศึกษานิเทศก ์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียนประชารัฐ 
 

/4.3 โครงการ... 
 
 
 



   
   

 4.3 โครงการ Spirit of ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา และ Education Hub ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานเิทศกช์ านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการ Spirit  of  ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา และ Education Hub 
 
 4.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 
 4.5 โครงการการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
   2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
 
 4.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และสารานุกรมไทย
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและสารานุกรม
ไทย 
 
 4.7 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

/มีหน้าที่... 
 



   
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล   
 
 4.8 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธ (Coaching Team) ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางวิระดา  แก่นกระโทก          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๔. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๕. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานตาม
กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธ (Coaching Teams) 
 

 4.9 โครงการการพัฒนาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน DLTV, DL Thailand, DLIT ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
   1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศกช์ านาญการ  หัวหน้า 
   2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานเิทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก ์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาพัฒนาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน DLTV, DL Thailand, DLIT 
 

 ๔.10 โครงการจัดการศึกษาเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สป.สช.) ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๓. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๔. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๕. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   ๖. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี  ศึกษานิเทศก ์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สป.สช.) 
 

 ๔.11 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ  
   3. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

/มีหน้าที่... 



   
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
 ๔.12 โครงการโรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ และการส่งเสริมประชาธิปไตย ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางวิระดา  แก่นกระโทก     ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต  ค่านิยม 12 ประการ  และการส่งเสริมประชาธิปไตย ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

 ๔.13 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ การจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

 ๔.14 โครงการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 ๔.15 โครงการ STEM Education  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ            หัวหน้าวิทยาศาสตร์ 
   2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     หัวหน้าคณิตศาสตร์ 
   3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     หัวหน้าสาระเทคโนโลยี 
   4. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     ผู้รับผิดชอบ 
   5. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     ผู้รับผิดชอบ 
   6. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
   7. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี        ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
   8. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   9. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     ผู้รับผิดชอบ 
 

/มีหน้าที่... 



   
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการ STEM Education 
 
 ๔.16 โครงการเวทคณิตและคณิตคิดในใจ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     หัวหน้า 
   2. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการเวทคณิตและคณิตคิดในใจ 
 
 ๔.17 โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนา “Partnership School Project” ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
   1. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนา “Partnership School Project” 
 
 ๔.18 โครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน)  
  1. ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม และด้านที่ 4 
เป็นพลเมืองดี ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางวิระดา  แก่นกระโทก     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   

  2. ด้านที่ 3 มีงานท า-มีอาชีพ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๓. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน) 
 

/๔.19 การติดตาม... 
 
 



   
   

 ๔.19 การติดตามและการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (สมป.) ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กิจกรรม
การติดตามมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
(สมป.) 
 

 ๔.20 โครงการภาษาจีน ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการภาษาจีน 
 

 ๔.21 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ผู้รับผิดชอบ 
   4. ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ ทุกคน          ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

 ๔.22 โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ
Active learning และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ  
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
 

 ๔.23 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

/มีหน้าที่... 



   
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ 
ประเมินผล และพัฒนากิจกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการวิจัย 
 
 ๔.24 โครงการวารสารวิชาการ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นายสายชล  ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   5. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
   ๖. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการวารสารวิชาการ 
 
 ๔.25 โครงการ “การสอบ PISA”  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   4. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   5. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๖. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   ๗. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ผู้รับผิดชอบ 
   ๘. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
   ๙. นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการ การสอบ PISA 

 

 ๔.๒๖ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานแนะแนว (แนะแนวการศึกษาต่อ/อาชีพ)  ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
   1. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานเิทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานแนะแนว 

 
 ๔.๒๗ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
   3. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผู้รับผิดชอบ 
 

/มีหน้าที่... 



   
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 
 

อนึ่ง การก าหนดหน้าที่ตามค าสั่งนี้ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ หากมีราชการหรืองาน
พิเศษเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจมอบหมายให้ผู้
หนึ่งผู้ใดปฏิบัติและรับผิดชอบ หรือมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติก็ได้ และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องให้ความ
ร่วมมือ และช่วยเหลือเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในกรณีเจ้าหน้าที่ของเจ้าเรื่องไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มดูแลแทน ซึ่งผู้อ านวยการกลุ่มอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดในกลุ่ม
ปฏิบัติงานแทนได้ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบให้ด าเนินการส่ง

มอบงานต่อกันให้เสร็จสิ้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งนี้ 
 

 
               สั่ง  ณ วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายปัญญา  หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
2. นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
3. นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
4. นายไพรัตน์  กลิ่นทับ              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
5. นายสายชล  ทองฤทธิ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

คณะผู้จัดท า 
1. นายสายชล  ทองฤทธิ ์             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ 
3. นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ 
4. นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ 
5. นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสาวรัชนีวรรณ์  ค าเฉลยีว ศึกษานิเทศก์ 
7. นายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ 
8. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน  ศึกษานิเทศก์ 
9. นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ 
10. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ 
11. นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ 
12. นางปวีณา  ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ 
13. นางสาวรุ่งนภา  บ ารุงศร ี ศึกษานิเทศก์ 
14. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 
15. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ 
16. นางสาวณสุดา  สิชฌรังสี ศึกษานิเทศก์ 
17. นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ 

 

รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม 
1. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ 
2. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ 
3. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ 
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ก 

 

ค ำน ำ 
 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 มีบทบาทภาระกิจการนิเทศ ท่ีมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการทุกด้าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกท้ังช่วยเหลือครูในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เ รียนเป็นส าคัญ การนิเทศ 
ย่อมส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามนโยบายท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี โดยมีเป้าหมาย          
การนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ท าให้การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา มีข้อจ ากัด ดังนั้นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จึงเป็นการนิเทศโดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบ online 
ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้มีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสมกับงาน/โครงการ และกิจกรรม  

 
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สำรบัญ 
 

            หน้า 
 

  ค ำน ำ  ก 
  สำรบัญ ข 
 ตำรำงที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 1 
 ตำรำงที่ 2  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

การวัด และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

3 

 ตำรำงที่ 3  ตารางแสดงผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

4 

 ตำรำงที่ 4  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
วิชา วิทยาการค านวณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

8 

 ผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการ       
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
ตำรำงที่ 5  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์ 
จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี  
และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563                             
(ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้) 

12 
 
 
 
13 

 ตำรำงที่ 6  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์               
จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี  
และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
(ด้านทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน) 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  
 ก  
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 ตำรำงที่ 7  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์จัด
กระบวนการเรียนรู้ โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 (ด้านการให้ข้อมูลของครูผู้สอน) 
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 ตำรำงที่ 8  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้
เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 (ด้านความรู้สึกของครูต่อการใช้แผนการเรียนรู้) 

21 

 ตำรำงที่ 9  ตารางแสดงผลการติดตาม STEM Education/วิธีสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 

24 

 ตำรำงที่ 10  ตารางแสดงผลการติดตามโครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

25 

 ผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

26 

 ตำรำงที่ 11  ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการขับเคล่ือน 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

30 

  ภำคผนวก  
 เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

32 

  คณะผู้จัดท ำ 48 
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รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม การบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2      
ปีการศึกษา 2563 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้มีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสมกับงาน/โครงการ 
และกิจกรรม การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้รูปแบบ online และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ท่ี โรงเรียน สหวิทยาเขต จังหวัด 
1. นครสวรรค์ วิมานลอย นครสวรรค์ 
2. พยุหะพิทยาคม วิมานลอย นครสวรรค์ 
3. โกรกพระ วิมานลอย นครสวรรค์ 
4. เขาทองพิทยาคม วิมานลอย นครสวรรค์ 
5. เขากะลาวิทยาคม วิมานลอย นครสวรรค์ 
6. บึงบอระเพ็ดวิทยา วิมานลอย นครสวรรค์ 
7. สตรีนครสวรรค์ อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
8. ไพศาลีพิทยา อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
9. ตะคร้อพิทยา อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
10. วังข่อยพิทยา อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
11. หนองบัว อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
12. วังบ่อวิทยา อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
13. ท่าตะโกพิทยาคม อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
14. พนมรอกวิทยา อัจฉราลัย นครสวรรค์ 
15. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
16. ชุมแสงชนูทิศ ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
17. บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
18. ทับกฤชพัฒนา ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
19. เก้าเล้ียววิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
20. หัวดงราชพรหมาภรณ์ ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
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ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ท่ี โรงเรียน สหวิทยาเขต จังหวัด 
21. หนองกรดพิทยาคม ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
22. พระบางวิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร ์ นครสวรรค์ 
23. ลาดยาววิทยาคม ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
24. ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
25. เทพศาลาประชาสรรค์ ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
26. วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
27. บรรพตพิสัยพิทยาคม ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
28. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
29. แม่วงก์พิทยาคม ทุ่งหินเทิน นครสวรรค์ 
30. ตาคลีประชาสรรค์ ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
31. ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
32. หนองโพพิทยา ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
33. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
34. ทหารอากาศอนุสรณ์ ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
35. ลาดทิพรสพิทยาคม ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
36. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
37. ช่องแคพิทยาคม ตากฟ้า-ตาคลี นครสวรรค์ 
38. อุทัยวิทยาคม สะแกกรัง อุทัยธานี 
39. ตลุกดู่วิทยาคม สะแกกรัง อุทัยธานี 
40. พุทธมงคลวิทยา สะแกกรัง อุทัยธานี 
41. สว่างอารมณ์วิทยาคม สะแกกรัง อุทัยธานี 
42. หนองเต่าวิทยา สะแกกรัง อุทัยธานี 
43. บ่อยางวิทยา สะแกกรัง อุทัยธานี 
44. ทัพทันอนุสรณ์ สะแกกรัง อุทัยธานี 
45. ลานสักวิทยา อู่ไท อุทัยธานี 
46. หนองฉางวิทยา อู่ไท อุทัยธานี 
47. หนองขาหย่างวิทยา อู่ไท อุทัยธานี 
48. บ้านทุ่งนาวิทยา อู่ไท อุทัยธานี 
49. ทุ่งโพวิทยา อู่ไท อุทัยธานี 
50. ร่องตาทีวิทยา อู่ไท อุทัยธานี 
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ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ท่ี โรงเรียน สหวิทยาเขต จังหวัด 
51. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อู่ไท อุทัยธานี 
52. บ้านไร่วิทยา พนารักษ ์ อุทัยธานี 
53. การุ้งวิทยาคม พนารักษ ์ อุทัยธานี 
54. ทองหลางวิทยาคม พนารักษ ์ อุทัยธานี 
55. หนองจอกประชานุสรณ์ พนารักษ ์ อุทัยธานี 
56. ห้วยคตพิทยาคม พนารักษ ์ อุทัยธานี 
57. สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ พนารักษ ์ อุทัยธานี 
58. วังหินวิทยาคม พนารักษ ์ อุทัยธานี 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า มีโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 58 โรงเรียน 8 สหวิทยาเขต แยกเป็น
โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ 37 โรง และโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี 21 โรง                               
 
ตำรำงที่ 2  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานการวัด และประเมินผล 
 การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 
 

ท่ี รายการตรวจเยี่ยม ร้อยละ 

1. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  5 สาระหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

52.5 

2. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  5 สาระหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

62.7 

3. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 98.3 
 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า โรงเรียนท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  5 สาระหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นร้อยละ 52.5โรงเรียน
ท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562  5 สาระหลัก เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 คิดเป็นร้อยละ 62.7 และโรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.3 
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ตำรำงที่ 3  ตารางแสดงผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา        
 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 
 

องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (ร้อยละ) 

ยอด 
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ปรับ 
ปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ      
 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณา    

ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                  
ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช้ 

20.3 50.8 28.8 - - 

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน 27.1 45.8 27.1 - - 
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วย          
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง      
ท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

25.4 42.4 32.2 - - 

 รวม 24.27 46.33 29.37 - - 
องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตาม
สภาพจริง 

27.1 50.8 22 - - 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ 
โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

30.5 47.5 22 - - 

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ                   
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

32.2 44.1 23.7 - - 

2.4 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษา
และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียน    
อย่างชัดเจน 

35.6 42.4 22 - - 

2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
 

32.2 42.4 25.4 - - 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (ร้อยละ) 

ยอด 
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ปรับ 
ปรุง 

 2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

27.1 52.5 20.3 - - 

2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

32.2 50.8 16.9 - - 

2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

33.9 39 25.4 1.7 - 

2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

30.5 44.1 25.4 - - 

 รวม 31.26 45.96 22.57 1.70 - 
องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ                 
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 3.1 การน าแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว ้ 

25.4 42.4 32.2 - - 

3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี ได้ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

35.6 40.7 23.7 - - 

 รวม 30.5 41.55 27.95 - - 
องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

     

 4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

27.1 49.2 23.7 - - 

4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

18.6 42.4 39 - - 

 รวม 22.85 45.8 31.35 - - 
องค์ประกอบที่ 5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
 

13.6 49.2 37.3 - - 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (ร้อยละ) 

ยอด 
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ปรับ 
ปรุง 

 
5.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ             
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

11.9 52.5 35.6 - - 

 รวม 12.75 50.85 36.45 - - 
องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลการประเมินตนเองตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 6.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 

25.4 45.8 28.8 - - 

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

32.2 44.1 23.7 - - 

6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

23.7 47.5 27.1 1.7 - 

 รวม 27.10 45.80 26.53 1.70 - 
องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ         
อย่ำงต่อเนือ่ง 

     

 7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ
ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

22 45.8 32.2 - - 

7.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง 

20.3 50.8 28.8 - - 

7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อน าผล
มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

20.3 52.5 25.4 1.7 - 

 รวม 20.87 49.70 28.80 1.70 - 
 รวมทุกองค์ประกอบ 24.23 46.57 29.00 1.70 - 
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  จำกตำรำงที่ 3 พบว่า ภำพรวม สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 24.23 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 46.57 ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 29.00 และระดับคุณภาพปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.70 
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 24.27 ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 46.33 และระดับ
คุณภาพด ีคิดเป็นร้อยละ 29.37 องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 
31.26 ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 45.96 ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 22.57 และระดับคุณภาพ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.70  องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมรีะดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 30.50 ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
41.55 และระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 27.95 องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 22.85 ระดับ
คุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 45.80 และระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 31.35  องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผล
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีระดับคุณภาพยอด
เย่ียม คิดเป็นร้อยละ 12.75 ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 50.85 และระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 
36.45  องค์ประกอบที่ 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พบว่า โรงเรียนมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 27.10 ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 45.80 ระดับ
คุณภาพด ีคิดเป็นร้อยละ 26.53 และระดับคุณภาพปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.70 องค์ประกอบที่ 7 การจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า โรงเรียนมีระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 
20.87 ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 49.70 ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 28.80 และระดับคุณภาพ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.70 
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ตำรำงที่ 4  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ 
 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2  
 ปีการศึกษา 2563 
 

ตอนที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ท่ี รายการประเมิน 
การด าเนินการ 

(ร้อยละ) 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้  

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน / ถูกต้อง / สมบูรณ์ 100 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้  

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 96.6 
3. ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ส่ือประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ 96.6 
4. การวัดและการประเมินผล  

มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 96.6 
ไม่มีเครื่องมือ/วิธกีารหลากหลาย แต่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 3.4 

ตอนที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน (ร้อยละ) 
ดีมาก ดี พอใช้ 

1. มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนท่ีเร้าความสนใจ ด าเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างเป็นล าดับข้ันตอน 

45.8 50.8 3.4 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

64.4 32.2 3.4 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย สร้างสรรค์ เอื้อต่อ         
การเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

52.5 47.5 - 

4. สามารถใช้ค าถามและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น 

49.2 47.5 3.4 

5. มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ         
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

54.2 45.8 - 

6. ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 67.8 32.2 - 
7. มีการใช้ส่ือ DLIT ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 37.3 45.8 16.9 
8. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน มีการให้ 52.5 42.4 5.1 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน (ร้อยละ) 
ดีมาก ดี พอใช้ 

ก าลังใจ เสริมแรงเมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง 
9. สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงความรู้ท่ีเข้าใจง่าย สรุปบทเรียน  

ประเมินความรู้ของนักเรียนได้เหมาะสม 
49.2 45.8 5.1 

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

55.9 42.4 1.7 

 รวม 52.88 43.24 3.90 
  

 จำกตำรำงที่ 4  พบว่า การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการค านวณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
ตอนที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน/ถูกต้อง     
/สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  
มีส่ือประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ และมีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 96.6   
ตอนที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้  ภาพรวม พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู ้อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
52.88  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 43.24  และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.90 

ตอนที่ 3 บันทึกผลกำรนิเทศและสังเกต 
จุดเด่นของครูผู้สอน พบว่ำ 
1. จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม พูดเสียงดัง ชัดเจน 
2. มีการใช้แนวทางของการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการ PLC คือ 

เน้นการออกแบบ พัฒนาส่ือท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยออดู
โน่ ร่วมกับโปรแกรม KB-IDE 

3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียมการได้ดี มีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ลงมอื
ปฏิบัติ 

4. ครูผู้สอนควบคุมพฤติกรรมนักเรียนได้ดี นักเรียนส่วนใหญ่ต้ังใจเรียน 
5. มีการจัดท าส่ือการสอนท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความ

สนใจในการเรียนมากขึ้น 
6. มีเกมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน  ท าให้นักเรียนสนุกสนาน 
7. มีส่ือและแผนการสอนท่ีดี ครูมีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เเละมีนวัตกรรมประกอบการสอน 
8. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบ Active Learning 
9. ครูมีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
10. มีความมั่นใจในการน าเสนอเนื้อหาท่ีใช้สอน เสียงดังฟังชัด ดูแลนักเรียนได้ท่ัวถึงท้ังห้อง 
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11. มีการใช้ส่ือท่ีเป็นของจริงเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก Hardware ของคอมพิวเตอร์ 
12. ครูสามารถถ่ายทอดการเรียนเรื่องการเขียนผังงานได้ดี นักเรียนเข้าใจ มีส่วนร่วม 
13. มีการเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิด              

การเรียนรู้ และสามารถคิดออกแบบเป็นพื้นฐานน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานได้ 
14. การสรุปเนื้อหาท่ียากให้เข้าใจง่ายข้ึน 
15. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแผนฯ ท่ีก าหนด แผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัด 
16. น าเข้าข้อมูลสู่บทเรียนท่ีมีการใช้ส่ือท่ีเป็นเกม ให้นักเรียนได้ร่วมทายค าถาม เป็นการสร้างความ

น่าสนใจให้กับนักเรียนดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง มีการเดินส ารวจนักเรียนและให้ค าแนะน านักเรียนอย่างท่ัวถึง 
17. มีเทคนิคและส่ือการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และมี

การประเมินผลการเรียนอย่างหลากหลาย 
18. ครูผู้สอนเป็นผู้ทีมีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้เรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและ

มีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 
19. มีส่ือและตัวอย่างท่ีกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกสนาน

กับกิจกรรมการเรียนรู้  เสียงดังฟังชัดสามารถควบคุมช้ันเรียนได้เป็นอย่างดี 
20. ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการสอน มีการใช้ส่ือ DLIT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา

ไม่ซับซ้อน 
21. ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้น  ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  มีการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  

ประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบเสริมแรง นักเรียนจะ
เรียนรู้และแสดงพฤติกรรมดีในเชิงบวกท าให้ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 สิ่งที่ครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนำ พบว่ำ 
 1. ควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้
นักเรียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 2. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและต่ า 
 3. ครูอาจมีอุปกรณ์ท่ีสามารถจับต้องได้ มาใช้เป็นส่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องยนต์ต่าง ๆ 
 

สรุปกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกำรตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

 

บรรยำยลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้และแนวทำงกำรส่งเสริม 

 ด้ำนผู้เรียน  
นักเรียนส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่น ต้ังใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติภาระงาน      

ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีบางส่วนท่ีละเลยต่อหน้าท่ี ต้องมีการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดส านึกด ีและสามารถปฏิบัติงานได้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการคิดเชิงค านวณ สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ ประเมินจัดการ 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันส่ือต่าง ๆ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาการค านวณ 
ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการรู้ดิจิทัล 
และด้านการประยุกต์ความรู้ท่ีได้ไปสู่การสร้างช้ินงาน เป็นต้น 

 ด้ำนครู 
ครูมีการอบรมแนวคิดเชิงค านวณช้ันเบื้องต้น จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน     

ขั้นเบ้ืองต้นได้อย่างต่อเนื่อง ครูได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยมีการท าแบบทดสอบจากเกม และการศึกษา
เรียนรู้จากเว็บไซต์ ครูใช้เทคนิคการสอนท่ีดีและใช้ส่ือการสอนได้ดี เหมาะกับการเรียนการสอน ครูมีการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัด มีการออกแบบหน่วยการเรียนรูแ้ละจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน อีกท้ังยังเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์และท่ีจัดขึ้นตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและเทคนิค
ใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยมีความตระหนักในหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง มีการเตรียมความพร้อมท้ังเนื้อหาวิชา และ    
การใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน           
มีการเตรียมส่ือการสอน และการวัดประเมินระหวา่งเรียนท่ีหลากหลาย 

 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศในช้ันเรียนเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรูข้องนักเรียน ได้รับการสนับสนุนจาก        

ฝ่ายบริหารในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติครบทุกคน ครูน าส่ือการเรียน  
การสอนหลากหลายหน่วยงานมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการจัดห้องเรียนเหมาะสม ตรงตาม
กิจกรรมการเรียนรู ้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการสอนอย่างเป็นระเบียบ สามารถใช้ได้สะดวก ห้องเรียนมี
อากาศ ถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนไม่เย็นไป มีจอโปรเจ็คเตอร์ และมีทีวีติดตามมุมห้อง ท าให้นักเรียนสามารถมองเห็น
เนื้อหาท่ีเรียนได้ชัดเจน 
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 ผลกำรตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำมและสังเกตกำรณ์จัดกระบวนกำรเรียนรู้โครงกำร กำรนิเทศ  
ก ำกบั ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสถำนศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ที่ครูน ามาสอน มี ดังนี้ 

- เรื่องทักษะการปฏิเสธ 
- เรื่องการน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ 
- เรื่องพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น 
- เรื่องอยู่ร่วมกนั ฉันกับเธอ 
- เรื่องการเรียนรู้ในชีวิตวัยรุน่ 
- เรื่องการคุมก าเนิด 
- เรื่องเพศวิถีกับความหลากหลายทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ 
- เรื่องพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน่ 
- เรื่องเพศน่ารู้ 
- เรื่องครอบครัวอบอุ่น 
- เรื่องอนามัยเจริญพันธ ์
- เรื่องการป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ 
- เรื่องเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต 
- เรื่องฟิสิกส์ 
- เรื่องการวางแผนครอบครัว 
- เรื่องรู้จักเพศตัวเอง 
- เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา 
- เรื่องประกาศรับเพื่อนใหม่ 
- เรื่องเพศศึกษา 
- เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 
- เรื่องการปฐมพยาบาล 
- เรื่องร้อยแปดวิธีบอกรัก 
- เรื่องการเจริญเติบโตในวัยรุ่น 
- เรื่องเอกซเรย์ร่างกาย 
- เรื่องวิทยาการค านวณ 
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2. ชั้นเรียน ระดับช้ันเรียนท่ีครูท าการสอน มี ดังนี้ 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 29.31 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 8.62 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 3  คิดเป็นร้อยละ 24.14 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ 15.52 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 5  คิดเป็นร้อยละ 8.62 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 6  คิดเป็นร้อยละ 12.06 
- ปวช.1  คิดเป็นร้อยละ 1.72 

 

ตำรำงที่ 5  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้) 

 

รายการ 
ปฏิบัติ        

คิดเป็นร้อยละ 
1. การน าเข้าสู่บทเรียน 100 
2. การอธิบายข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมชัดเจน 100 
3. การตั้งค าถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ 100 
4. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม 100 
5. การฟัง และการจับประเด็นส าคัญ 100 
6. การสรุปและสะท้อนเป็นระยะๆ ให้ผู้เรียนติดตามความคิดและการเรียนรู้ของกลุ่ม 98.3 
7. การเช่ือมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน 100 
8. การล าดับความคิดและประเด็นการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปท้ังหมดของคาบเรียน
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้ 

100 

รวม 99.79 
 

 จำกตำรำงที่ 5  พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภาพรวม มีการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 99.79 
 

 สิ่งที่ครูท ำได้ดี 
- ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีสอน และสามารถถา่ยทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างชัดเจน 

ครูผู้สอนพูดเสียงดัง มีการใช้ค าพูดเพื่อสร้างความเช่ือใจระหว่างครูและนักเรียนมีความเป็นกันเองส่งผลให้
นักเรียนกล้าตอบค าถามกล้าพูดและเล่าเรื่องราวของตนเองเน้นย้ าให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญ   
ของการป้องกันตนเองการเปิดหัวข้อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดในห้องเรียน 
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- ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ นักเรียนสนใจ 
ในเนื้อหาท่ีจะเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง ท่ัวถึงขั้นการสอนและสรุปล าดับการสอน 
กิจกรรมน าเสนอ นักเรียนสนใจและใฝ่เรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีกิจกรรมชัดเจน ยึดนักเรียน เป็น
ศูนย์กลาง 
 - อธิบายค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นได้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ให้นักเรียนแสดงออกทางด้าน
ทัศนคติทางเพศท่ีถูกต้องเหมาะสมของวัยรุ่นเพศชายและเพศหญิง 

 - มีส่ือการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย มีการน าส่ือวีดีโอ มาให้นักเรียนได้ศึกษา และท าความ 
เข้าใจแบบชัดเจนมากขึ้น ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี สะท้อนภาพให้เห็นถึงปัญหาของเพศวิถีศึกษามีส่ือการสอนและ        
มีให้มีชม วีดีทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ รวมถึงมีส่ือประกอบเนื้อหาการน าเข้าสู่บทเรียน และ                
การน าเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจมีการใช้ส่ือการสอนท่ีชัดเจน 

 - ก่อนด าเนินกิจกรรมการสอนมกีารน าเข้าสู่บทเรียนได้ดี ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ            
มีการพูดคุย เกริ่นน าเช่ือมโยงก่อนเข้าสู่บทเรียน /กิจกรรมท่ีจะท า  

- มีการใช้ค าถามซักถามเพื่อประเมินผลนักเรียน ครูผู้สอนมีการซักถามและทบทวนความรู้ 
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาก่อนการเรียนรู้ 

- การจัดกระบวนการท่ีสมมุติบทบาทหรือยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการสร้าง 
บรรยากาศในห้องเรียนท่ีสนุก ลดภาวะความกดดัน  

- มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อยู่เสมอ มีการเช่ือมโยงความคิด อธิบายข้ันตอนการด าเนิน 
กิจกรรมชัดเจน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นซักถาม ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ 

- อธิบายวิธีการคุมก าเนิดได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ นักเรียนมี         
ส่วนร่วมกิจกรรม ซักถาม แสดงความคิดเห็นได้เต็มท่ี การเปิดบทเรียนท่ีน่าสนใจ  สามารถกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 - การเตรียมเนื้อหาในการเรียนการสอนเรียงล าดับเนื้อเรื่อง ในการสอนอย่างมีล าดับข้ันตอน         
มีล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม, ไม่ทอดท้ิงนักเรียนระหว่างจัดกิจกรรม 

 - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ค าถามกระตุ้นความคิดท าให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม (active learning ) สนุกสนานในการเรียน ไม่น่าเบ่ือ โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  
 - การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดและผลของการท ากิจกรรมการส ารวจยกตัวอย่าง  
 - ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และท าความเข้าใจกับผู้เรียนว่าเป็น
เรื่องธรรมชาติ และน าไปใช้ในชีวิตจริงกิจกรรมน่าสนใจ มีส่ือการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
 - มีการสร้างแรงจูงใจและยกตัวอย่างจากสภาพชีวิตประจ าวัน ยกตัวอย่างพฤติกรรมเส่ียงของ
วัยรุ่น มีการสมมุติตัวละคร ให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน (ตัวอย่าง) เช่ือมโยงความคิดเห็นท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 - การอธิบายและแสดงตัวอย่างอย่างละเอียดและชัดเจน เข้าใจง่าย การสอนแบบนักเรียน     
เป็นศูนย์กลาง และให้นักเรียนร่วมเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 - มีขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้นสอนทฤษฎี  ขั้นปฏิบัติ และขั้นวัดผลประเมินผล  และน าผล            
การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการสอนต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรควบคุมกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา ปรับความเร็วในการสอนให้ช้าลง ให้นักเรียนลงมือ 

ปฏิบัติเขียนโปรแกรมภายในช่ัวโมงกระชับเวลา แต่ด้วยระยะเวลาเพียง 1.0 หน่วยกิต (2 ช่ัวโมง) อาจท าให้
ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติต่อจากทฤษฎีไม่ทัน ควรปรับให้กระชับมากกว่านี้ 

 - ควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ต้ังค าถาม หรือสอบถามในหลายๆ ประเด็น ควรต้องเข้าไปพุดคุยเน้น 
ผู้เรียนรายคนให้มากขึ้น ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม อาจต้องใช้เวลาเพราะบางค าถามครูต้องอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนโดยไม่ให้นักเรียนเห็นเป็นเรื่องสนุก ควรมีการสรุปค าถามและเช่ือมโยงไปสู่การ
สรุปแนวคิดตามหลักของบทเรียน 

 - ควรใช้ส่ือท่ีหลากหลาย มีส่ือตัวอย่างประกอบการสอนให้ชัดเจน มีความพร้อม และเพียงพอ  
ต่อนักเรียน ควรเป็นส่ือท่ีนักเรียนสนใจหรือบทเรียนส าเร็จรูปแบบใหม่ๆ ใช้โมเดล อวัยวะเพศหญิงในการสอน
แบบสาธิต เพิ่มส่ืออุปกรณ์ประกอบการบรรยาย น าเทคโนโลยี มาใช้การจัดการเรียนการสอน  
 - บางเรื่องควรเป็นเรื่องท่ีจะพูดคุยเฉพาะกลุ่ม อาจมีนักเรียนบางคนท่ีไม่ค่อยสนใจ 

 - บุคลิกภาพของผู้เรียนเพศศึกษานั้นมีความส าคัญ เพื่อท่ีจะให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่น ตัวผู้เรียน  
ไม่ควรมีท่าทีเขินอาย 
 - ควรสรุปประเด็นเป็นระยะเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดตาม และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้ ครูผู้สอน 
แนะน าแนวทางการสรุปเนื้อหาเป็นผังความคิดของนักเรียนเอง 

 - ควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                     
ในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

- นักเรียนมีความพร้อมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมจะต้องมีความแตกต่างกันเพื่อให้นักเรียน 
สามารถท ากิจกรรมได้ทุกคน 

- ควรมอบหมายให้ผู้เรียนน าข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบแผนผังต่างๆ มาล่วงหน้า 
- ควรยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้มองภาพเรื่องทักษะการปฏิเสธ 

ออก และสามารถมีทักษะในการปฏิเสธได้ 
- ควรต้ังค าถามให้กับเพศท่ีหลากหลายเนื่องจากปัจจุบันมีเพศมากกว่า 2 เพศ และปรับกิจกรรม 

ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

ตำรำงที่ 6  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ด้านทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน) 

 

รายการ 
ปฏิบัติ        

คิดเป็นร้อยละ 
1. ท่าทีเป็นมิตร ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และไม่อึดอัด 100.00 
2. ไม่ช้ีถูกผิด หรือบอกควรท า/ไม่ควรท า 98.30 
3. ไม่โน้มน้าวให้คิดเหมือนครู 96.60 

รวม 98.30 
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 จำกตำรำงที่ 6  พบว่า ด้านทัศนะและท่าทีของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะ
ชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม มีการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 98.30 
 

 สิ่งที่ครูท ำได้ดี 
- สอนวิธีคิดให้นักเรียนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย การกระตุ้นความคิดของ 

ผู้เรียน เสนอแนะแนวทางเลือกท่ีดี ส่งเสริมให้นักเรียนคิดและวิเคราะห์ค าถามให้นักเรียนได้ฝึกเน้นการคิดเอง 
ท าเอง ด้วยกัลยาณมิตร ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกและนักเรียนได้
แสดงออกเต็มท่ี มีการใช้ทักษะกระบวนการคิดท่ีให้นักเรียนรู้จักฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

 - ครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมให้นักเรียนได้ เช่น การแต่งกาย และ การใช้วาจา 
ท่ีสุภาพสามารถดึงดูดผู้เรียนได้ดี มีท่าทางท่ีคล่องแคล่วในการสาธิตข้ันตอนของบทเรียน 

 - บุคลิกภาพครูผู้สอนดี การยิ้มแย้มแจ่มใสในการสอนและใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสมกับวัย
นักเรียนให้ความเป็นกันเอง  สร้างบรรยากาศการเรียนร ู้ร่วมกันกับนักเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และใช้วิธีการสอนท่ีดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างมิตรกับผู้เรียนท าให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และไม่อึดอดั 

 - ครูมีเทคนิคการสอนท่ีดี อธิบายได้ชัดเจน เเนะน าแนวทางได้ชัดเจนไม่โน้มน้าวนักเรียนให้คิด
เหมือนครู และมีการใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ช้ีน านักเรียนไป
ในทางเดียวกับตนเอง 

 - การเข้าถึงความรู้สึกของผู้เรียนท้ังถูกผิดให้แก่ผู้เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน การใช้ค าพูดเพื่อสร้างความเช่ือใจระหว่างครูและนักเรียน มีความเป็นกันเอง 
ส่งผลให้นักเรียนกล้าตอบค าถาม กล้าพูดและเล่าเรื่องราวของตนเอง 

 - ครูผู้สอนมีทัศนคติและท่าทีเป็นกลางไม่รังเกียจหรืออายเวลาสอนเรื่องเพศ พยายามพูดด้วย
ท่าทีสงบ มีการเตรียมค าพูดล่วงหน้า ไม่แสดงออกด้านลบเมื่อนักเรียนมีความสนใจเรื่องเพศ เปิดใจกว้าง 

 - ครูผู้สอนมีทักษะการพูดท่ีน่าสนใจและเป็นธรรมชาติใช้น้ าเสียง ท่าทาง แววตาท่ีดีไม่ส่งผลให้
นักเรียนอึดอัดต่อกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจากความกลัว ความถูกตอ้งหรือไม่ถูกต้อง 

 - ครูมีลักษณะการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถของแต่ละคนมี
การแบ่งหน้าท่ีกันเป็นกลุ่ม มีการสร้างแรงจูงใจ 

 - มีบุคลิกภาพท่ีดี พูดจาฟังชัดเจน การใช้ภาษาถูกต้อง  มีลักษณะเป็นมิตรกับนักเรียนและมีเรื่อง 
เล่าตลกขบขัน เพือ่เป็นกิจกรรมคลายเครียดให้กับผู้เรียน 

 - ครูสามารถปลูกฝังค่านิยมได้ดี ให้แง่คิด คติความเช่ือเรื่องเพศในเชิงบวก การปฏิบัติตนเอง            
ในส่ิงท่ีควรเรื่องเพศ สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ไม่อึดอัดน่าอายในเรื่องเพศวิถี 

 - มีท่าทีการสอนท่ีไม่เคร่งเครียด วางตัวเป็นกลาง ยก case study ให้นักเรียนร่วมกันแสดง  
ความคิดเห็น โดยครูไม่ช้ีน าความคิด ไม่โน้มน้าวให้นักเรียนคล้อยตาม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่
กันและกันท าให้ครูได้ทราบมุมมองใหม่ๆและเข้าใจผู้เรียนได้ง่ายข้ึน 
 - มีส่ือหลากหลาย การยกตัวอย่างประกอบ การใช้ส่ือภาพประกอบการสอน 
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 - เตรียมการสอนมาล่วงหน้า มีการจัดเตรียมประเด็น/ค าถามท่ีจะเป็นกระบวนการคิดของ 
นักเรียน การให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและฝึกพูดคุย/น าเสนอผลงาน 

 - ให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาเป็นอัลกอริทึม นอกเหนือจากตัวอย่างท่ีครูสอน และให้ 
ผู้เรียนใช้ความคิดนอกกรอบได้อย่างอิสระ  

 

 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 - ควรหากิจกรรมหรือเพลงนันทนาการให้เด็กการท่ีสอนยังมีท่าทีเขินอายส าหรับอุปกรณ์ เช่น  
ถุงยางอนามัยกับอวัยวะเพศชายเทียม อาจท าให้ผู้เรียนไม่เช่ือมั่น 
 - ควรให้นักเรียนกล้าแสดงออกได้ทุกคน ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มากกว่านี้ 
 - ครูไม่ควรใจร้อนในการท่ีจะรอการตอบค าถามจากนักเรียนจนกลายเป็นตอบค าถามเอง 
 - ควรมีความเข้าใจลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน อาจมีเสียงดัง         
เกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนบ้าง 
 - ควรใช้ค าถามท่ีหลากหลาย 
 - ครูผู้สอนต้องลดความเร็วในการพูดหรือท ากิจกรรม เพื่อให้นักเรียนท าตามได้ทุกคน 
 - ควรฝึกทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ควรจัดกลุ่มย่อยในการแสดงความคิด ครูผู้สอนใช้
ค าพูดแบบเสริมแรง  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น 

 - ควรมีข้อตกลงร่วมกันก่อนท ากิจกรรมปรับบุคลิกให้เป็นธรรมชาติเสมือนบุคคลในครอบครัว 
ของผู้เรียน 
 - หาอุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมให้หลากหลาย 
 - การส่ือสารบางเรื่องควรให้อยู่กรอบประเด็นท่ีจะเรียนรู้ 
 - ควรสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

 

ตำรำงที่ 7  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ด้านการให้ข้อมูลของครูผู้สอน) 

 

รายการ 
ปฏิบัติ        

คิดเป็นร้อยละ 
1. การให้ข้อมูลรอบด้าน ไม่ปิดบัง   94.90 
2. การให้ข้อมูลถูกต้อง ไม่คลาดเคล่ือน 100 
3. อธิบายได้ชัดเจน   98.30 

รวม 97.73 
 

 จำกตำรำงที่ 7  พบว่า ด้านการให้ข้อมูลของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิต
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม มีการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 97.73 
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 สิ่งที่ครูท ำได้ดี 
- ครูผู้สอนมีการใช้ข้อมูลและความรู้ท่ีเหมาะสม มีความรู้ทางเพศอย่างถูกต้องและมีทักษะ  

ในการสอน จัดกิจกรรมสนุกสนานมีส่ือท่ีเหมาะสม เข้าใจง่ายอธิบายครบทุกประเด็นอธิบายได้ชัดเจน ข้อมูล
ถูกต้อง 

- ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูสอน 
- มีการยกตัวอย่างของครูผู้สอนจากประสบการณ์ตรงได้ดี ยกตัวอย่างโดยใช้ส่ือกระตุ้นให้ 

นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
- ครูมีการให้ข้อมูลในการสอนอย่างรอบด้าน โดยไม่ปิดบัง มีความถูกต้อง และความ 

แม่นย า สามารถอธิบายเนื้อหาได้ค่อนข้างชัดเจนมองเห็นภาพและเหตุการณ์  
- ครูตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ถูกต้อง แสดงกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสม 
- มีการสรุปยอดองค์ความรู้ของเนื้อหาจากนั้นอธิบายเป็นแผนภูมิรูปภาพ กราฟ และ mind  

map  ให้กับผู้เรียนเข้าใจง่าย 
- ครูผู้สอนมีการใช้ข้อมูลและความรู้ท่ีเหมาะสม มีความรู้ทางเพศอย่างถูกต้องและมีทักษะ 

ในการสอน จัดกิจกรรมสนุกสนานมีส่ือท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย 
- ครูให้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา ข้อมูลถูกต้อง ยกตัวอย่าง 

ชัดเจนครูมีความรู้รอบด้านและสามารถถ่ายทอดได้อย่างแม่นย า 
- ครูมีการเสนอแนะความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน มีข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับบทเรียน  

สรุปหัวข้อและอธิบายกระชับให้นักเรียนไปวิเคราะห์เพิ่มเติม 
- มีเทคนิคการสอนท่ีเป็นวิชาการ ท าให้นักเรียนไม่เขินอาย และกล้าท่ีจะซักถาม 
- ครูสามารถอธิบายความหมายและความส าคัญได้  โดยค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  

มาให้กับนักเรียน 
- ครูน าความรู้ข้อมูลเรื่องเพศท่ีทันสมัย ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศ วิธีการปฏิบัติตน  

และเพศตรงข้ามให้เหมาะสมกับวัย น าขอ้มูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอธิบายให้
เข้าใจ มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีชัดเจน 

- ครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ ใช้ส่ือ 
อย่างหลากหลาย ผู้เรียนสนุกสนานครูมีภูมิรู้และสามารถถ่ายทอดความคิดกับผู้เรียนได้อย่างดี ข้อมูลรอบด้าน 
สะท้อนความคิด/ความรู้ผ่านประสบการณ์ บรรยากาศเป็นกันเองและดูเป็นมิตร/เป็นท่ีไว้วางใจ   

- ครูผู้สอนสามารถตอบค าถามนักเรียนท่ีมีนอกเหนือจากบทเรียนได้ดี มีการยกตัวอย่าง         
ของโทษและข้อดีเรื่องท่ีสอน การใช้ส่ือประกอบการสอนอย่างเข้าใจง่าย 
  - ครูเช่ือมโยงเรื่องท่ีสอนกับสถานการณ์ปัจจุบัน กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น     
การสอนท่ีเน้นกิจกรรมเกมส์ นักเรียนมีความสนุก 
  - ครูมีการเตรียมพร้อมท่ีดี ส่งผลให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอน สามารถถ่ายทอด อธิบายให้
นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 
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 ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นระยะ 
- ควรบูรณาการ ยกตัวอย่างเหตุการณ์การป้องกัน โดยใช้วิธีการป้องกันท่ีหลากหลายแตกต่าง

กันออกไป เพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนหรือเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
- ควรหาข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิงได้และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งอ้างอิงได้อย่างหลากหลาย 

เพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
- ควรน าเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบกับตัวนักเรียนมาให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ควรเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีนักเรียนอยากรู้  และยกตัวอย่างกรณีศึกษามากกว่านี้ 
- ครูควรศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย มีการให้ข้อมูลท่ี

เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลรอบด้าน  
- ควรเพิ่มหัวข้อสนทนา ข้อมูลควรมีความหลากหลาย เช่น วีดีโอข้อมูล แหล่งค้นคว้า             

ควรหลากหลายทันสมัย แนะน าแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนท่ีสนใจ 
- ควรใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการยกตัวอย่างท่ีหลากหลาย หรืออาจจะจัดกิจกรรม

กลุ่มให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติเรื่องทักษะการปฏิเสธ 
- ควรมีการยกตัวอย่างประกอบ  ในทุกๆกิจกรรมการสอน 
- ภาพที่แสดงอาจเล็กเกินไป 
- ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
- การน าข้อมูลให้นักเรียนศึกษาพร้อมบอกแหล่งข้อมูลอ้างอิง ใช้ส่ือท่ีทันสมัย หาข้อมูลของ

วัยรุ่นยุคใหม่เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยบางเนื้อหาควรเพิ่มข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้เรียน 
 

    ข. สิ่งที่ Coach เห็นว่ำเปน็อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้คร้ังนี้  
 ด้ำนเวลำ 

o ระยะเวลาน้อยเกินไป  คิดเป็นร้อยละ 58.62 
o ระยะเวลาปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 1.72 
o ระยะเวลาเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 25.86 
o ระยะเวลามาก  คิดเป็นร้อยละ 8.62 
o ไม่แสดงความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ 5.17 

 
 
 

 ด้ำนนักเรียน 
o มีความสนใจและให้ความร่วมมือ  คิดเป็นร้อยละ 90 
o ให้ความสนใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ดีมากมีบางคนท่ีอาจจะเขินอาย คิดเป็นร้อยละ 95 
o นักเรียนบางคนมองเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่ค่อยสนใจเท่าท่ีควร  คิดเป็นร้อยละ 10 
o ไม่ค่อยให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 80  
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 ด้ำนกิจกรรม 

o รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
o กิจกรรมระดมสมองสนอง เป็นเรื่องท่ีควรสอนอยา่งยิ่งถึงการป้องกนักิจกรรมสอดคล้องกับ

ผู้เรียนได้ดีควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายวิธีการ 
o ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู ้ กิจกรรมสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
o ควรเพิ่มกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 
o กิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ 

 

 ด้ำนครู 
o ผู้สอนมีทักษะท่ีดีมาก มีข้อมูลท่ีครบถ้วนมีการเตรียมตัวดีมาก 
o ใช้ทักษะท่ีหลากหลาย เช่น บรรยาย ปฏิบัติ การยกตัวอย่าง การเล่าเรื่อง 
o มีการเตรียมการสอน(แผนการสอน)  และใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอนท่ีทันสมัย 

ควรมีใบงานท่ีผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นของตัวเอง เพื่อครูจะได้มองเห็นปัญหาของผู้เรียน 
 

 ด้ำนอุปกรณ์/สื่อ/ห้องเรียน 
o ห้องเรียนมีอุปกรณ์และส่ือท่ีน่าสนใจและเพียงพอ 
o ใช้ส่ือการสอนจากทีวี เสียงดังชัดเจนและมองเห็นท้ังห้อง 
o อุปกรณ์มีการขัดข้องทางเทคนิคบ้าง มีการใช้ส่ือท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับ มีความพร้อม

และเหมาะสม สภาพบรรยากาศห้องเรียนไม่เอื้ออ านวยเพราะห้องเรียนคับแคบ 
o บรรยากาศในช้ันเรียนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดี แต่ควรเพิ่มเครื่องขยายเสียง 

เนื่องจากนักเรียนบางคนพูดเสียงเบา 
o ส่ือท่ีเป็นของจริงหรือแบบจ าลองยังมีน้อย 
o ควรเพิ่มส่ือประเภท Model หุ่นจ าลอง 

 

   ค. ข้อสังเกตอื่นๆของ Coach  
 กำรพูดคุยกับครูหลังกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  Coach ได้พูดคุยกับครูหลังการสอน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 87.93  เรื่องท่ีคุย สรุปได้ดังนี้ 
 1. การให้ความสนใจกับนักเรียนบางส่วน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยให้เพิ่มเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 
 3. การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน 

4. แหล่งอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. การเตรียมกรณีศึกษาให้หลากหลาย และทันสมัย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 7. ให้ครูได้สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
 8. สอบถามความเข้าใจนักเรียนหลังจัดการเรียนการสอน 
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 9. ช่ืนชมการจัดการเรียนการสอน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั แนะน าเทคนิคการสอนและให้ข้อ
ปรับปรุง 
 10. การน าเพศวิถีศึกษาเข้ามาสอนในห้องเรียน 
 11. กิจกรรมท่ีสามารถเสริมได้ในการจัดการเรียนการสอน 
 12. การประเมินหรือนิเทศ การให้ค าปรึกษา 
 13. การใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติและแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นบ่อยๆเพื่อลดความเขินอายเกี่ยวกับเพศศึกษา 
 14. เพศของตนเองและเพื่อน การแจ้ง รายละเอียดเพื่อให้นักเรียน เตรียมการ ก่อนเรียนทุกครั้ง 
 15. พูดคุย ปัญหา อุปสรรค  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การให้ความร่วมมือของนักเรียน 
 16. ส่ิงท่ีประสบผลส าเร็จการจัดการเรียนการสอน  และส่ิงท่ีควรปรับปรุง ในการสอนครั้งต่อไป 
  17. การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และอัพเดทโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 18. เพิ่มเติมการใช้ส่ือและภาพประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
 19. การใช้ ภาษา ต้องพูดให้ชัดเจน การจัดกิจกรรมให้เข้ากับผู้เรียนสร้างความสนใจให้ผู้เรียนมากขึ้น 
 20. การฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ว่านักเรียนควรมีการแยกแยะข้อดีข้อเสียในส่ิงท่ีเรียนรู้ไป 
 21. แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเพิ่มเนื้อหาบางเรื่องและการพูดคุยกับ
นักเรียนแยกกลุ่มประเด็นท่ีสนใจ 
 

ตำรำงที่ 8  ตารางแสดงผลการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ด้านความรู้สึกของครูต่อการใช้แผนการเรียนรู้) 
 

หัวข้อ 
ระดับความรู้สึก (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 
 ต้ังค าถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ มากกว่าการบอก 64.4 35.6 - 
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น 88.1 11.9 - 
 การฟังเพื่อจับประเด็นส าคัญ 62.7 37.3 - 
 สรุปโดยเช่ือมโยงประเด็นจากผู้เรียน 67.8 32.2 - 
 มีความชัดเจนในเนื้อหา กระบวนการ 84.7 15.3 - 
 ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ 88.1 11.9 - 
 สามารถจัดได้บรรลุวัตถุประสงค์ 86.4 13.6 - 

รวม 77.46 22.54 - 
   

 จำกตำรำงที่ 8  พบว่า ด้านความรู้สึกของครูต่อการใช้แผนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เพศวิถี 
และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม ส่วนใหญ่มีความรู้สึกอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
77.46 รองลงมา คือ มีความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.54 
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       สิ่งที่ครูคิดว่ำท ำได้ดีในคร้ังนี้ 
- การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ 
- มีการซักถามผู้เรียนตลอดเวลาในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
- สามารถสอนได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีการโต้ตอบ  
- แม่นย าในเนื้อหาวิชาในการจัดการเรียนการสอน และใช้ส่ือการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้
- เตรียมส่ือการสอนและนวัตกรรมท่ีดีเหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนการสอน 
- การน าประสบการณ์จริงของตนเองมาน าเสนอให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
- นักเรียนท ากิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- การจัดบรรยากาศการเรียน การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของนักเรียน มีการใช้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ 
- การใช้ส่ือในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แนะน าการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 
- กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ  
- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอของนักเรียน เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถตอบข้อซักถามของนักเรียนได้ชัดเจน 
- การจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดในห้องเรียน 
- การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการด าเนินชีวิต 
- การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการให้นักเรียนคิดเองเพื่อด าเนิน 

กิจกรรม นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
- การสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ท าให้นักเรียนกล้าซักถาม พูดคุย เปิดใจ 
- การสอนแบบแบ่งกลุ่ม และให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหา 
- จัดกิจกรรมการสอนแล้วนักเรียนเปิดใจปรับตัวยอมรับเพื่อนใหม่และมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 
- การสอนท่ีเป็นกันเองกับนักเรียนท าให้นักเรียนกล้าท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูและเพื่อนใน 

ช้ันเรียน 
 

       สิ่งที่คิดว่ำควรปรับปรุง เพื่อท ำให้ดีขึ้นในกำรจัดคร้ังต่อไป คือ 
- การบริหารเวลาให้เหมะสม พอดี หรือ ท ากิจกรรมให้พอดีกับเวลา 
- จัดส่ือการสอนให้หลากหลายมากขึ้น การเตรียมใบงาน ใช้ส่ือและนวัตกรรมให้ทันสมัยและทันต่อ 

เหตุการณ์ 
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรม 
- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกได้มากขึ้น 
- ควรจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทุกคน 
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- ควรแบ่งกลุ่มนักเรียนในการท ากิจกรรม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรมได้ท่ัวถึง 

- การตั้งค าถามกระตุ้นความคิดท่ีหลากหลายและการสรุปความรู้ 
- การค้นหาขอ้มูลท่ีนักเรียนสนใจเป็นพิเศษ เรื่องค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน 

เพิ่มเติมเนื้อหาในหลาย ๆ มุมมอง ยกตัวอย่างให้หลากหลาย และใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้น 
- การสร้างความไว้วางใจ ให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 
-  วิธีการให้ค าปรึกษา ควรท าในช่องทางส่วนตัวและเป็นความลับ นักเรียนทุกคนเข้าถึงครูได้ 
- การเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเพศชาย เพื่อจะได้บอกเล่า/แนะน านักเรียนได้ละเอียดมากขึ้น 
- ดึงความสนใจของผู้เรียนบางส่วนได้ แสดงออกเพิ่มมากขึ้น เนื้อหาท่ีหลากหลาย  ส่ือ 

การน าคลิปวีดิโอมาเปิดให้นักเรียนดู ในเรื่องการส ารวจร่างกายตนเอง 
 

      ข้อเสนอแนะของครู 
- อยากให้ครูทุกท่านพูดคุยเรื่องเพศกับนักเรียนไม่ใช่เฉพาะวิชาสุขศึกษาเท่านั้น เพราะ เรื่องเพศ 

เป็นเรื่องธรรมชาติท่ีทุกคนควรรู้เป็นทักษะชีวิตหนึ่งของมนุษย์ 
- ควรมีการสนับสนุนส่ือการสอนท่ีทันสมัย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจมากขึ้น 
- การเปล่ียนหัวข้อสนทนาไม่ควรเว้นช่วงนานเกินไป ควรมีการพูดคุยกันระหว่างครูกับนักเรียน 

ตลอด 
- ควรมีส่ือการเรียนท่ีทางกระทรวง หรืองบประมาณให้กับกับครูผู้สอน เพื่อให้กิจกรรมสมบูรณ์ 
- ควรจัดสรรงบประมาณ เรื่องส่ือการสอนท่ีทันสมัย นักเรียนเข้าใจง่าย และกึงดูความสนใจของ 

นักเรียน 
- ควรประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายครูผู้สอน หรือกิจกรรมเพื่อนคุยกับเพื่อน 
- ครูสาระอื่นๆ สามารถสอนได้ ในการบูรณาการ 
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ตำรำงที่ 9  ตารางแสดงผลการติดตาม STEM Education/วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based   
 Learning : PBL) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ 
จ านวนโรงเรียน  

(ร้อยละ) 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                                               

(Problem-Based  Learning : PBL) 
 

1.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                          
(Problem-Based  Learning : PBL) 

89.8 

2. การจัดการเรียนรู้ลักษณะของ STEM ศึกษา  
2.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ตามแนวทาง                            
STEM ศึกษา (รายวิชา/โครงการ/กิจกรรม/ในรูปแบบต่างๆ) 

89.8 

2.2 มีครูที่เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (สสวท./หน่วยงานอื่นๆ) 86.4 
 

 จำกตำรำงที่ 9  พบว่า สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning : PBL) ร้อยละ 89.8  มีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ตามแนวทาง STEM ศึกษา (รายวิชา/โครงการ 
/กิจกรรม/ในรูปแบบต่าง ๆ) ร้อยละ 89.8 และมีครูที่เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (สสวท./หน่วยงานอื่น ๆ) 
ร้อยละ 86.4 
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 ตำรำงที่ 10  ตารางแสดงผลการตดิตามโครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2  
  ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ 
จ านวนโรงเรียน       

(ร้อยละ) 
1. มีแผนงาน/โครงการ พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
96.6 

2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีมีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกระดับช้ันอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง                 
ของสถานศึกษา 

98.3 

3. บริหารอาคารสถานท่ีจัดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ        
การจัดการเรียนรู้มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม       
แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

100 

4. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

94.9 

 รวม 97.45 
 

 จำกตำรำงที่ 10  พบว่า ภำพรวม สถานศึกษามีขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.45 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การบริหารอาคารสถานท่ี จัดแหล่งการเรียนรู้     
ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อการจัด 
การเรียนรู้ มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ มีค่าสูงสุด ร้อยละ 100  

รองลงมา คือ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท่ีมีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันอย่างเหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงของสถานศึกษา ร้อยละ 98.3 และโรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 96.6 
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              ผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ โครงกำรจัดกำรศึกษำ         
ขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

1. รูปแบบท่ีโรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 

 

      รูปแบบการจัดสมรรถนะอาชีพระยะส้ันในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    
       คิดเป็นร้อยละ 47.5 

   รูปแบบการจดัเตรียมพื้นฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาและ 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   คิดเป็นร้อยละ 11.9 

      รูปแบบการจัดเตรียมความพร้อมความถนัดในสาขาวิชาชีพใน 
      การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 32.2 

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้ประกอบการในกิจกรรมธุรกิจพอเพียง   
      คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 2. จากรูปแบบท่ีโรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า โรงเรียนด าเนินการ 
ดังนี ้
 2.1 โรงเรียนได้ด าเนินการส ารวจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ว่ามีนักเรียนคนใดสนใจเรียน
ต่อสายอาชีพหรือมีนักเรียนคนใดสนใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีการผลักดันและสนับสนุนนักเรียน   
คอยให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
 2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เรียนทักษะอาชีพเป็น
หลักสูตรระยะส้ัน 2 หลักสูตร คือ ช่างท าขนมชาววัง และช่างประดิษฐ์ของช าร่วยจ านวน 75 ช่ัวโมง/หลักสูตร 
จัดหลักสูตรทวิศึกษาในระดับช้ัน ม.4-6 ในสาขาช่างยนต์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญช ี
 2.3  จัดกิจกรรมในทุกระดับช้ันในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน 
 2.4  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพในทุกระดับช้ัน และจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในวิชาแนะแนวแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน 
 2.5  ร่วมมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดการเรียนการสอนนักเรียน 
 2.6  มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเผาข้าวหลามจากไม้ไผ่ มีการเลือกไม้ไผ่ การท าส่วนผสม ขั้นตอนการท า และการเก็บรักษา เพื่อให้นักเรียน
มีทักษะอาชีพจากส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชน 
 2.7  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับวิทยาลัยการอาชีพ โดยโรงเรียนได้จัดการเรียน       
การสอนในรายวิชาพื้นฐาน และวิทยาลัยการอาชีพได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม และได้ท า
ข้อตกลงในการเทียบโอนรายวิชาระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัยการอาชีพ ในระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
 2.8  จัดท าหลักสูตรระยะส้ัน ผ้าไหมร่องตาที 
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 2.9 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพ งานคหกรรม อุตสาหกรรม นักเรียนเลือก
ตามความถนัดของนักเรียน 
 2.10 ฝึกทักษะเพื่อการมีงานท า โดยให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ ท่ีโรงเรียนบูรณาการ
ในคาบชุมนุม ตามความถนัดและองค์ความรู้ท่ีมีของครูผู้สอน 
 2.11  สร้างกิจกรรมท่ีเสริมสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนและเพื่อการศึกษาต่อ 
 2.12  การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท างานใน
ระดับช้ัน ม.6 และการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.13  จัดสมรรถนะอาชีพระยะส้ันในช่ัวโมงชุมนุม แบบเวียนฐาน 
 2.14  แบ่งเป็นระดับช้ันโดยค านึงถึงช่วงวัยในการเรียนรู ้ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จัดการเรียนรู้ 
การท าดอกไม้ใบเตย/ลูกมะกรูด ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จัดการเรียนรู้การเล้ียงไก่พื้นบ้าน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จัดการเรียนรู้การท าวุ้นแฟนซี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จัดการเรียนรู้การจัดดอกไม้จากใบไม้สด ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 5 จัดการเรียนรู้การท าจักสานจากผักตบชวา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดการเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 2.15  จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
 2.16  จัดท าหลักสูตรอาชีพระยะส้ันและส ารวจความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี              
ส่งวิทยากรเข้ามาจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีวิทยากรท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย                
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนขึ้นในวนัพุธเวลา 09:00 น ถึง 15:00 น เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 2.17  จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนประกอบอาชีพระยะส้ัน เช่น พาไปดูงาน และอบรมการสาน
ตะกร้าพลาสติก สบู่ ลงลักปิดทอง ย้อมผ้าม่อฮ่อม และเส้ือยืด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายดูงานเกี่ยวกับ
อาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนประกอบธุรกิจพอเพียง เช่น น้ าสมุนไพร 
 2.18 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียนตามความถนัดและสนใจ เรื่องการฝึก
ปฏิบัติงานขนมพื้นบ้าน งานโลหะ ท าพริกกะผง และปฏิบัติงานปูน 
 2.19 จัดเตรียมความพร้อมความถนัดในสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา          
โดยการเปิดแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (PIM) 
 2.20 โรงเรียนได้ด าเนินการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ครูแนะ
แนวเป็นผู้รับผิดชอบ โดยร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  น าเอกสารแบบทดสอบบุคลิกภาพ 
เพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพ (จอห์น ฮอลแลนด์) มาด าเนินการให้นักเรียนช้ัน ม.3, ม.6 ได้เข้าสอบ             
ในระบบออนไลน์ และประมวลผลผู้เรียนทุกคน 
 2.21 จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาขนมอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 5 ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน และในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ัน ม. 4-6 
ห้องแผนการเรียนท่ัวไป โรงเรียนส่งเสริมและสร้างโอกาสทางงานอาชีพให้แก่นักเรียนท่ีน่าสนใจโดยเปิด
แผนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ คหกรรม เกษตรกรรม และช่างอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตร 
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 2.22  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เลือกแผนการเรียนตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง โดยโรงเรียนได้เชิญหนว่ยงานเข้ามาให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพระยะส้ันให้กับ
นักเรียน นอกจากนั้นยงัมีการพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี และฝึกอาชีพยังสถานท่ีจริงในชุมชน 
 2.23  โรงเรียนเปิดหลักสูตร ปวช.สาขาบัญชีและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรของ สอศ.) 
 2.24  เปิดหลักสูตรทวศึิกษากับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุทัยธานี หลักสูตรสาชาช่างไฟฟ้า
และสาขาช่างยนต์ 
 2.25  เปิดบริษัทรักการดี ตามโรงเรียนสุจริต การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 แผน 
คือ วิทย์-คณิต สายศิลป์ เน้นทักษะอาชีพ กีฬา โรงเรียนอยู่ในโครงการนักธุรกิจนอ้ย มีคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.26  จัดอบรมอาชีพระยะส้ัน ปฏิบัติจริง โดยมีวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มาให้ความรู้ เช่น งานใบตอง การค้าขายออนไลน์ การท าขนมกะหรี่พัฟ 
 2.27  จัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3 วิชาการถนอมอาหารวิชา
เพิม่เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.4 วิชาการประดิษฐ์ ม.5 วิชาขนมไทย ม.6 วิชาน้ าเพื่อสุขภาพ 
กิจกรรมแนะแนว มีการใช้กระบวนการแนะแนวในการวัดความถนัดด้านอาชีพ โดยใช้โปรแกรมและแบบวัด
ต่าง ๆ หลากหลาย ในช้ัน ม.1-ม.6 เพื่อวางแผนเลือกศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 2.28  จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเตรียม     
ความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 3. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ หรือท า MOU กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น 
  3.1 มูลนิธิมีชัย วีระ ไวทยะ ปี 2563   
  3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระบบ TAS) ปี 2560 
  3.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะวนศาสตร์) ปี 2562 
  3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2564 
  3.5 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ช่างยนต์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2559  
  3.6 สถาบันปัญญาภิวัฒน์/การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2562 
  3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 2562  
  3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม ปี 2563 
  3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ ปี 2563 
  3.10 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2562  
  3.11 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2563 
  3.12 โรงพยาบาลบ้านไร่  สาขาทางการแพทย์/พยาบาล   ปี 2562    
  3.13  กรมการจัดหางาน  สาขาวิชา อาชีพระยะส้ัน  ปี 2560    
  3.14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู  สาขาวิชา ปฐมวัย  ปี 2563 
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  3.15 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2563 
  3.16 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สาขาวิชายานยนต์/ไฟฟ้า ปี 2562 
  3.17 โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.  
พ.ศ. 2561   
  3.18 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียน ปี 2563 
  3.19 หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 
  3.20 กองทุนหลักประกันสังคมสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล โครงการจิตแจ่มใสในร่างกาย
ท่ีแข็งแรง ปี 2563 โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนการศึกษา ปี 2563 
  3.21 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
  3.22 วิทยาลัยการจัดการตากฟ้า 
  3.23 วิทยาลัยการเกษตร  สาขาเกษตร  ปี 2560  
  3.24 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  สาขาอาหาร  ปี 2561   
  3.25 โรงเรียนเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา  สาขาเครื่องปั้น  ปี 2562   
  3.26 โรงเรียนคู่พัฒนา  สาขาวิทย์-คณิต  ปี 2562 
 4. โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีข้อดี มีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
      ข้อดี 
  - เปิดโอกาสให้กับนักเรียนท่ีจบ ม.3 มีทักษะวิชาชีพ สนองกับความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรยีน และเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนได้เรียน 
  - ได้วุฒิการศึกษาเป็น ปวช. และ ม.6 ออกไปประกอบอาชีพได้ 
  - โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาจนส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ และนักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
  -  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานสามัญเพื่อไปศึกษาต่อและมีทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อไปประกอบ
อาชีพ นักเรียนมีทางเลือกหลากหลายท้ังศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา ช่วยพัฒนาความ
ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในจุดเด่นของทางสองสถานศึกษาให้จัดการศึกษาท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เรียน 
  - นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จากแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีโรงเรียน
จัดท า และจากกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ 
      ปัญหำ/อุปสรรค 
 - มีปัญหาอุปสรรคด้านเวลาและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการท ากิจกรรม      
 - ขาดงบประมาณในการส่งเสริมนักเรียนสู่เวทีภายนอก และข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร        
บางสาขาวิชา เช่น พลศึกษา, แนะแนว 
 - โรงเรียนไม่สามารถควบคุมการเข้าช้ันเรียนของนักเรียนในรายวิชาท่ีทางวิทยาลัยการอาชีพ
จัดการเรียนการสอนได้ ท าให้มาเรียนขาดหายไปบ้าง 
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 - มีเวลาน้อย ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 - โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการน าหลักสูตรอาชีพระยะส้ันใส่ในหลักสูตรสถานศึกษา ท าให้ยังไม่ได้
จัดสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
 ข้อเสนอแนะ 
 - หากมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ จะท าให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและต่อยอดอาชีพได้มากขึ้น 
 - ต้องการให้มีการสนับสนุนบุคลากรในสายอาชีพท่ีโรงเรียนขาดแคลน 
 - ต้องการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในการด าเนินกิจกรรม 
 - ครูทุกคนต้องสอนวิชาแนะแนวและให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนกิจกรรมในคาบ            
การเรียนการสอน เพื่อให้ส่งผลกับผู้เรียนได้โดยตรงและมากขึ้น วิชาแนะแนวเป็นวิชาท่ีสามารถวัดผู้เรียน      
ในด้านพฤติกรรมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมของนักเรียนมีความรนุแรง มีปัญหามากขึ้น ควรได้รับ 
การส่งเสริมและการพัฒนาในกิจกรรมแนะแนวต่อไป 

 

ตำรำงที่ 11 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เพื่อการมีงานท า ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
 และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 42 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ 
จ านวนโรงเรียน         

(ร้อยละ) 
1. การจัดท าคลังทะเบียนอาชีพ  สถานประกอบการ  อาชีพในท้องถิ่น 66.1 
2. จัดหาส่ือแนะน ารายละเอียดลักษณะงานอาชีพ และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 83.1 
3. จัดท าแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 72.9 
4. มีแผนการเรียนรองรับความต้องการอัตราก าลังแรงงานของสถานประกอบการ 

และกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 
53.9 

5. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการท่ีตรงและสอดคล้องของสถานประกอบการและ
กลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่นตรงตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง และ
สถาบัน การศึกษาต่อ ท่ีด าเนินการร่วมกันจัดท าโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา 
ก าหนดสมรรถนะ คุณลักษณะ และเนื้อหาท่ีเป็นสาระพื้นฐานด้านสมรรถนะ          
และพื้นฐานทางการศึกษาต่อ หรือพื้นฐานการท างาน 

76.3 

6. มีรายวิชาเพิ่มเติมของแผนการเรียนท่ีสนองความต้องการ ของนักเรียนในรูปแบบ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

84.7 
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ท่ี รายการ 
จ านวนโรงเรียน 

(ร้อยละ) 
7. มีรายวิชาเพิ่มเติมของแผนการเรียนท่ีสนองความต้องการ ของนักเรียนในรูปแบบ 

ทวิศึกษา 
54.2 

8. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการเข้าสู่สาขาวิชาชีพของนักเรียนเป็นรายบุคคล 98.3 
9. จัดระบบวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพโดยใช้กระบวนการ แนะแนวให้นักเรียน       

รู้จักอาชีพและค้นพบบุคลิกภาพและความถนัดของตนเอง เลือกแผนการเรียน         
ในการเรียนต่อและประกอบอาชีพของตนเอง 

94.9 

10. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล 96.6 
11. มเีครื่องมือและผลการประเมินบุคลิกภาพท่ีเหมาะกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียน

รายบุคคล 
84.7 

12. มีเครื่องมือและผลการวัดความถนัดของนักเรียนตามสมรรถนะสาขาอาชีพ 84.7 
13. จัดกิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียน

ช้ัน ม.1, ม.3, และ ม.6 
79.7 

14. มีเอกสาร Portfolio ของนักเรียนรายบุคคล และแสดงผลบุคลิกภาพ ความถนัด 
ทักษะ คุณลักษณะ และผลงาน 

94.9 

 รวม 80.36 
 

 จำกตำรำงที่ 11 พบว่า ภำพรวม สถานศึกษามีการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมี          
งานท า ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21         
คิดเป็นร้อยละ 80.36 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมส ารวจความต้องการเข้าสู่สาขาวิชาชีพของนักเรียน
เป็นรายบุคคล มีค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ของนักเรียนรายบุคคล  
คิดเป็นร้อยละ 96.6   
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ภำคผนวก 
 เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

     ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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แบบตรวจเยี่ยม นิเทศ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

คร้ังที่ 1  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน.................................................................................................................................................... 
ต าบล..........................................อ าเภอ.............................................จังหวัด................................................. 
 

ค ำอธิบำยแบบตรวจเยี่ยม 
 ให้ผู้ตรวจเย่ียมด าเนินการกรอกข้อมูลลงในช่อง ปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติ และอธิบายการด าเนินการหรือ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ท่ี รายการตรวจเยี่ยม 
การด าเนินการ ค าอธิบาย/เอกสาร

หลักฐาน มี/
ปฏิบัติ 

ไม่มี/
ปฏิบัติ 

1. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562  5 สาระหลัก เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

   

2. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562  5 สาระหลัก เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

   

3. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   

 
ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

      ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจเย่ียม 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................. 
     

   ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจเย่ียม 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................. 
 

ออกแบบเครื่องมือ โดย กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
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แบบนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  
 

โรงเรียน ................................................ สหวิทยำเขต .................................จังหวัด.......................... 

ค ำช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย   ใน ช่อง ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมิน                  
ท่ีสอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

     

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็น
พิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช้ 

     

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ             
แต่ละมาตรฐาน 

     

1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วย
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

     

องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

     

 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ            
โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

     

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้าน
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

     

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ                   
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.4 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาท
หน้าท่ีของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

 2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 

     

2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 

     

2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
สู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 

     

2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความ
เห็นชอบ 

     

องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 3.1 การน าแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว้ 

     

3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี ได้ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     

องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

     

 4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
ท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการ              
ท่ีเหมาะสม 

     

องค์ประกอบที่ 5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

     

5.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลการประเมินตนเอง
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 6.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้            
การประเมินแนวใหม ่

     

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

     

6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     

องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ         
อย่ำงต่อเนือ่ง 

     

 7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง        
ให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

     

7.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงาน       
ท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร
และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 

     

 
 
 

ผู้ออกแบบเครื่องมือ นางเมตตา  ถวิลไทย 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
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แบบบันทึกกำรตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำมและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
ชื่อผู้รับกำรนิเทศ ................................................................ ต ำแหน่ง ............................................... 
โรงเรียน ............................................................... วิชำที่สอน ......................................... ................. 
ชั้น ....................... เร่ือง ................................................................. วันที่ ........................................ 
 
ตอนที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามข้อมูลท่ีตรงตามความเป็นจริง

 1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน / ถูกต้อง / สมบูรณ์ 

   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 
   1. ………………………………………………………………………… 
   2. ………………………………………………………………………... 
   3. ………………………………………………………………………... 
 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
   ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ คือ .............................................. 

........................................................................................................................................... 
 3. ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ส่ือประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ 
 ส่ือประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

 ไม่มีส่ือประกอบการเรียนรู ้
 4. การวัดและการประเมินผล 

   มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

   มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย แต่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
   ไม่มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย แต่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
   ไม่มีเครื่องมือ/วิธีการหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริงจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน   3  =  ดีมาก     2   =   ดี     1   =  พอใช้ 

ท่ี รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน 

พฤติกรรมที่ไม่มี 
(ระบุ) 

3 2 1  
1. มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนท่ีเร้าความสนใจ                   

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับข้ันตอน 
    

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

    

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย สร้างสรรค์            
เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 

    

4. สามารถใช้ค าถามและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด                  
และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

    

5. มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้                 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

    

6. ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้     
7. มีการใช้ส่ือ DLIT ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
8. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน           

มีการให้ก าลังใจ เสริมแรงเมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง 
    

9. สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงความรู้ท่ีเข้าใจง่าย                    
สรุปบทเรียน ประเมินความรู้ของนักเรียนได้เหมาะสม 

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

    

   สรุปผลการนิเทศ         ร้อยละ  90  ขึ้นไป    =   ดีเย่ียม 

  ร้อยละ  80 - 89      =   ดีมาก 
  ร้อยละ  70 - 79      =   ดี

  ร้อยละ  60 - 69      =   พอใช้ 
  ต่ ากว่าร้อยละ  60     =   ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตอนที่ 3 บันทึกผลกำรนิเทศและสังเกต 
จุดเด่นของครูผู้สอน  

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 ส่ิงท่ีครูผู้สอนท าแล้วประสบความส าเร็จในช้ันเรียน  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ .................................................... ผู้นิเทศ 
                       (....................................................) 
            วัน ......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
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บันทึกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
กำรตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์     ...................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง     .........................................................    สอนระดับช้ัน............................................................... 

วัน/เดือน/ปี ท่ีสัมภาษณ์    ........................................................................................................................... 

บรรยำยลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้และแนวทำงกำรส่งเสริม 
     ด้ำนผู้เรียน  

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
ด้ำนครู 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ .................................................... ผู้สัมภาษณ์ 
                      (....................................................) 
 
 

ออกแบบเครื่องมือ โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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แบบสังเกตกำรณ์จัดกระบวนกำรเรียนรู้ (บันทึกกำรนิเทศ) 
โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งท่ี.............../........................ 

 ช่ือ Coach .................................................................................................................................................. 
 วันท่ี................................................................ เวลา..................................................................................... 
 ช่ือครูผู้จัดการเรียนรู้..................................................................................................................................... 
 ช่ือสถานศึกษา............................................................................อ าเภอ........................................................ 
 จังหวัด...................................................... 
 ช่ือแผนการเรียนรู้.............................................................................ช้ันเรียน..............ห้อง........................... 
 ก. บันทึกกำรสังเกตกำรณ์จัดกำรเรียนรู้ 
     1. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

หัวข้อ ท ำ ไม่ท ำ 
1. การน าเข้าสู่บทเรียน   
2. การอธิบายข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมชัดเจน   
3. การตั้งค าถามเพื่อสร้างการเรียนรู้   
4. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม   
5. การฟัง และการจับประเด็นส าคัญ   
6. การสรุปและสะท้อนเป็นระยะๆ ให้ผู้เรียนติดตามความคิดและการเรียนรู้ของกลุ่ม   
7. การเช่ือมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน   
8. การล าดับความคิดและประเด็นการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปท้ังหมดของคาบเรียน
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้ 

  

 

สิ่งที่ครูท ำได้ดี ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

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

 

     2. ทัศนะและท่ำทีของครูผู้สอน 
หัวข้อ ท ำ ไม่ท ำ 

1. ท่าทีเป็นมิตร ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และไม่อึดอัด   
2. ไม่ช้ีถูกผิด หรือบอกควรท า/ไม่ควรท า   
3. ไม่โน้มน้าวให้คิดเหมือนครู   
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สิ่งที่ครูท ำได้ดี ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

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

 

     3. กำรให้ข้อมูลของครูผู้สอน 
หัวข้อ ท ำ ไม่ท ำ 

1. การให้ข้อมูลรอบด้าน ไม่ปิดบัง   
2. การให้ข้อมูลถูกต้อง ไม่คลาดเคล่ือน   
3. อธิบายได้ชัดเจน   

 

สิ่งที่ครูท ำได้ดี ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

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

 

    ข. สิ่งที่ Coach เห็นว่ำเปน็อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้คร้ังนี้ (กรุณำระบุ) 
    เวลำ (มำก/น้อย)  
   ................................................................................................................................................................... 
    ผู้เรียน (จ ำนวน/ควำมสนใจ 
   ................................................................................................................................................................... 
    กิจกรรม (ควำมสอดคล้องกับผู้เรียน)  
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
    ครู (กำรเตรียมตัว/ข้อมูล/ทักษะ) 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   อุปกรณ์/สื่อ/ห้องเรียน  
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
    อื่นๆ  
   ................................................................................................................................................................... 
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    ค. ข้อสังเกตอื่นๆของ Coach  
 กำรพูดคุยกับครูหลังกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
     1. Coach ได้พูดคุยกับครูหลังกำรสอน 
  ใช่ (กรุณาให้ข้อมูลในข้อต่อไป) 
  ไม่ใช่ เพราะ   ครูมีคาบสอนต่อเนื่อง   Coach ติดภารกิจ   อื่นๆ 
 

     2. ควำมรู้สึกของครูต่อกำรใช้แผนกำรเรียนรู้คร้ังนี้ 
หัวข้อ มำก ปำนกลำง น้อย 

 ต้ังค าถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ มากกว่าการบอก    
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น    
 การฟังเพื่อจับประเด็นส าคัญ    
 สรุปโดยเช่ือมโยงประเด็นจากผู้เรียน    
 มีความชัดเจนในเนื้อหา กระบวนการ    
 ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้    
 สามารถจัดได้บรรลุวัตถุประสงค์    

   
      3. สิ่งที่ครูคิดว่ำท ำได้ดีในคร้ังนี้ 
    ....................................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................................... 
 

     4. สิ่งที่คิดว่ำควรปรับปรุง เพื่อท าให้ดีขึ้นในการจัดครั้งต่อไป คือ 
     5. ข้อเสนอแนะของครู 
 
     ผู้ถูกโค้ชได้รับทรำบกำร Coaching คร้ังนี้ พร้อมทั้งได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
 

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

ผู้ออกแบบเครื่องมือ นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 
ศึกษานิเทศก์ 
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ประเด็นกำรติดตำม STEM Education/วิธีสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 
(Problem-Based  Learning : PBL) 

 

    ค ำช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องท่ี สถานศึกษาปฏิบัติ 

ท่ี รำยกำร 
กำรปฏิบัติ 

หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                                               
(Problem-Based  Learning : PBL) 

   

1.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                          
(Problem-Based  Learning : PBL) 

  

2. การจัดการเรียนรู้ลักษณะของ STEM ศึกษา   

2.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ตามแนวทาง                            
STEM ศึกษา (รายวิชา/โครงการ/กิจกรรม/ในรูปแบบต่างๆ) 

  

2.2 มีครูทีเ่ข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (สสวท./หน่วยงานอื่นๆ)   

  

ผู้ออกแบบเครื่องมือ นายคมกฤช  แผนเสือ 
ศึกษานิเทศก์ 

 

ประเด็นกำรติดตำม โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

    ค ำช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องท่ี สถานศึกษาปฏิบัติ 

ท่ี รำยกำร 
กำรปฏิบัติ 

หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1. มีแผนงาน/โครงการ พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

2. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีท่ีมีนโยบำยน้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคล่ือนในสถำนศึกษำครอบคลุมทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ทุกระดับช้ันอย่ำงเหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงของ
สถำนศึกษำ 

   

3. บริหำรอำคำรสถำนท่ีจัดแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์ต่อ        
กำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ี สภำพแวดล้อม       
แหล่งเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

   

4. ประสำนสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียงของผู้เรียน 

   

 

ผู้ออกแบบเครื่องมือ นายสายชล  ทองฤทธิ์ 
ศึกษานิเทศก์ 
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แบบนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ 
โครงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 

ปีงบประมำณ 2564  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
 

1. ช่ือโรงเรียน................................................................................................................................................ 
2. โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า ในรูปแบบใด  

 2.1  รูปแบบการจัดสมรรถนะอาชีพระยะส้ันในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2.2  รูปแบบการจัดเตรียมพื้นฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 2.3  รูปแบบการจัดเตรียมความพร้อมความถนัดในสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 2.4  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้ประกอบการในกิจกรรมธุรกิจพอเพียง  

3. จากรูปแบบในข้อ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด าเนินการอย่างไร ระดับช้ันใด (อธิบาย) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

    ..................................................................................................................................................................  
4. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ หรือท า MOU กับหน่วยงานใดบ้าง  
   สาขาใด 
   หน่วยงำน/สถำบัน ที่ท ำ MOU   สำขำวิชำ   ปีพ.ศ.       

4.1............................................................................................................................................................ 
4.2............................................................................................................................................................ 

    4.3............................................................................................................................................................ 
5. โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
    อย่างไร 
    ข้อดี                

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

.................................................................................................................................................................. 
     ปัญหำ/อุปสรรค 
    .................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
      ข้อเสนอแนะ 
    .................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

ท่ี รำยกำร 
กำรปฏิบัติ 

รำยละเอียด 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. การจัดท าคลังทะเบียนอาชีพ, สถานประกอบการ,             
อาชีพในท้องถิ่น 

   

2. จัดหาส่ือแนะน ารายละเอียดลักษณะงานอาชีพ และ
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 

   

3. จัดท าแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ    
4. มีแผนการเรียนรองรับความต้องการอัตราก าลังแรงงาน            

ของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่น               
ตรงตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

   

5. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการท่ีตรงและสอดคล้องของ
สถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่นตรงตาม
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง และสถาบัน 
การศึกษาต่อ ท่ีด าเนินการร่วมกันจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน
รายวิชา ก าหนดสมรรถนะ คุณลักษณะ และเนื้อหาท่ีเป็น
สาระพื้นฐานด้านสมรรถนะ และพื้นฐานทางการศึกษาต่อ 
หรือพื้นฐานการท างาน 

   

6. มีรายวิชาเพิ่มเติมของแผนการเรียนท่ีสนองความต้องการ 
ของนักเรียนในรูปแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

   

7. มีรายวิชาเพิ่มเติมของแผนการเรียนท่ีสนองความต้องการ 
ของนักเรียนในรูปแบบทวิศึกษา 

   

8. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการเข้าสู่สาขาวิชาชีพของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

   

9. จัดระบบวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพโดยใช้กระบวนการ 
แนะแนวให้นักเรียนรู้จักอาชีพและค้นพบบุคลิกภาพและ
ความถนัดของตนเองเลือกแผนการเรียนในการเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพของตนเอง 

   

10. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล 
 

   

11. มีเครื่องมือและผลการประเมินบุคลิกภาพท่ีเหมาะกับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ของนักเรียนรายบุคคล 

   

12. มีเครื่องมือและผลการวัดความถนัดของนักเรียนตาม
สมรรถนะสาขาอาชีพ 
 

   



47 

 

ท่ี รำยกำร 
กำรปฏิบัติ 

รำยละเอียด 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

13. จัดกิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมกับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ของนักเรียนช้ัน ม.1, ม.3, และ ม.6 

   

14. มีเอกสาร Portfolio ของนักเรียนรายบุคคล และแสดงผล
บุคลิกภาพ ความถนัด ทักษะ คุณลักษณะ และผลงาน 

   

 
 

ผู้ออกแบบเครื่องมือ นางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายปัญญา  หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
2. นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
3. นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
4. นายไพรัตน์  กล่ินทับ              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
5. นางวิระดา  แก่นกระโทก ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

คณะผู้จัดท ำ 
1. นางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ 
2. นางมณฑิรา  บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ 
3. นางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

  


	C:\Users\ADMIN\Desktop\ita 64\o33\O33 และ O35 โครงการ  “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\ita 64\o33\O33 และ O35แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพ.pdf
	C:\Users\ADMIN\Desktop\ita 64\o33\O33 และ O35รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ .pdf

