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คำนำ 
 

 เอกสารการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลี่ยนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 เอกสารเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย  ๔   สว่นดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ 
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส่วนที่ ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
 ส่วนที่ ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส่วนที่ ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๕ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ต่อไป 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
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สารบัญ 

 
หน้า 

 
 ส่วนที่ ๑  บทบาทและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์      ๔ 
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ๖ 
 ส่วนที่ ๓  รูปแบบการนิเทศการศึกษา       ๒๔ 
 ส่วนที่ ๔  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ๒๖ 
 ส่วนที่ ๕  แผนและปฏิทินการนิเทศการศึกษา      ๓๑ 
 ภาคผนวก          ๓๖ 
  -เครื่องมือนิเทศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน      ๓๗ 
  -เครื่องมือประเมินห้องเรียนคุณภาพ      ๔๒ 
  -คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ๕๒ 
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ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีบทบาทหน้าที ่นิเทศ 
แนะนำ ชี้แนะ กระตุ้นครูและผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดความรู้ความตระหนักมีทักษะในการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จำปาทอง ได้กล่าวถึงบทบาทและคุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้ 
๑.๑  บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ  

๑) ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนำสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน 
การจัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเก่ียวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา 

๒) การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำนวัตกรรมมาใช้ 

๓) ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการนำนวัตกรรมมาใช้นิเทศการสอน และ 
ประเมินการสอน 

๔) ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน 
๕) ช่วยเหลือแนะนำ ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
๖) เป็นผู้นำของการสอนการเรียนตลอดเวลา 
๗) ช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือสร้างความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
๘) สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๙) มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 

๑.๒  คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ศึกษานิเทศก์พึงมี 
๑) ความรอบรู้ในงานของศึกษานิเทศก์ : ความรอบรู้ในเชิงกว้างและลึก 
๒) ความรอบรู้ในการศึกษา และทันต่อความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปัญหาและ 

อุปสรรคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศ 
  ๓) วิสัยทัศน์อันยาวไกล : ผู้นำทางการศึกษาจำต้องสร้าง กำหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์อย่างมี 

ความหมาย ความเข้าใจ และความตระหนักว่าสิ่งที่จะต้องทำในปัจจุบันอนาคตนั้นมีความจำเป็น และ
ความสำคัญอย่างไร แท้ท่ีจริงในอุดมการณ์การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น 

๔) ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับศึกษานิเทศก์ เพราะเป็นผู้นำทีมงาน 
อยู่เสมอ 

  ๕) สร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นต้น 

๖) ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๗) สร้างช่องทางให้มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ๘) มีอารมณ์มั่นคงและมีวุฒิภาวะ 
  ๙) ยอมรับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น 
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  ๑๐) สร้างความศรัทธาที่ผู้อื่นให้กับตน ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ  
และความเชื่อมั่นที่ทุกคนให้กับศึกษานิเทศก์ 
๑.๓ แนวทางปฏิบัติงาน 

๑) ทำความรู้จักกับบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การทำ 
ความรู้จักจะช่วยสร้างให้ความปรารถนาที่จะช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม ที่ 

๒) สื่อสารกับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยอย่างชัดเจน ปัจจุบัน  การสื่อสารมีหลากหลาย  อย่างไรก็ตาม 
การสื่อสารระหว่างบุคคลยังมีความจำเป็นและสำคัญ 

๓) สร้างความสำนึกเป็นเจ้าของจะช่วยให้ทุกคนในทีมงานมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานเพราะ 
ถือว่าความสำเร็จของงานตนเองมีส่วนร่วมอยู่ด้วย 

๔) ใช้ความเชื่อม่ันในตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นนี้จะเป็นการสร้าง 
ความเชื่อถือและการยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไม่หวั่นไหวในการแก้ปัญหา 
หรือเมื่อเกิดความผิดพลาด 

๕) มีความเข้าใจต่อคนอ่ืน บรรพบุรุษได้กล่าวไว้ “จงปฏิบัติตนต่อผู้อื่น เหมือนกับที่ตนเองต้องการ 
ให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตน” เราไม่คาดหวังว่าผู้อ่ืนควรหยุดทำงานของเขาแล้วมาปฏิบัติงานให้เรา 

๖) ปฏิบัติตนสม่ำเสมอและเป็นตัวอย่างในฐานะเป็นผู้นำในวงวิชาการ เราควร สร้างมาตรฐานให้สูง 
ไว้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นผู้นำที่ทำได้ และเป็นตัวอย่างได้ 

๗) ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ เมื่อทำสิ่งใดสำเร็จ ควรให้ผู้อ่ืนได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า นอกจากนี้ 
การได้รับความสนใจและการยกย่องก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย 
 ๑.๔ การพัฒนาตนในวิชาชีพ 

๑) มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นรายปี 
๒) ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานที่ตนเอง 

รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 
๓) อ่าน/เขียนบทความทางวิชาการ สร้างงานวิจัยและเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
๔) สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
๕) มีกลุ่มเพ่ือนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น เช่น เพ่ือนแนะนำเพ่ือนและเพ่ือนผู้ติชมเป็นต้น 
๖) ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น การปฏิรูการศึกษา เมื่อ 

ศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปด้วยทั้งในด้านความ
ตระหนัก ความรู้ และความสามารถ 

๗) ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ภาวะผู้นำของศึกษานิเทศก์ 
จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยผลไปสู่การพัฒนา
นักเรียนทั้งด้านวิชาการ และสังคม 

๘) แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางหลักสูตรและ การสอนของ 
ศึกษานิเทศก์กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซ้อนและไม่ชี้ชัดเจน แต่จะพออนุมานได้ว่าความเป็นผู้นำของ
ศึกษานิเทศก์ทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๙) เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา/สร้างรูปแบบของหลักสูตรและการสอนและ 
นิเทศอยู่เสมอ 
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๑ แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

๒ วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๒.๕ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๒.๖  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๓.ขอบข่ายภารกิจ 
 ๓.๑ งานธุรการ 
 ๓.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๑) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     ๒) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๓) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๒) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๔) งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๓.๔ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๑)  งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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      ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 ๓.๕ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๒) งานส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๓.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๑) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๓) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๑) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๒) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา            
๓) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 
 

➢ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 
 

➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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๑. งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕) ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้
 

 
 
 

 

 

 

 

  
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๒.๑.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒.๑.๒  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ    ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
โดย 
            ๑) พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
           ๒) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
  ๒.๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน 
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสูตรการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้
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 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๒.๒.๑ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕5๑ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๒.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ดังนี้ 
       ๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒) รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๒.๒.๓ พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๒.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียน
ตามแนวพุทธ  โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๒.๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  
การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๒.๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๒.๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๒.๒.๙ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1) ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2) ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๓)  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   ๔) เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
   ๕) นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
                    สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

            กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓) ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔) จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ๑) ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒) การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓) ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 
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๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๓.๒.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๓.๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๔) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
สื่อความ 
 ๓.๒.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑) ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   ๒) ดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   ๓) จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   ๔) เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒) วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ๓)  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
 ๔)  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗) จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือนำผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า  

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทาง
การศึกษา 
 ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๕.๑.๑ รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
          

งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยัการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
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  ๕.๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.๑.๓ จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.๑.๔ ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๑) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๒) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
  ๕.๑.๕ จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลสำเร็จ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๕.๒.๑ ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๕.๒.๒ จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๕.๒.๓ ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๑) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๒) จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๔) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๕.๒.๔ จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  ๑)   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒)  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 



18 
 

 

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑)จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒) ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔)สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๔.๔.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๔.๔.๒ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๑) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๓) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๔.๔.๓ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๖.๑   งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน 
การศึกษา แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗) นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจยั  มาตรฐานและ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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 ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑)  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒)  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓) ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔)  จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕)  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖)   จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗)  จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒)  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓)  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕)  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒)  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓)   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔)   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓)  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน

ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 

ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
 ๓) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕)   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒) เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
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 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔)  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือดำเนินการตามแผน 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓)  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑)  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒)  จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  ๑)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒)  สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดรูปแบบการนิเทศการศึกษาไว้ 4 
รูปแบบดังนี้ 

1. การนิเทศตามโครงการ (Project Based)     เป็นการนิเทศ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ในปีงบประมาณ  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ละกลุ่ม จัดทำปฏิทิน และเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลไว้ในโครงการแล้ว  ดังนั้น การนิเทศตามโครงการจึงเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด และมีการรายงาน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์เครือข่าย และดำเนินการนิเทศโดยองค์
คณะบุคคลซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลในศูนย์เครือข่าย 

2. การนิเทศแบบมีส่วนร่วม   (Participation Based  )   เป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ซึ่งกำหนดไว้ภาคเรียนละ  1 ครั้ง   การนิเทศ
ลักษณะนี้ จะเป็นการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือนิเทศ การดำเนินการนิเทศ 
จนกระท่ังการสรุปรายงานการนิเทศ เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี เน้นคณะกรรมการ
ซึ่งได้มาโดยยึดศูนย์เครือข่าย กล่าวคือ คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสนอชื่อมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่ และ
สำนักงานเขตแต่งตั้งโดยสลับพ้ืนที่การนิเทศ ติดตามช่วยเหลือและประเมินผล 

3. การนิเทศตามความต้องการ (Need Based) เป็นการนิเทศ ตามความต้องการของ 
โรงเรียน โดยทางโรงเรียนทำหนังสือขอวิทยากรในการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียน หรือศูนย์เครือข่าย
ต้องการการพัฒนา โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้   เป็นผู้ให้การ
นิเทศ หรือประสานผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นไปให้การช่วยเหลือโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนิเทศโดยการ
ประชุมปฏิบัติการ และการอบรมสัมมนา  และการนิเทศแบบ Coaching  โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
เครือข่ายเป็นผู้ประสานเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในศูนย์ที่ตนเองรับผิดชอบ 

4. การนิเทศศูนย์เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ (Area Based)  เป็นการนิเทศที่นับว่ามีความสำคัญ 
และสอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ( Whole   School  Approach )  ซึ่งเป็นการนิเทศที่ผู้นิเทศ
และผู้รีบการนิเทศมีความใกล้ชิด คุ้นเคยกันมากกว่าการนิเทศแบบอ่ืน  ผู้นิเทศมีข้อมูลเชิงลึกและมีความ
ต่อเนื่อง  รอบด้าน  ทั้งระบบสามารถดูแล ประสาน อำนวยความสะดวกให้การบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 
งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  กำหนดแนวทางการนิเทศไว้ ดังนี้  

๔.๑ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย  ออกนิเทศ ติดตามช่วยเหลือโรงเรียนที่ 
รับผิดชอบสัปดาห์ละ 3  วัน  

๔.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจำศูนย์ 
เครือข่ายออกนิเทศ ติดตามตามช่วยเหลือโรงเรียนตามนโยบายหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม  ตามคำสั่งของ
ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การประเมิน
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ประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การติดตามการใช้งบประมาณ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  
เป็นต้น 

๔.๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ 
ประสานงานร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยจัดหาสื่อ  เอกสาร
ความรู้  คู่มือ หรือตัวอย่างให้โรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๔.๔ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน โดยประธานศูนย์ หรือศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการ 
โรงเรียน  และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย  นิเทศ ช่วยเหลือกันเอง ตาม
แผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 256๓-256๖) โดยกำหนดวิสัยทัศน์
ว่า“ภายในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรคุณภาพ
ชั้นนำระดับภูมิภาคด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย โดยน้อมนำศาสตร์
พระราชาเป็นแนวทาง”และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงกำหนดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๕ จึงกำหนดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับจุดเน้นที่ต้องการพัฒนา ตามช่วงชั้นที่กำหนด 
รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้   ที่เอ้ือยต่อการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดนี้ 
๑. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

๑) ระดับปฐมวัย   
จุดเน้นช่วงวัยปฐมวัย คือด้านการมีวินัย ของเด็ก โดยเน้นการจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 ให้ครูผู้สอนเอาใจใส่การสร้างวัยนัยของเด็กจาการจัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อฝึกให้ เป็นนิสัย 
๒) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   
จุดเน้นช่วงวัยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คือการอ่านออกเขียนได้ โดยครูและ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นหรือผู้สอนเน้นการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน ซึ่งสมุดแบบฝึกหัดสามารถ
ทำให้ทราบพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งทราบข้อบกพร่องของนักเรียนรายบุคคลเพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาได้ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริง การนิเทศกำกับติดตามต้องเข้าถึงห้องเรียนและผู้เรียน 
“ใครๆก็ไปห้องเรียน” 

๓) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
จุดเน้นช่วงวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คือด้านการใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ผ่าน
ระบบ ICT  ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
จุดเน้นช่วงวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คือด้านการทักษะอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ โดยโรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกษะทักษะอาชีพ จากผู้รู้ในชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  

๒. กระบวนการสู่ความสำเร็จ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีกระบวนการพัฒนาให้บรรลุตามจุดเน้น

ดังนี้ 
๑) ศึกษาข้อมูลอย่างชาญฉลาด 

หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ครูผู้สอน ควรศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทุกมิติ เพื่อ 
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ใช้ในการวางแผน และนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา เช่น ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และผลการทดสอบในระดับต่างๆ ของนักเรียนทั้งภาพรวมของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลการ
อ่านออกเขียนได้ เป็นต้น 

๒) ประกาศเป้าหมาย 
นำข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วมาใช้ประกอบการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนรายคนและ 

เป้าหมายระดับโรงเรียน เพ่ือให้การกำหนดเป้าหมายมีความเป็นไปได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
ศักยภาพของผู้เรียน 

๓) ใช้นวัตกรรม 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดย 

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากการปฏิบัติเดิมๆ “เปลี่ยนวิธีคิดและ
วิถีปฏิบัติ” 

๔) นำประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง 
การดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจัดเน้นดังกล่าว ความมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อนการปฏิบัติ 

(PLC) อยู่เสมอ และนำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย และจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน 

๕) นิเทศถึงใจ 
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้น ผู้บริหารโงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ควรกำกับ ติดตาม 

 นิเทศให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ แนะนำอย่างต่อเนื่อง ถึงห้องเรียน ถึงครู และผู้บริหารโรงเรียน แบบเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา  
๓. ผลลัพธ์  
 ห้องเรียนคุณภาพ เป็นผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้ 

 
๓.๑ ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง ลักษะทางกายภาพของห้องเรียน ครูและผู้เรียน การจัดการเรียน 

การสอนและบรรยากาศ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในระดับดีขึ้นไป 
๓.๒ วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๓.๓ เป้าหมาย  ครูผ้สอนทุกคนสามารถพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๓.๔ ระดับการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กำหนดเป็น 

๒ ระดับดังนี้ 
       ๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
       ๒) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

          ๓.๕ องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ   
        ๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย มี ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 
  องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  องค์ประกอบที่ ๓ คุณภาพผู้เรียน 
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         ๒) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) มี ๕ องค์ประกอบดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ความเป็นระเบียบของห้องเรียน 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   องค์ประกอบที่ ๒ ด้านคุณภาพครู  
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครู  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
   องค์ประกอบที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ 5 สื่อและเทคโนโลยี 

๓.๖ วิธีการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
๑) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียนพร้อมทั้งส่งผล              

การประเมินห้องเรียนคุณภาพเฉพาะระดับดีเยี่ยม ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ภายในวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
ศูนย์เครือข่าย ประเมินคัดเลือกห้องเรียนที่มีคุณภาพระดับดีเยี่ยมให้เหลือจำนวน 8 ห้องเรียน เสนอไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ 2๕ กุมภาพันธ์ ๒๕64  

๓) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประเมินและจัดอันดับห้องเรียนคุณภาพ เรียงลำดับที่ 1 - ๘ ของแต่ละศูนย์เครือข่าย                   
และรายงานผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่  ๒5 มีนาคม ๒๕64 

๔) เขตพ้ืนที่ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรในโอกาสสำคัญในลำดับต่อไป 

๓.๗ เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
๓.๗.๑ระดับการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้และรายองค์ประกอบ 

คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดบัดีเยี่ยม 
คะแนนร้อยละ 70 - 79 ระดบัดีมาก 
คะแนนร้อยละ 60 - 69 ระดบัดี 
คะแนนร้อยละ 50 – 59 ระดบัพอใช้ 
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ระดบัปรับปรุง 

 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพห้องเรียน คำอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดบัดีเยี่ยม ได้ระดบัดีเยี่ยมขึ้นไปทุกองค์ประกอบ 
ระดบัดีมาก ได้ระดบัดีมากขึ้นไปอย่างน้อง ๒ องค์ประกอบและไม่มีองค์ประกอบใด 

ได้ระดบัพอใช้และปรับปรุง 
ระดบัดี ได้ระดบัดีขึ้นไป ๒ องค์ประกอบและไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดบัปรับปรุง 
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๓.๗.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               ๑) เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้และรายองค์ประกอบ 

         คะแนนร้อยละ  80 ขึ้นไป ระดับดีเยี่ยม  
         คะแนนร้อยละ   70 - 79  ระดับดีมาก  
         คะแนนร้อยละ   60 - 69  ระดับดี  
         คะแนนร้อยละ  50 – 59  ระดับพอใช้  
         คะแนนต่ำกว่าร้อยละ  50   ระดับปรับปรุง 

       ๒) เกณฑ์การตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ
ห้องเรียน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไปทุกองค์ประกอบ 
ระดับดีมาก ได้ระดับดีมากขึ้นไปอย่างน้อง 3 องค์ประกอบและไม่มีองค์ประกอบใด 

ได้ระดับพอใช้และปรับปรุง 
ระดับดี ได้ระดับดีขึ้นไป  3 องค์ประกอบและไม่มีองค์ประกอบใดได้ระดับปรับปรุง 
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แผนภาพแสดงจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้รับอนุมัตงิบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกตามกลยุทธ์  ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

จำนวน/แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป.

ขอนแก่น 
เขต 5 

อ่ืน(ระบุ) 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC 

Content Center OBEC Content Center  
และ VDO You Tube ในการจัดการเรียนการ
สอนของครู เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
- การส่งเสริมให้ครู ใช้ และเผยแพร่ สื่อดิจิทัล
แพลตฟอร์ม OBEC Content Center  ในการจัดการ
เรียนการสอน  
   1. AT : ครูสร้างและอัพโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส ์
   2. CVS : ผูดู้แลระบบตรวจสอบเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส ์
   3. CMS : การบริหารจดัการเนือ้หาอิเล็กทรอนิกส ์
   4. LCS : การให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์  
   5. CC : การใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง  ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ์
 - การจัดทำสื่อ VDO ชุดการสอนประกอบสื่อและ
แผนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน
ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์   

40,000 - กลุ่มงานส่งเสริมสื่อ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที2่1หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย 
 - กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563  
 - กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้มอนเตส- 
ซอรีและไฮสโคป 

40,000 - งานปฐมวัย 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

จำนวน/แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป.
ขอนแก่น 
เขต 5 

อ่ืน(ระบุ) 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
- การจัดการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดับ
ศูนย์เครือข่าย 
  - การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุง่สู่เหรียญทองระดับ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
  - การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - งานเกียรติยศเราสร้างเองได ้

170,000 1,800,000 
(อบจ.

ขอนแก่น) 

กลุ่มงานเลขา 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจัดการเรยีนรวม 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม 
  - กิจกรรมจัดซื้อสื่อสำหรับโรงเรยีนจัดการเรียนรวม 
  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพจดัการเรียนรวม 

- รอ สพฐ.
จัดสรร 

งานการศึกษาพิเศษ 

 รวมงบประมาณ 250,000 -  

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

พลิกโฉมการเรียนในศตวรรษที่ 21  
(การประกวดนวตักรรม) 

40,000 - กลุ่มงานส่งเสริมสื่อ 

6 โครงการนิเทศถึงใจ 
 - จุดเน้นคุณภาพการศึกษา 
 - ห้องเรียนคุณภาพ 
 - ครูดีวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
 - นิเทศแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.)  
 - เครือข่ายนิเทศ 

137,000 - กลุ่มงานนิเทศ 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000 - กลุ่มสาระภาษาไทย 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียนให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 

28,000 - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

จำนวน/แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป.
ขอนแก่น 
เขต 5 

อ่ืน(ระบุ) 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
 -  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET,  NT , 
RT ปีการศึกษา 2564 
 - การพัฒนาเจ้าหน้าที่นายทะเบียนในการใช้
โปรแกรม School MIS  
- การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิดเร็ว/จินตคณิต เพื่อ
นำสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์  

50,000 - กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล 

10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - การสอน Active Learning กลุม่สาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ป.3 
  - การจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษา (STEM 
Education) ป. 6   
- การพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนเพื่อสร้างทักษะ
วิทยาศาสตร์แก่ผูเ้รียน   
 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นข้ันเป็นตอน ม. 1-3   
 - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดบัประถมศึกษา  

50,000 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

11 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
PISA ปีการศึกษา 2564 

- รอ สพฐ.
จัดสรร 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

1๒ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

- รอ สพฐ.รอ 
รอสพฐจัดสรร 

นางจารุรัตน์ ราชชมภู
และคณะ 

1๓ โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  - จัดทำคู่มือระบบการประกันคณุภาพภายใน 
  - จัดทำสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ 
  - นิเทศ  ติดตาม 
  - สังเคราะห์ SAR ระดับเขตพื้นที่ 
  - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

75,000 - กลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1๔ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม

38,000 - กลุ่มงานหลักสูตร 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

จำนวน/แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป.
ขอนแก่น 
เขต 5 

อ่ืน(ระบุ) 

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิด้วยกระบวนการ PLC 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -    

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
๑๕ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- รอ สพฐ.
จัดสรร 

นางธิติมน คำม ี+  
กลุ่มกฎหมายและคดี 

๑๖ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- รอ สพฐ.
จัดสรร 

นายคีระคิน คำหนอง
ไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



35 
 

ตารางแสดง ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒  
                ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

เดือน วันที่ กิจกรรม กลุ่มงาน 
ธันวาคม  จัดทำแผนการนิเทศ 

นิเทศ 

มกราคม 
 กำหนดจุดเน้นคุณภาพห้องเรียนและห้องเรียนคุณภาพ 
 จัดทำเครื่องนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น 

กุมภาพันธ์ 

 ประชุมวิพากษ์เครื่องมือนิเทศ 
 ประชุมชี้แจงจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ 

๑-๑๒   โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ  

๑๕  
โรงเรียนรายงานสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๕ เฉพาะห้องเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

๑๖ – ๒๕  

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
แต่งตั้งกรรมการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย  
๒. คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย 
ประเมินระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๓. คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย
พิจารณาคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย จำนวน 
๘ ห้องเรียนและรายงานผลการประเมินไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายใน วันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นิเทศ 

มีนาคม 
 

๑ – ๑๕  

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพ้ืนที่ 
๒. คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ 
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
๓. คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
พิจารณาจัดเรียงลำดับและรายงานไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

นิเทศ 

๑๐ ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET  

วัดและประเมินผล 
๑๓-๑๔ สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๘ สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒๔ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาคผนวก 
 

  -เครื่องมือนิเทศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน       
  -เครื่องมือประเมินห้องเรียนคุณภาพ       
  -คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
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๑. เครื่องมือนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดตามจุดเน้นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากำหนด 

๒. เครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) ๓ ระดับ  
๓. เครื่องมือแบ่งตาม จุดเน้นคุณภาพมีจำนวน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๓.๑ ระดับปฐมวัย ด้านวินัย 
๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ด้านการอ่านออกเขียนได้ 
๓.๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ด้านการใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ด้านการทักษะอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๔. ให้ผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชั้นเรียนสังเกต สอบถาม ทดสอบ ตามรายการนิเทศและบันทึกตามสภาพความ
เป็นจริง 
 ๕. ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
 ๖. เครื่องมือนิเทศ ติดตามฉบับนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือติดตามการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาให้ได้
คุณภาพเท่านั้น  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

 

คำชี้แจง 
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา  

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

 
โรงเรียน...........................................................................................ศูนย์เครือข่าย............ ........................... 
ผู้รับการนิเทศ......................................................................................... ....ชั้น............................................ 
วันที่............เดือน......................................................พ.ศ.............................  เวลา.......... .......................... 
คำชี้แจง  1. ผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชัน้เรียน สังเกต สอบถาม ผูเ้รียนตามความเหมาะสมตามแบบนเิทศติดตาม 
  2. ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติตามความเป็นจริง 

 
 

ข้อ 
 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
1  

ควรพัฒนา 
2 

พอใช้ 
3 
 ดี 

1 การเข้าแถวรอคอยตามลำดับก่อน-หลัง เช่นการรับของและส่ง
งานครู 

   

2 การเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ     
3 การเดินแถวไปยังจุดต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ    
4 การล้างมือก่อนและหลังประทานอาหาร    
5 การแปรงฟันทุกครั้งก่อนนอน    
6 การเก็บรองเท้าเข้าท่ีอย่างเป็นระเบียบ    
7 การเก็บของเล่นของใช้ทุกครั้งหลังการใช้งาน    
8 การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร    
9 การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน    

10 การทิ้งขยะให้ถูกที่    
รวม/เฉลี่ย    

ระดับคุณภาพ    
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

จุดเน้นด้านวินัย ระดับปฐมวัย  
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

โรงเรียน...........................................................................................ศูนย์เครือข่าย............ ........................... 
ผู้รับการนิเทศ......................................................................................... ....ชั้น............................................ 
วันที่............เดือน......................................................พ.ศ.............................  เวลา.......... .......................... 
คำชี้แจง  1. ผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชัน้เรียน สังเกต สอบถาม ผูเ้รียนตามความเหมาะสมตามแบบนเิทศติดตาม 
  2. ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติตามความเป็นจริง 

ข้อ รายการนิเทศ ติดตาม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

ควร
พัฒนา 

ดี ดีมาก 

1 การนั่งถูกต้องเหมาะสมกับการเขียน    
2 การจับดินสอถูกวิธี    
3 ความสัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียน    
4 วิธีการสอนของครู (แบบ Active Learning)    
5 มีข้อมูลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็นรายคนตาม

ระดับชั้น 
   

6 จัดทำแผนพัฒนาและซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับ สภาพปัญหาของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

   

7 การมอบหมายงาน และการตรวจแบบฝึกหัดของครู    
8 มีร่องรอยการแก้ไขของนักเรียนตามคำแนะนำของครู 

การเขียนเรื่องสั้น ๆ จากภาพที่กำหนดให้ตามความเหมาะสม 
   

9 
 

การเขียนสะกดคำตามคำบอกและการเขียนเรื่องสั้น ๆ จากภาพที่
กำหนดให้สอดคล้องกับระดับชั้น 

   

10 อ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความ ที่กำหนดตามระดับชั้น    
11 ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านและฟังตามระดับชั้น    
๑๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจตาม

ระดับชั้น 
   

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จุดเน้นด้านการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑-๓  
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

โรงเรียน...........................................................................................ศูนย์เครือข่าย............ ........................... 
ผู้รับการนิเทศ.............................................................................................ชั้น.............. .............................. 
วันที่............เดือน......................................................พ.ศ.................... .........  เวลา.................................... 
คำชี้แจง  1. ผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชัน้เรียน สังเกต สอบถาม ผูเ้รียนตามความเหมาะสมตามแบบนเิทศติดตาม 
  2. ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติตามความเป็นจริง 

 
 

ข้อ รายการนิเทศ ติดตาม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
ควร

พัฒนา 
ดี ดีมาก 

1 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการทดสอบ  O-NET NT ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา (3 ปีย้อนหลัง) อย่างละเอียด อาทิ  
-ผลการทดสอบรายบุคคลของนักเรียน 
-มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่มีปัญหา 
-อ่ืนๆ  
สำหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   

2 โรงเรียนนำผลการประเมินมากำหนดเป้าหมายในการพัฒนา    
3 โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียน เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 (กลุ่มอ่อน) เน้นพัฒนา แก้ไข และซ่อมเสริม 
กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มเก่ง) เน้นสนับสนุน และส่งเสริม 

   

4 โรงเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดใน Test blueprint ที่ 
สทศ กำหนด เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

   

5 โรงเรียนนำคู่มือการยกระดับผลการทดสอบ O-NET NT 
ปีการศึกษา 2563 ที่ สพป. ขก.5  จัดทำขึ้นนำไปใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   

6 โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน    
7 มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ    
8 นักเรียนมีร่องรอยของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้    
๙ มีการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและเป็นระบบ    

๑๐ ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือมีนวัตกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน    

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จุดเน้นด้านทักษะอาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

โรงเรียน...........................................................................................ศูนย์เครือข่าย............ ........................... 
ผู้รับการนิเทศ......................................................................................... ....ชั้น............................................ 
วันที่............เดือน......................................................พ.ศ.............................  เวลา.......... .......................... 
คำชี้แจง  1. ผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชัน้เรียน สังเกต สอบถาม ผูเ้รียนตามความเหมาะสมตามแบบนเิทศติดตาม 
  2. ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติตามความเป็นจริง 

 

ข้อ รายการนิเทศ ติดตาม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

ควรพัฒนา ดี ดีมาก 
1 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการทดสอบ  O-NET NT ปีการศึกษา 

ที่ผ่านมา (3 ปีย้อนหลัง) อย่างละเอียด อาทิ  
-ผลการทดสอบรายบุคคลของนักเรียน 
-มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่มีปัญหา 
-อ่ืนๆ  
สำหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   

2 โรงเรียนนำผลการประเมินมากำหนดเป้าหมายในการพัฒนา    
3 โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียน เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 (กลุ่มอ่อน) เน้นพัฒนา แก้ไข และซ่อมเสริม 
กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มเก่ง) เน้นสนับสนุน และส่งเสริม 

   

4 โรงเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดใน Test blueprint  
ที่ สทศ กำหนด เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   

5 โรงเรียนนำคู่มือการยกระดับผลการทดสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2563 ที่ สพป.ขก.5 จัดทำขึ้นนำไปใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   

6 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ 
อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนหรือความต้องการของผู้เรียน 

   

7 โรงเรียนมีร่องรอยกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ    
8 มีร่องรอยผลงานการเรียนรู้อาชีพที่โรงเรียนจัดขึ้น    
๙ มีการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและเป็นระบบ    

๑๐ ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือมีนวัตกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน    

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จุดเน้นด้านใฝ่เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  

 



 


