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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

แนวคิด 

 ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม  ก า ร ศึ ก ษ า  วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห้ เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
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  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และชุมชน 
               ๕.๓  ง า น นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา         
  ๗.๓  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 หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
 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 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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๑. งานธุรการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์  ว า ง แ ผ น จั ด ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ  
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกั บกลุ่ ม อ่ื น ในส านั ก ง าน  หน่ ว ย ง านและสถานศึ กษา ใน งานธุ ร กา ร 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  ๒๕๒๙ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร ข่ า ว ร า ช ก า ร  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



๗ 
 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้มี
โอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ 
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ 
โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน
และการนิเทศภายใน 
 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



๘ 
 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์  วิ จั ย  ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ก า ร จั ด ก ร ะ บ ว น 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



๙ 
 

 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผลไป
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 



๑๐ 
 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

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

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน 
 
 



๑๑ 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 



๑๒ 
 

 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา คน้คว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



๑๓ 
 

 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครู
เป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา 
ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint 
Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 



๑๔ 
 

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

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

 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 



๑๕ 
 

๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน
พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



๑๖ 
 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
การประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการ
ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



๑๗ 
 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 



๑๘ 
 

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงานทั่วไป ของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ 

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

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



๑๙ 
 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตาม
แผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการนิเทศ (บูรณาการ) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

หมายเหตุ สามารถน ารูปแบบการนิเทศนี้ ไปบูรณาการกับการพัฒนาการศึกษาได้ทุกกิจกรรม 

 

รูปแบบ : เรียบง่าย เบิกบาน ไดง้าน ได้ใจ  
             เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
           (National Test : NT) 
รูปแบบบูรณาการ :  ๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ 
                             ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพ่ือก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ 
                                 ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง              
การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ๓R : 
Reading อ่านออก, (w)Riting เขียนได้ , (a)Rithmatic ทักษะในการค านวณ ๘C คือ Critical Thinking and 
Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้  Creativity and 
Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม  Collaboration Teamwork and Leadership : ความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  Communication Information and Media Literacy : ทักษะใน
การสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ  Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชน    ในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native 
Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะ
สูงอายุแล้วก็ตาม Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้  Compassion : มีคุณธรรม มี
เมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่
เด็กไทยจ าเป็นต้องมี 
 



 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน ๑๘๒ โรง มีนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ด้วยเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
โดยก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน พิจารณากลั่นกรองนิยามและ
กรอบโครงสร้างของเครื่องมือวัด  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการประเมินที่ได้  
จะเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับสถานศึกษา โดยได้จัดท าคู่มือ
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินการสอบเป็นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  อันจะท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
ได้อย่างถูกต้อง ตามความสามารถของนักเรียน 
 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู ้เร ียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) เมื่อพิจารณาย้อนหลัง ๓ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙) มีผลการประเมิน ดังนี้ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้าน
ค านวณ (Numeracy) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด ทุกข้อ มีระดับคุณภาพ “ดี” ส่วนความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning 
Abilities) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ข้อที่ ๓ สามารถสร้างข้อมูลสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ์หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ข้อที่ ๔ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือให้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่
ต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา  มีระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” และ “พอใช้” เมื่อน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ตามสภาพ
จริง จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัด ข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔ ของความสามารถด้านเหตุผล เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในด้าน
ความสามารถสร้างข้อมูลสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพ้ืนฐานของข้อมูล สถานการณ์หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ 
โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
และมีข้อจ ากัดในด้านความสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดย
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา  ซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นและควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  



 ในฐานะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) จึงได้คิดรูปแบบการนิเทศ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
และสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้นิเทศเอง โดยใช้สโลแกน : เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ         เพ่ือน าพาครูผู้สอน ให้
มีเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ในการก้าวสู่โลกแห่ง     การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้
ครูผู้สอนและผู้เรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เรียบง่ายใกล้ตัว มีความเบิกบานในการท างาน  ได้งานเป็นที่น่าภาคภูมิใจตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล และได้ใจที่มีความสุขจากการได้ท างานร่วมกันและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ : เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ 
๓. กรอบแนวคิดการพัฒนา 
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ : เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้านการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น เพ่ือก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 



 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย
ตัวชี้วัด ความสามารถด้าน
เหตุผล ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙) มี
ระดับคุณภาพ "ปรับปรุง" 
และ"พอใช้"

• ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในด้าน
ความสามารถสร้างข้อมูลสรุป
ใหม่ ออกแบบ วางแผน บน
พ้ืนฐานของข้อมูล 
สถานการณ์หรือสารสนเทศท่ี
ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และด้านการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล และ
มีข้อจ ากัดในด้าน
ความสามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือให้
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่
สมเหตุสมผล โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มี
สถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจ
หรือมีปัญหา 

ความส าคัญปัญหา

• เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ

• เรียบง่าย : วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น

• เบิกบาน : ร่วมกันคิดหา
นวัตกรรมในการท างาน หา
ข้อสรุปที่เป็นสากล่ ทุกคน
สามารถน านวัตกรรมไปใช้ท างาน
ร่วมกันได้

• ได้งาน : ใช้นวัตกรรม ในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมเป็น
ระยะ เพ่ือสะท้อนผลการใช้
นวัตกรรม และมีการปรับปรุง
พัฒนาให้เหมาะกับบริบท

• ได้ใจ : การสอบถามความพึง
พอใจในการใช้นวัตกรรม และการ
พัฒนาต่อยอด

รูปแบบการนิเทศ

• ผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ทั้ง ๓ ด้าน มีคะแนน
เฉลี่ยเป็นที่ ๑ ของ
จังหวัด เป็นที่ ๑ ของ
ศึกษาธิการภาค และ
เป็นที่ ๑๘ ของสพฐ.

• การพัฒนา
ความสามารถด้าน
เหตุผล ตัวชี้วัดข้อที่ ๓ 
และ ๔ มีระดับ
คุณภาพ "ดี" 

ผลการนิเทศ

กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการนิเทศ : เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ 



  
รูปแบบการนิเทศ : เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ ได้ใช้นวัตกรรมและเทคนิควิธีการ ดังนี้ 
 ชื่อนวัตกรรม  “Mind map มีคุณค่าทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอน” 
 กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การทดสอบความสามรรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ย้อนหลัง ๓ ปี 
ความสามารถด้านเหตุผล ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๔ อยู่ในอันดับสุดท้าย ๓๐ โรง 
 วิธีด าเนินงานและการใช้นวัตกรรม  ผู้เสนอผลงาน (ศึกษานิเทศก์) รับผิดชอบกลุ่มงานวัดผล         
งานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
  ๑. จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทราบวัตถุประสงค์  
  ๒. ก าหนดปฏิทินการออกนิเทศ ด้วยรูปแบบการนิเทศ : เรียบง่าย เบิกบาน ได้งาน ได้ใจ          
โดยการนัดพบปะจุดรวมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเดียวกัน จ านวน ๑๘ จุด เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรม “Mind map มีคุณค่าทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอน” และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน Mind map         
ที่ถูกต้อง  
  ๓. ครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ ใช้กิจกรรม“Mind map มีคุณค่า
น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอน” ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แม้ว่าแต่ละ
โรงเรียน จะจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ทุกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ก็มีหลักการเดียวกัน คือ ใช้กิจกรรม Mind 
map เป็น แผนที่ความคิด ที่รวมข้ันตอนการท างานทุกขั้นตอนไว้ในกระดาษแผ่นเดียว เช่น ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน        การวางแผนการท างาน การปฏิบัติงาน (ก่อน ระหว่าง หลัง) และการสรุปผลการปฏิบัติงาน   
  ๔. ผู้เสนอผลงาน (ศึกษานิเทศก์) ออกนิเทศ ติดตาม ผลการใช้นวัตกรรม ด้วยเครื่องมือนิเทศที่
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
 


