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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

ความเป็นมา 

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญการนิเทศการศึกษา  
เป็นการนิเทศที่ครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  ผู้นิเทศนอกจากจะมีบทบาทในการส่งเสริม ช่วยเหลือ  สนับสนุนครูให้
พัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเทคนิควิธีการและนวัตกรรมการการศึกษา และมาตรฐาน
ศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา 2556 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 8 ได้กล่าวถึงศึกษานิเทศก์ไว้ว่า
ศึกษานิเทศก์ต้อง “ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี”  ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศ
เสนอแนะ  ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือ
กิจกรรมนั้น  ๆมีน้ าหนัก มีความส าคัญน่าเชื่อถือผู้นิเทศจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน   

มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 

 ดังนั้น  ศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการที่จะน าพาคุณภาพการศึกษาของชาติไปสู่
เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ประเด็นส าคัญของการจัดระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ นอกจากนั้น ศึกษานิเทศก์ยังมีหน้าที่พัฒนาระบบการนิเทศให้เป็นการนิเทศแนวใหม่  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย และเป็นที่พึงของครู ผู้บริหารและหน่วยงาน
ทางการศึกษา ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ไว้ค่อนข้างสูงมาก 

 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามบทบาทอย่างเข้มแข็ง  ร่วมกับประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย รองผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละเครือข่ายออกนิเทศสังเกตชั้นเรียนครบทุกห้องเรียนทุกโรงเรียน ส่งผลให้

สถานศึกษา ครู ในสังกัดมีความตื่นตัว ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เพ่ิมข้ึนและล าดับที่ของเขตพ้ืนที่ได้ล าดับที่ดีขึ้น 
 สภาพการนิเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จ านวน 16 คน ได้ปฏิบัติการนิเทศแบบทีมร่วมกับเครือข่าย (School Network) ออกนิเทศครบทุกโรงเรียน 

ภาคเรียนละ 1  ครั้ง นอกนั้นเป็นการนิเทศเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มเป้าตามภารกิจงานและกลุ่มงาน และมีการ

นิเทศโดยการประชุม อบรมสัมมนาตามแผนของเขตพ้ืนที่ ออกตรวจเยี่ยมตามความต้องการที่โรงเรียนเชิญ โดย

ให้โรงเรียนมีผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุด พยายามจัดอบรมในวันหยุดราชการ ใช้

รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐานโดยมี 4 รูปแบบได้แก่ School 

network , Stimulate development , Area Supervisor  team , Roving team ,ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ 
 จากรายงานการนิเทศการศึกษาปีการศึกษา 2561 พบว่า  โรงเรียนมีความต้องการรับการนิเทศ ต้องการขวัญ

และก าลังใจจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  เรื่องที่ต้องการให้ศึกษานิเทศก์นิเทศ คือ รูปแบบและเทคนิควิธีการจัดการ
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เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning, PBL, 

Jittasuksa, Open Approach, สะเต็มศึกษา ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การ

พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ , การวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียน การ

สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด การสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การวิจัยในชั้นเรียน  การใช้ ICT การใช้สื่อการเรียนการ

สอน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและจากการนิเทศ ติดตาม พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ

งานวิชาการน้อย ขาดการนิเทศภายใน ปฏิบัติงานนอกสถานศึกษามากเกินไป  ครูผู้บริหารขาดขวัญและก าลังใจ

ด้านการให้ความดีความชอบ และการน าจุดเน้นสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน  โดยเฉพาะกรอบการ

ด าเนินงานการประเมิน สมศ. ด้านการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 

ประการ การบริหารงานตามนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อย นโยบายการพัฒนาครูโดยใช้คูปอง ซึ่งเป็นสิ่งที่

ศึกษานิเทศก์ทุกคน จะต้องน านโยบายที่ส าคัญทางการศึกษาให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการศึกษา 
  ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์  คือ  มีภารงานตามโครงการ นโยบาย  งาน

ให้ความร่วมมือมีมาก  รวมทั้งงานนโยบายเร่งด่วนนอกเหนือแผนปฏิบัติการค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สามารถออก

นิเทศตามแผนที่ก าหนดไว้ได้  ปัญหาบุคลากรน้อย ภารงานและโรงเรียนในความรับผิดชอบจ านวนมาก 

ยานพาหนะราชการ และงบประมาณในการออกนิเทศจ ากัดไม่เพียงพอ ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการออก

นิเทศ นอกจากนั้นยังไม่สามารถนิเทศตามความต้องการของโรงเรียนได้ครอบคลุมในทุกๆ เรื่องเพราะมีข้อจ ากัด 

เรื่องศึกษานิเทศก์มีจ านวนน้อย  โดยเฉพาะการนิเทศการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน ที่จะต้องเข้านิเทศ

รายบุคคล รายห้องเป็นไปยาก ซึ่งเป็นความหวังและความต้องการของครูที่ต้องการรับการนิเทศในเรื่องที่มีปัญหา

โดยท างานเป็นระบบ ตั้งแต่ วิเคราะห์ วางแผน สร้างเครื่องมือนิเทศตามแผน ให้บริการสื่อประกอบการสอน 

และรายงานการนิเทศ  

  จากปัญหาและอุปสรรคที่พบ  ศึกษานิเทศก์ได้แก้ปัญหาการนิเทศหลายวิธีการ  เช่น  ประชุมอบรม  

สัมมนา  การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  การนิเทศแบบทีม  มอบเอกสารที่ส าคัญได้ประชุมวางแผน

งานร่วมกัน ให้โรงเรียนใช้ระบบการนิเทศภายใน ให้กระบวนการ PLC เพ่ือบรรเทาปัญหาที่พบ และด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา  2561  ที่ผ่านมาพบว่า  ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  

(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ด้วยเหตุนี้การจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการนิเทศ

ในปีนี้  จึงปรับกลยุทธ์การนิเทศใหม่ ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น  ใช้ฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

พิจารณาข้อมูลรอบด้านเพ่ือให้ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีนี้พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 2. เพ่ือนิเทศพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
 3. เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 4. เพ่ือนิเทศการพัฒนาคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย ค่านิยมหลักของคนไทย และ 

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สพป.มุกดาหาร โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 
4 รูปแบบ และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 5 M Model 

 6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Profession Learning Community)  



3 
 

 

เป้าหมาย 

 1. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 2. ทุกโรงเรยีนได้รับการนิเทศพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
 3. ทุกโรงเรยีนได้รับการนิเทศ และส่งเสริมการ แก้ปัญหาการอ่าน  การเขียน  และส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  
 4. ทุกโรงเรียนนิเทศการพัฒนาคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย ค่านิยมหลักของคนไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 5. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบาย 

ของสพป.มุกดาหาร โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 4 รูปแบบ และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 5 M Model 

 6. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC: Profession Learning Community) 

 7. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง /โรงเรียน/ภาคเรียน  
 8. ศึกษานิเทศก์ทุกคน นิเทศเพ่ือพัฒนา หรือ แก้ปัญหา ในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศที่เป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 เรื่อง  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. โรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และตรงกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
ทางวิชาชีพ (PLC: Profession Learning Community) 

 3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

 4. ศึกษานิเทศก์ มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบ แบบแผน  
 5. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัย ถึงช่วงชั้นที่ ๓ 

มีพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน  7  อ าเภอ  จ านวน 243 โรงเรียน 2 สาขา ดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา  2561 

 
ที ่ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนสาขา 
1 อ าเภอเมืองมุกดาหาร 78 1 

2 อ าเภอค าชะอี 33  

3 อ าเภอดอนตาล 36  

4 อ าเภอนิคมค าสร้อย 33 1 

5 อ าเภอดงหลวง 29  
6 อ าเภอหว้านใหญ่ 15  
7 อ าเภอหนองสูง 18  

 รวม 243 2 
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โครงสร้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่  1  แสดงโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศการจดัการศกึษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โรงเรียนหลัก 243 โรงเรยีน 3 สาขา  

19  เครือข่ายเครือข่ายฯ 

1.กลุ่มเครือข่ายฯแก้วมุกดา   15 โรงเรียน   

2.กลุ่มเครือข่ายฯสะพานมติรภาพ  12 โรงเรียน 

3.กลุ่มเครือข่ายฯค าอาฮวน ดงเยน็พัฒนศึกษา   17 โรงเรียน 

4. กลุ่มเครือข่ายฯ ไตรมติรนวพัฒน์ 17 โรงเรียน   1 สาขา 

5.กลุ่มเครือข่ายฯ น้ าทิพย์  17 โรงเรียน 

6.กลุ่มเครือข่ายฯ ค าชะอีศึกษาพัฒน์ 12 โรงเรยีน 

7. กลุ่มเครือข่ายฯ ค าชะอี ค าบก  11 โรงเรยีน 

8. กลุ่มเครือข่ายฯ ค าชะอีก้าวหนา้ 10 โรงเรียน 

9.กลุ่มเครือข่ายฯ ดอนตาล  11 โรงเรียน 

11. กลุ่มเครือข่ายฯ ภูสระดอกบัว  11 โรงเรียน 

12.กลุ่มเครือข่ายฯ ค าสร้อย นาอุดม 10 โรงเรียน 

13.กลุ่มเครือข่ายฯ ร่มกกชัยพัฒนา  13 โรงเรยีน  

        1 สาขา 

14.กลุ่มเครือข่ายฯ ธารบังอ่ี  10  โรงเรียน 

15. กลุ่มเครือข่ายฯ ดงหลวง  14  โรงเรียน 1 สาขา 

16. กลุ่มเครือข่ายฯ ดงหลวงตอนบน  15 โรงเรียน 

17. กลุ่มเครือข่ายฯ หว้านใหญ ่ 15  โรงเรียน 

18. กลุ่มเครือข่ายฯ หนองสูง  8  โรงเรียน 

กลุ่มบรหิาร 

งานการเงินและ

สินทรัพย ์

 

กลุ่ม 

อ านวยการ 

กลุ่ม 

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม

และประเมินผล  

การจัดการศึกษา 

กลุ่ม 

ส่งเสริมการ 

จัดการศึกษา 

กลุ่ม 

นโยบาย    

และแผน 
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4. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

รายการ จ านวน/หน่วย 

1. กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 6  กลุ่ม/ 1 หน่วย 
2. สถานศึกษาทั้งหมด 243 โรงเรียน 3 สาขา 
     2.1 โรงเรียน  สพป.        243             โรงเรียน  2 สาขา  

3. ห้องเรียน  (หมายถึงห้องเรียนทั้งหมดในข้อ 2.1) 2,261   ห้องเรียน 

4. นักเรียน  (หมายถึงนักเรียนทั้งหมดในข้อ 2.1)  32,297   คน 

    - ก่อนประถมศึกษา           7,058        คน  

    - ประถมศึกษา               21,788        คน  

    - มัธยมศึกษาตอนต้น         3,633        คน  

5.บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 
             77     คน 

     - ผอ. สพป.                                      1   คน  
     - รอง ผอ.สพป.                                 4    คน  
     - ผอ. กลุ่ม/หน่วย                               3   คน  
      -รักษาการ ผอ.กลุ่ม                            3   คน  
     - บุคลากรทางการศึกษา                     47   คน  
     - ลูกจ้างประจ า                                  4   คน  
    - ลูกจ้างชั่วคราว/อัตราจ้างรายเดือน          11   คน  
6.ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาหมายถึงจ านวน

โรงเรียนทั้งหมดในข้อ 2.1 
             2,508   คน 

    - ผู้บริหารสถานศึกษา         236       คน  

    - ครูผู้สอน                        1,884   คน  

    - พนักงานราชการ                 101   คน  

    - อัตราจ้าง                           63   คน  

    - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                83   คน  

    - บุคลากรครูวิทย์-คณิต             23   คน  

    - ธุรการโรงเรียน                   243   คน  

   

ข้อมลู  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2561 
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ตารางท่ี  3   แสดงจ านวนสถานศึกษา  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษามุกดาหาร   
 

อ าเภอ ประเภท
สถานศึกษา 

จ านวน
สถานศึกษา/

สาขา 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในแต่ละระดับ         
แยกรายสังกัด 

ก่อนฯ-ป.6 ก่อนฯ – ม.3 ประถมฯ 1-  ม. 6 
ปวช– 
ปวส. 

เมืองมุกดาหาร 

ค าชะอี 

ดอนตาล 

นิคมค าสร้อย 

ดงหลวง 
หว้านใหญ่ 
หนองสูง 

 

สถานศึกษา
รัฐบาล 

  

79 

34 

36 

33/1 

28/1 

15 

19 

64 

28 

25 

26 

20 

10 

16 

15 

6 

11 

8 

9 

5 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

รวม  243/3 189 57 - - 
ที่มา   กลุ่มนโยบายและแผน       ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2561 

ตารางท่ี 4   แสดงจ านวนสถานศึกษา  จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู   จ านวนครู : นักเรียน        

               สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียน 

จ านวน 

ห้อง 

เรียน 

จ านวนนักเรียน (คน) 

จ านวน

คร ู
ครู : นร. ก่อน 

ประถม 

ประถม มัธยม 

ต้น 

มัธยม 

ปลาย 

อนุ 

ปริญญ

า 

รวม 

เมือง ฯ 79  739 2,558 7,837 1,159 - -   11,554 746 1: 16 

ค าชะอี 34 293 730 2,798 323 - - 3,851 274   1: 14 

ดอนตาล 36 332 1,035 3,039 656 - - 4,730 325  1: 15 

นิคมฯ 34 309 953 2,890 433 - - 4,276 297 1: 15 

ดงหลวง 29 258 994 2,871 774 - - 4,639 274 1: 16 

หว้าน

ใหญ ่

15 140 393 1,235 210 - - 1,838 135 1: 14 

หนองสูง 19 156 395 1,118 78 - - 1,591 136 1: 12 

รวม 246  7,058 21,788 3,633   32,479 2,187  

มา : กลุ่มนโยบายและแผน                   ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 2  แสดงโครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ขอบข่ายภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน กับอีก 1 งาน ดังนี้ 
๑. งานธุรการ  
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ  

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  
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 หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และชุมชน  

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา  

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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ขอบข่ายความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 

ตารางท่ี 5  แสดงการแบ่งภาระงานตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่มงาน 

 

ที ่ กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง 

1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ 
1.นางสาวภัชรี   

ภูมิหาทอง  

2. นางรัตติยา  ศรีนาม 

3. นางศิริกาญจนรัตน์  

พละศึก 

4. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 

โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

(โรงเรียนแม่เหล็ก),  

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก , STEM 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนรวม  

2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 

2. นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลพล 

3. นายอดิศร ก้อนค า 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุด 

3 กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหาร

การจัดการศึกษา 

1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 

2.  นางเณริศรา ว่องไว 

 

โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม , PLC, โรงเรียน

ต้นแบบ PLC+PBL+Jittasuksa  

เขตสุจริต  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

2.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา   การประชุม ก.ต.ป.น. 
4 กลุ่มงานส่งเสริมระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา  
1.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   

2.นายคมกริช  ไชยทองศรี 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

เขตสุจริต   
5 กลุ่มงานวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา 

1.นางฉวีวรรณ  มีสติ 

2. นางกิ่งแก้ว  ภุทองเงิน 
3. นางทองพูล  งามข า 

เขตสุจริต  O-NET, LAS , Pre O-NET , 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์, งานวิจัย 

ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1,  

NT ป.3 
6 กลุ่มงานเลขานุการ        

ก.ต.ป.น. 
นางกรรณิการ์  บัณฑิตสน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน, การขับคุณ

คุIภาพการศึกษา 5M Model 
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ตารางท่ี 6  แบ่งภารงานศึกษานิเทศก์ตามลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
1 ภาษาไทย  

 
1. นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลพล 

2. นางศิริกาญขนารัตน์ พละศึก 

3.  นางรัตติยา  สรีนาม 

แข่งขันภาษาไทย  สารานุกรม  

การประเมินการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-ม.3 

การสอนประวัติศาสตร์ , การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 12 ประการ 
2 คณิตศาสตร์ 1. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 

2.  นางทองพูล  งามข า 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  

การสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของ มข.      

Boot Camp ,EBE, Peer Center 

3 วิทยาศาสตร์ 1. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 

2.  นางรัตติยา  ศรีนาม 
 

4 สังคมศึกษาฯ 1. นางฉวีวรรณ  มีสติ  
5 การงานพ้ืนฐาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
1.นายถาวร  บัณฑิตเสน  

2.นายอดิศร ก้อนค า 
การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  

6 สุขศึกษาพลศึกษา

และพัฒนาผู้เรียน 
1.นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 

2. นายคมกริช  ไชยทองศรี 
 

 

7 ศิลปศึกษา 1. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา  

8 ภาษาต่างประเทศ 1. นางเณริศรา ว่องไว  

9 ปฐมวัย  1.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 

2.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย , BBL , STEM 

    

ตารางท่ี 7  แบ่งภาระงานศึกษานิเทศก์ตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ที ่ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ รอง ผอ.ที่รับผิดชอบ 
1 นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง แก้วมุกดาหาร          15  โรง นายณรงค์  โล่ห์ค า 
2 นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา  

 
แก้วมุกดาหาร          15  โรง 

สะพานมิตรภาพ       12  โรง 
นายณรงค์  โล่ห์ค า 

4 นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลพล 
ค าอาฮวนดงเย็นศึกษา 17 โรง 

สะพานมิตรภาพ        12  โรง 
นายณรงค์  โล่ห์ค า 
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ตารางท่ี 7  แบ่งภาระงานตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ รอง ผอ.ที่รับผิดชอบ 
5 นายเสถียร  ถิ่นมุกดา 

นางเณริศรา  ว่องไว 
ดอนตาล                  10  โรง 

ภูสระดอกบัว             11  โรง 

ภูผาเทิบพัฒนา           15  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

6 นางวิหาญ  พละพร 

 
ไตรมิตรนวพัฒน์          17  โรง 

เมืองน้ าทิพย์               17  โรง 
ค าชะอีศึกษาพัฒน์        12  โรง 

นายณรงค์  โล่ค า 

 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 
7 นายถาวร  บัณฑิตเสน 

นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
 ดงหลวง                   14  โรง 
หว้านใหญ่                  15  โรง 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 

8 นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ 

นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
 

ค าชะอีค าบก               11  โรง 
ค าชะอีก้าวหน้า            10  โรง 
ค าชะอีศึกษาพัฒน์         12  โรง 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 

9 นางฉวีวรรณ  มีสติ 

นางทองพูล  งามข า 
ร่มกกชัยพัฒนา             13 โรง 

ค าสร้อยนาอุดม             10  โรง 

ธารบังอี่                       10  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

10 นายคมกริช  ไชยทองศรี 

นายอดิศร  ก้อนค า 
ดงหลวงตอนบน             15  โรง 
เมืองหนองสูง                 8  โรง 
คีรีวงศึกษา                    11 โรง 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 

นายมนตรี  ลาดนาเลา 

11 นางศิริกาญจนารัตน์  

พละศึก 
ค าอาฮวน ดงเย็นศึกษา     17 โรง 
ไตรมิตรนวพัฒน์             17 โรง 
เมือน้ าทิพย์                   17 โรง 

นายณรงค์  โล่ค า 

 

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (ไม่รวมเอกชน)  
 

ที ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา จ านวนโรงเรียน 
1 แก้วมุกดาหาร 15   

2  ค าอาฮวน ดงเย็น 17 
3 ไตรมิตรนวพัฒน์ 17   

4  สะพานมิตรภาพ 12  
5 เมืองน้ าทิพย์ 18  
6 ค าชะอีค าบก 10  
7 ค าชะอีก้าวหน้า 11  
8 ค าชะอีศึกษาพัฒน์ 12  
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ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (ไม่รวมเอกชน) ต่อ 
 

ที ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา จ านวนโรงเรียน 

9 ดอนตาล 10  
10 ภูผาเทิบพัฒนา 15 

11 ภูสระดอกบัว 11  
12 ค าสร้อย นาอุดม 11  
13 ร่มกกชัยพัฒนา 13 
14 ธารบังอี่ 10  
15 ดงหลวง 15  

16 ดงหลวงตอนบน 16  

17 หว้านใหญ่ 15  
18 เมืองหนองสูง     8  
19 คีรีวงศึกษา     11 

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2561 

  ในปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตลอดปีการศึกษา       

และในปีการศึกษา 2562 ได้ประชุมวางแผนด าเนินงานโดยศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2561   ทั้ง O – NET , NT, RT, LAS และเด็กดีศรีมุกดาหาร ปรากฏผล ดังนี้ 

1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ O – NET   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังตารางที่ 1 – 2 
ตารางที่ 9   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปรียบเทียบ         
               กับระดับประเทศ เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา และเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบประเทศ 

 3 ปีการศึกษา 
ปี 2560  
กับ 2561 

ประเทศ 
สพป.

มุกดาหาร 

+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2561 

+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ภาษาไทย 59.90 52.39 - 3.51 49.14 43.83 52.39 + 8.56 

คณิตศาสตร์ 37.50 34.20 - 3.30 36.46 33.94 34.20 + 0.26 

วิทยาศาสตร์ 39.93 38.21 - 1.72 38.93 37.60 38.21 + 0.61 

ภาษาอังกฤษ 39.24 32.54 - 6.70 28.93 29.96 32.54 + 2.58 

เฉลี่ย 43.14 39.34 - 3.80 38.37 36.33 39.34 + 3.01 



13 
 

 

   จากตารางที่  9  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 4 กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ในปีการศึกษา 2561            
มีคะแนนเฉลายต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ตารางที่  10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ         
                กับระดับประเทศ เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา และเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 
ปี 2560  
กับ 2561 

ประเทศ 
สพป.

มุกดาหาร 

+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2561 

+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ภาษาไทย 54.42 49.68 - 4.74 42.08 43.69 49.68 + 5.99 

คณิตศาสตร์ 30.40 24.85 - 5.19 23.23 20.23 24.85 + 4.62 

วิทยาศาสตร์ 36.10 33.93 - 2.17 32.13 29.36 33.93 + 4.57 

ภาษาอังกฤษ 29.45 25.70 - 3.75 26.79 26.91 25.70 - 1.21 

เฉลี่ย 37.50 33.54 - 3.96 33.77 30.05 33.54 + 3.49 

จากตาราง  10  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561         
เมื่อเฉลี่ย ต ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ในปีการศึกษา 2561  พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า      
ปีการศึกษา 2560 อยู่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต่ าลง 

 2. ผลการวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 3  ดังตารางที่ 3 

ตารางที ่ 11  เปรียบเทียบผลการวัดความสามารถข้นพ้ืนฐานระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียน          
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ าแนกรายด้าน  
              โดยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 และเปรียบเทียบกับระดับชาติ   

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ค่าความต่าง 

   + เพ่ิม 

   - ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าความต่าง 
  + สูงกว่า 
  -  ต่ ากว่า 2560 2561 ประเทศ 

สพป.
มุกดาหาร 

ด้านภาษา 47.20 50.91 + 3.71 53.18 50.91 -  2.27 

ด้านค านวณ 34.99 46.69 + 11.70 47.19 46.69 -  0.50 

ด้านเหตุผล 42.26 45.86 + 3.60 48.07 45.86 -  2.21 

รวมเฉลี่ย 41.49 47.82 + 6.33 49.48 47.82 -  1.66 

 จากตารางที่ 11  พบว่า ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผลการวัดความสามารถข้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่า     
ปีการศึกษา 2560 ทุกด้าน แต่เมื่อเทียบกับระดับชาติกลับพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติทุกด้าน 
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 3.  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
              สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 
              และเทียบกับระดับประเทศ 

ความสามารถการอ่าน 

เทียบปีการศึกษา ผลต่าง 
+ เพ่ิมข้ึน 

 -  ลดลง 

เทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 
+ สูงกว่า 
-  ต่ ากว่า 2560 2561 

ระดับประเทศ สพป.มุกดาหาร 

การอ่านออกเสียง 75.51 61.32 - 14.19 66.13 61.32 - 4.81 

การอ่านรู้เรื่อง 68.43 67.21 - 1.22 71.24 67.21 - 9.92 

รวมสองสมรรถนะ 72.60 64.27 - 7.79 68.69 64.27 - 4.42 

 จากตารางที่ 12  พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2561 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560        
มีผลการประเมินลดลงทุกด้าน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกด้าน 

 4. ผลการทดสอบปลายปีโดยใช้แบบทดสอบกลาง ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน          ดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 13   แสดงผลการทดสอบปลายปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,   
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียนที่
สอบ (คน) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 

รวม 4 วิชา 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,011 47.79 50.06 50.80 47.68 49.11 

ประถมศึกษาปีที่ 4 3,072 53.03 41.46 39.68 31.54 41.43 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3,183 51.78 33.16 42.55 31.05 39.63 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,070 38.13 26.13 34.23 27.95 31.61 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,064 43.92 26.51 30.39 26.54 31.84 

จากตารางที่ 13   พบว่า นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผลการทดสอบ 
                    ปลายปี โดยใช้แบบทดสอบกลางมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ทั้ง 5 ระดับชั้น 
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5. การมอบขวัญก าลังใจแก่นักเรียนเรียนดี คะแนนเต็มร้อย วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 11 คน 

ตารางที่ 14  แสดงรายชื่อนักเรียนและโรงเรียน ที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่มีผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เต็มร้อย ในปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ   สกุล โรงเรียน 

1 เด็กชายภุชงค์  ไชยค าภา บ้านวังนอง 
2 เด็กชายนิวัฒน์  ปากหวาน บ้านกลาง 
3 เด็กหญิงอภัชนิภา  ข าเปรื่องเดช บ้านนายอ 

4 เด็กหญิงภัคจิรา  ค ามุงคุณ ชุมชนบ้านหนองบัว 

5 เด็กหญิงกัญญวีร์  หอมบุญมี บ้านหนองแวงใหญ่ 
6 เด็กชายธีรภัทร  อ้วนแก้ว บ้านหนองแวงใหญ่ 
7 เด็กหญิงรมิตา  เสียงล้ า บ้านค าบง 1 

8 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้งร่องค า บ้านน้ าเที่ยงวันครู 2501 

9 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนโกศล อนุบาลมุกดาหาร 

10 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แสงโชกุน อนุบาลมุกดาหาร 

11 เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี อนุบาลมุกดาหาร 

 จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สอบได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน 11 คน  
เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 3 คน บ้านหนองแวงใหญ่ 2 คน นอกนั้นโรงเรียนละ 1 คน 

 6. มอบขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง ชมเชย โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพ  
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลในวันนี้ จ านวน 40  โรงเรียน ดังนี้ 
 ตารางที่ 15 แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
              (O – NET) ชั้นประถมปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี 2557 – 2561)       
              จ านวน 16 โรงเรยีน 

  
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
1 อนุบาลมุกดาหาร นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ  

2 บ้านค าบง 1 นายสังคม วีระพันธ์  

3 บ้านค าสร้อย นายสุรสิทธิ์  จ าปาเทศ  

4 บ้านดงยาง 1 นางสาวธนัตถ์กานต์  ศรีเฉลียว  

5 บ้านโพนสว่าง นายพงษ์ศักดิ์  จันทพันธ์  

6 บ้านนาสะโน นายไชยยศ  จันทพันธ์  

7 บ้านห้วยล าโมง นายจีระศักดิ์  ศรีบุรงค์  
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ตารางที่ 16  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
                ชั้นประถมปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี 2557 – 2561)          
                จ านวน 16 โรงเรียน (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
8 บ้านหนองนกเขียน นายทัศน์เทพ  เทพสุระ  

9 บ้านวังนอง นายสมาน  ฤทธิ์น้ าค า  

10 บ้านกกไฮโนนน้ าค า นายยุทธนา  ผิวข า  

11 บ้านหว้านใหญ่ นายยุทธิยงค์  ฌามุงคุณ  

12 ชุมชนบ้านหนองบัว นายประศักดิ์  จิตอามาตย์  

13 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นายคุณาธรณ์  พลสาร  

14 บ้านหลุบปึ้ง นายชา  ท่าประโคน  

15 บ้านเหล่าป่าเป้ด นายประศักดิ์ชัย  ปู่ทา  

16 ค าบกราษฏร์นุกูล นายประภาส  หมั่นเรียน  

ตารางที่ 17  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี 2557 – 2561)    
                จ านวน 1 โรงเรยีน  

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
1 บ้านหนองเอ่ียนดง            

“ราษฏร์สงเคราะห์” 

นางภัทรสริย์  ไชยธงยศ  

 

ตารางที่ 18  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
              (O – NET) ชั้นมัธยมประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 สูงสุดเรียงตามล าดับ แยกตามขนาด  
 

ล าดับที่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
โรงเรียนขนาดเล็ก   

อันดับที่ 1 บ้านวังนอง นายศิริศักดิ์  สุวรรณไตรย์  

อันดับที่ 2 บ้านหนองกระยัง นายสมเกียรติ  ศรีอาด  

อันดับที่ 3 บ้านห้วยล าโมง นางอวยพร  เบญมาตย์  

โรงเรียนขนาดกลาง   

อันดับที่ 1 บ้านหนองแวงใหญ่ นายพิริยะ  ทองมนต์  

อันดับที่ 2 ชุมชนศรีบุญเรือง นายวิเศษ  ปรีประสาท  

อันดับที่ 3 บ้านค าบง 1 นายสังคม วีระพันธ์  
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ตารางที่ 19  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
              ชั้นมัธยมประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 สูงสุดเรียงตามล าดับ แยกตามขนาด (ต่อ) 

ล าดับที่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
โรงเรียนขนาดใหญ่   

ล าดับที่ 1 อนุบาลมุกดาหาร นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ  

ตารางที่ 20  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีพัฒนาการสูงสุด ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 สูงสุดเรียงตามล าดับ 3 ล าดับ  

ล าดับที่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
อันดับที่ 1 บ้านแก่นเต่า ว่าที่ร้อยตรีชินชาติ  ชูค าสัตย์  

อันดับที่ 2 บ้านนาปุ่ง นายรักสยาม  แสนสุข  

อันดับที่ 3 บ้านห้วยล าโมง นางอวยพร  เบญมาตย์  

ตารางที่ 21  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีพัฒนาการสูงสุด ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 สูงสุดและพัฒนาสูงสุด 1 โรงเรียน 2 รางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
อันดับที่ 1 บ้านหนองเม็ก นายบุญโลม  ลามุล  

อันดับที่ 1 บ้านหนองเม็ก นายบุญโลม  ลามุล  

ตารางที่ 22  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (NT)  ระดับชั้น 
                ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 สูงสุดเรียงตามล าดับแยกตามขนาดโรงเรียน  

ล าดับที่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
โรงเรียนขนาดเล็ก   

อันดับที่ 1 บ้านเหล่าดง นายไมตรี  พนันชัย  

อันดับที่ 2 บ้านโนนสว่าง 2 นายเมธาวิร  ชาวนา  

อันดับที่ 3 บ้านขัวสูง นายมนาส  สาระไชย  

โรงเรียนขนาดกลาง    

อันดับที่ 1 ชุมชนบ้านหนองบัว นายประศักดิ์  จิตย์อามาตย์  

อันดับที่ 2 ชุมชนบ้านค าชะอี นายสมปอง  เสียงล้ า  

อันดับที่ 3 ชุมชนนาโสก นายประชาน  แสนสุข  

โรงเรียนขนาดใหญ่   

อันดับที่ 1 บ้านค าบง 1 นายสังคม  วีระพันธ์  
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ตารางที่ 23  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนา ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (NT)  ระดับชั้น 

                ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 สูงสุดแยกตามขนาดโรงเรียน  
 

ล าดับที่ โรงเรียน ผู้บริหาร หมายเหตุ 
โรงเรียนขนาดเล็ก   

อันดับที่ 1 บ้านเหล่าดง นายไมตรี  พนันชัย  

โรงเรียนขนาดกลาง    

อันดับที่ 1 ชุมชนบ้านนาหนองแคน นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์  

โรงเรียนขนาดใหญ่   

อันดับที่ 1 ชุมชนบ้านบาก 2 นายสุรชัย  กุลวงศ์  
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคิดการนิเทศ 

 

 กรอบแนวคิดในการนิเทศ 

  เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศและของโลก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดท าคู่มือนิเทศการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของการนิเทศ รูปแบบ

การนิเทศ วิธีการนิเทศ ก าหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการนิเทศ ให้สอดคล้อง นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 

มาตรการ หลักการ จุดเน้นของแผนปฏิบัติการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ กลยุทธ์จุดเน้นตาม

แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งศึกษา 

หลักการแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ได้ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและกลยุทธ์จุดเน้นตามแผนปฏิบัติการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รวมทั้ง

ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

  หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต 

ของประเทศสร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย  

12  ประการ  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  เน้นการอ่านออกเขียนได้  คิดวิเคราะห์เป็น  สามารถสร้าง

วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้  รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยและ

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

  2. ส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ การศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ

ความเป็นไทยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย

และมีคุณภาพ 

  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย  

การบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา การกระจายอ านาจและ 

ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม

บริบทของพื้นที่ 

 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์ 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย  

มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย 

 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อท้องถิ่น 

 สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติที่ 

หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 

3. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา 

4. .น าสื่อ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป้าประสงค์ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา อย่างสมดุลและ 

เต็มศักยภาพมีเจตคติต่อท้องถิ่น สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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  2. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติที่

หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
  3. ครูทุกคนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการจัดประสบการณ์ปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัย

และบริบทของสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการเด็ก  

  5. มีเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการที่

หลากหลายและมีความต่อเนื่องในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน / การจัดการศึกษา

ปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

   1.1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา

เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา 

    1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการรวมทั้งมี

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

    1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกต่อและการประกอบอาชีพอย่าง

เข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป  

    1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

    1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน

อย่างน้อย1ภาษา 

   1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

    1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติและให้เกิด

ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ 

ความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

    1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และ สิ่งอ านวย 

ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

    1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

    1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการผลกรประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับ

นานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 

    1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 

  2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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   2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนสังคม

และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     2.2 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน               

ในการก ากับดูแลและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    

    2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2 

การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 เป้าประสงค์ที่  2   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ

เสมอภาค 

 เป้าประสงค์ที่  6    พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

 กลยุทธ์ 

  1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพมีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่มุ่งสู่

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จัดการศึกษาวิชาชีพโดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน  

   1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 

ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆทั้งใน

รูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศ รูปแบบเพ่ือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและรูปแบบการศึกษาทางเลือก 

   1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง ชายแดนเกาะแก่ง 

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

   2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครอง

นักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ 

   2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียน

ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชนเป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที่ 3   ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงค์ที ่6   พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 

ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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 กลยุทธ์ 

  1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 

1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวนครู 
ไม่เพียงพอ 

  1.3 ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย  1  รายวิชาในโรงเรียนของตน และประสาน

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู ไม่เพียงพอ 

1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด     การ

เรียนรู้วัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ 

   2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบต่างๆตลอดจนการ

วัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 

   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล ใน

รูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

   2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหาร สถานศึกษา 

และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

  2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท าให้เกิดชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ 

  2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาอาเซียนคม  

  2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ  

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ

ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

   4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ  

   4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด

มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชุมชน 

  6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกท่ีตรงกับความต้องการสามารถจัดการเรียนรู้  

ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ สถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ กระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 

ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 

  1.กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  

    1.1 ส่งเสริมสนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความสามารถและ 
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 

   1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   1.6 พัฒนาระบบ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

   2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบcluster ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหาร  

จัดการศึกษาร่วมกัน 

   2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  

    2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาใน

การจัดการศึกษา  

    2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษา  

  3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

  4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบ              

ต่อผลการด าเนินงาน  

   4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  

   4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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   4.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการ 

ปรับปรุงแก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและระดับต าบล 

   5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

    5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps) 

 ผลผลิต 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้  

   1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

   2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  

   3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

   4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  

   5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา 

จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขตและส านัก บริหารงานการศึกษา

พิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติจัดการศึกษาเพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพ

ปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 

 จุดเน้น 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560            

ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4. จุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้  

      1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

   1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

   1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  

   1.4 สถานศึกษาใช้  STEM Education BBL DLTV 

  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  

   2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและ 

สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับสังคมวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข  
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2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ 

2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาด้านค านวณ และด้านเหตุผล  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น 

2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวและ  

ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 

2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ การใช้ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

     2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถ 

ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น

รายบุคคลได้แก่ 

4.1 ผู้พิการ  

4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 

4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 

4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 

- ร้อยละ  90  ของสถานศึกษาใช้STEM Education BBL DLTV 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 

- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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     - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 4 วิชาโดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 3 

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 

- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 

การใช้เทคโนโลยี 

- ร้อยละ  50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพผู้เรียนทุกคน 

ไดร้ับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(E-testing) 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

   -  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 

- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางกาศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา 

   1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

 การสื่อสารที่ทันสมัย 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ความพร้อมของโรงเรียน 

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้ เกี่ยวข้อง  
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

     1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ปะชาคมอาเซียน  

    1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

 

ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางกาศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา 
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- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ ทักษะ 

กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสาร 

- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ID- Plan  และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี 

ประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ)มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในระดับดีข้ึนไป  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ  

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

     - คณะอนุกรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และ คณะกรรมการ

สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 

 2. ร้อยละ80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

 2.ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

      3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 

 1.หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

 2.หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู

และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูล ร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัดด้าน   ICT เพื่อการศึกษา 

 1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

 2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล 

นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืนในการใช้

ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

 4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ

ผลการด าเนินงาน 

  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล 

  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 

  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 

(Educational Maps) 

  1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  

  1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  

  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างระบบสวัสดิการสวัสดิภาพและความ 

ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  

   1.8 หนว่ยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  

   1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคากรที่มี 

ผลงานเชิงประจักษ์  

  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 1.12 หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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 2.1 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา  

 2.2 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

 2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนละผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 

 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ

ต่อผลการด าเนินงาน 

 - สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย  
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

 - สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก ตามที่

ก าหนด 

 - ร้อยละ  60  ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - เครือข่าย cluster ทุกแห่งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆและบูรณาการในการเรียนรู้ 

 - ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืน การศึกษา

ระดับดีมากข้ึนไป 

 - เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

87  

 -ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 

 - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ  

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 -หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 -ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีงานวิจัยและน าผลการวิจัย 

ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 - ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน 

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

  - สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ได้ร่วมกันจัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้ 

ปรัชญา 

   เป็นเพื่อนร่วมคิด เป็นมิตรร่วมพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา น าพาสู่ความเป็นเลิศ 

วิสัยทัศน์  (VISION) 

   นิเทศเต็มพ้ืนที ่   อย่างมีกระบวนการ   ร่วมประสานเครือข่าย  ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

ค่านิยมองค์กร 

   สร้างศรัทธา    สามัคคี    มีวินัย   ฉับไว    เต็มใจบริการ  

พันธกิจ 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลุ่มนิเทศจึงได้ก าหนดพันธกิจหน้าที่ ดังนี้  
   1. นิเทศ และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ 

     2. สง่เสริม นิเทศ ให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ 

     3. ส่งเสริม นิเทศ ให้สถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      4. นิเทศและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา ให้มีคุณภาพ 

      5. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
     6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาให้สถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

จุดเน้น  
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ             

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 

และด้อยโอกาส  มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน  การเขียน   
และการคิด  เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

3.  เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ 

เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนา

ทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี 
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ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

 5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ

เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ 

และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผล 

อย่างเป็นรูปธรรม 

 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน

สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร

วิชาชีพ  กลุ่มบุคคล  องค์กรเอกชน  องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก 

คอร์รัปชั่น  ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ 

แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

 10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้การศึกษาน าการ

แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ 

เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย   จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี

คุณภาพ 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 3. กลุ่มนิเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

 4. เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

จัดการศึกษาโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 3  ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  

  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพ 

   1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา 

 1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการรวมทั้งมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

 1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป 

 1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

  1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่าง

น้อย 1 ภาษา 

 1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ า เป็นและความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

 1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และ 

สิ่งอ านวยความสะดวก ที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน 

 1.1.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

เป็นรายบุคคล 

 1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ ( NT,  

O-NET ) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ

สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.2 ประสานส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทุกภาคส่วน ในการก ากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ 

 1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชว่งเปิดภาคเรียน 

  1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวนครูไมเพียงพอ 

  1.3 ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตนและประสานบุคลากรทาง

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้การวัดและ

ประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบต่าง  ๆตลอดจน

การวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม 

ศักยภาพของแต่ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 

สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

  2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

  2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

  2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 

เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

  4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ 

  4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู 

มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ที่ 3 กลุ่มนิเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล 

          เป้าประสงค์ท่ี 4 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   



35 
 

 

กลยุทธ์ 

 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 

 3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบ 

ต่อผลการด าเนินงาน 

  4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี 

ผลงานเชิงประจักษ์ 

  4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มี 

ผลงานเชิงประจักษ์ 

จุดเน้นการนเิทศ 

  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

   1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   1.1.2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ ด้านค านวณ และ

ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

   1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ 

ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ( ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่ ) 

และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

   1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 

อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ 

ทางสังคมที่เหมาะสม 

   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

   1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

   1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 

  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน 

องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ

เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆและการวัดประเมินผล ให้

สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

อย่างเหมาะสม 

  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และครู

ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

  2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ 

  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  

และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 

 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 

 3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดย

มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับ

ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

  3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตรา

การออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

  3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดประสงค์ของการนิเทศ 

 1. เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดวิเคราะห์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้

เต็มศักยภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือให้เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  และ

กระบวนการวัดผลประเมินผล  โดยใช้ข้อมูลของการทดสอบทุกระดับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

 4. เพ่ือให้เน้นคุณลักษณะที่ส าคัญของชาติให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ได้แก่ ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
ด้านหลักธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. เพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของระดับกระทรวง  ระดับกรม  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธ์  (Strategic) 

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาศักยภาพการอ่าน  การเขียน  และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

 กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่  5 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 

ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีภารกิจในการด าเนินการ  6  กลุ่มงาน กับอีก 1 งาน คือ  กลุ่มงาน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   กลุ่มงาน

ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบ

บริหารและการจัดการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มงานเลขานุการ
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการ  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ดังนี้ 

 

 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   

 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7. งานธุรการ 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  หมายถึง  คณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง 
องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท  อ านาจ หน้าที่ ตามกฎหมายก าหนด  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งใน
ส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ( อ.ก.ต.ป.น.)  หมายถึง 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง  การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารจัดการและการด าเนินการของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection)  หมายถึง  การก ากับ  ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

การนิเทศการศึกษา (Supervision)  หมายถึง การให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการ 
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

หน่วยงาน  หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  หมายถึง  การรวมสถานศึกษาหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  และบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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หลักการ 

 การด าเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรใช้หลักการในการติดตาม ตรวจ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังนี้  

1.  หลักการแบบองค์รวม (Holistic)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งผลการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 

2.  หลักการเชิงระบบ  (System)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆของระบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3.  หลักการแบบเครือข่าย (Network)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เป็นคณะหรือให้มีเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยู่ทุกหน่วยปฏิบัติ
ทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

4.  หลักการประเมินผลแบบบูรณาการ (Integration)  เป็นการบูรณาการภารกิจของการติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นเครื่องมือและกลไกของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการบูรณาการแผนและกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษามากนัก 

5.  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับการ
ด าเนินงาน  การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

โครงสร้างและระบบบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดอ านาจหน้าที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และแก้ไขเพ่ิมเติม 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และ
มาตรา 34  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546  ข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ในการประชุมครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่ 22  กันยายน พ.ศ. 2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้อ 5     
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ 

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม

กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 

และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546  ข้อ 3     

และข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึง

ออกประกาศไว้ ในข้อ ๖ และข้อ ๗ ดังนี้ 

 ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

  (1) กลุ่มอ านวยการ 

  (2) กลุ่มนโยบายและแผน 

  (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 

(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริหารข้อมูลข่าวสาร 

(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

(ซ) ประสาร ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน 

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 

งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผน 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ 

มอบหมาย 

(3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 

(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     

และการสื่อสาร 

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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(๓) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 

(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ   

และงานบริหารสินทรัพย์ 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก 

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร 

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

(ซ) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

(๕) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 

(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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(๖) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 

การศึกษา 

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง

ประเมิน  

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

(๗) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวศาสตร์พระราชา 

(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงาน

กิจการนักเรียนอ่ืน 
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครอง 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับ 

มอบหมาย 

(๘) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ

กับ 

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เพ่ิม (๑๐) ของ ข้อ ๗ ดังนี้ 

        “(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน 

คดีของรัฐ        

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย” 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตื้นที่การศึกษา  
 ๒. ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๔.  ติดตาม ประเมินและนิเทศการบริหารและการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ๕.  รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินงานตามแผนและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.  ส่งเสริมให้มีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาจามความจ าเป็น 

 ๘.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ๒.  ก าหนดแนวทางและเป้าหมายความส าเร็จ ในการท างานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ ข้อ ๑ ตามภารกิจของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓.  ก าหนดกลไกการท างานในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  
  ๓.๑  จัดท าแผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๓.๒  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๓.๓  สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการตรวจสอบตรวจสอบ
ตรวจสอบศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ ๑ และ ข้อ ๒   
 ๔.  สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 

 ๕.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ 
 ๖.  สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
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 ๗.  เสนอ สรุป รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 ๘.  รับทราบผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไป
แก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.  ประสานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
ในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

 ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการจากระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 

รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) โมเดล ๕ร 

 
 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3  แสดงรูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) โมเดล ๕ร 

 

 

 

ก.ต.ป.น. 

เข้มแข็ง 

ร่วมคิด 

ร่วมติดตาม 

นิเทศ 

ร่วม

ประเมินผล 

ร่วมปรับปรุง

และพัฒนา 

ร่วมปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 

รูปแบบและเทคนิคการนิเทศการการศึกษา 

 
 

 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้วิเคราะห์นโยบายและเป้าหมาย

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในการพัฒนาการศึกษา โดยสรุปเรื่องท่ีต้องด าเนินการ

นิเทศร่วมกันดังต่อไปนี้ 

  1. การพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: 

PLC) ในสถานศึกษา 

  2.การยกระดับคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) 

  3.การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรม 5 M model 

  4. ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ (การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ   การจัด

เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนว CLT) 

  5. โรงเรียนในโครงการประชารัฐ /โรงเรียนดีประจ าต าบล/โรงเรียน ICU /โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. / 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
  6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/และการประเมินมาตรฐานแนวใหม่ 

  7. การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการเรียนรวมตามแผน IEP 

  8. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLT/DLIT /BBL/ New DLTV 

  9. พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 STEM Education 

  10. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียน 
  11. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เช่น PBL 

  12. การจัดการเรียนรู้แบบเปิด  Open Approach  

  13. การนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย / โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย / การจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริในบริบท สพฐ. / การจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการ

พัฒนาสมอง Brain Band Learning: BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทกับการเรียนรู้จากสนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา (ห้องสมุดลิง) 
  14. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  15. ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
  16. การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  17. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน 

  18. สถานศึกษาพอเพียง/การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

คุณภาพที่ต้องการ  

 �ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4:4:5 
      2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนด าเนินการนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบ 2 ครั้ง ต่อภาคเรียน ร่วมกับทีมผู้บริหารเครือข่าย 
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 �  โรงเรียน 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สมดุลด้วยทั้งปัญญาภายในและภายนอก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4:4:5 

2.  โรงเรียนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 

 ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.  ทุกโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมดุลรอบด้าน   

มีความพร้อมเหมาะสมตามวัย 

4.  โรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาร่วมกับ  DLTV /โรงเรียนขนาดใหญ่ใช้ DLIT อย่างมีคุณภาพ  
5.  ยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย (อ่านออกเขียนได้)  ครบ 100 % 

6.  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

7.  การด าเนินงาน โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
8.  พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 STEM Education 

9.  โรงเรียนประชารัฐ และ โรงเรียนดีประจ าต าบล 

     10.  โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

  

รูปแบบการนิเทศ ( 4 ways Supervision) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนการนิเทศเป็น 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทินออกนิเทศ ก าหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียน 

ที่จะเข้าสังเกต  ก าหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 

 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ  

3. ออกนิเทศตามก าหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สังเกตการจัดการ 

เรียนการสอนของครูทุกห้อง แบ่งเข้าคนละ 1 ห้องอย่างน้อย ใช้เวลาการสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม     ( เช่น 9.00-

10.00 ) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจากครบ 1 ชั่วโมง ผู้นิเทศทุกคนและ

ครูผู้รับการนิเทศ มานั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมส าเนา 

น ากลับมาด้วย 

4. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการนิเทศ 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดยศึกษานิเทศก์หรือ

เลขานุการเครือข่าย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

5. น าผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 

 

 

รูปแบบการนิเทศ 
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รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุน้พัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ซึ่ง
อาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี ้

1. ศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 

2. วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  

น าเสนองาน /ประชุมปฏิบัติการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 

3. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

4. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 

5. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

6. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 3 การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  

เป็นการนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 

2. จัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  

3. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการด าเนินงาน  

4. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 

5. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

6. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบที่ก าหนด  

7. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

8. น าผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบท่ี 4 การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหาร

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศจะ

ถูกก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ก าหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 

2. ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ ก าหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 

3. เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  

4. ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 

5. สรุปรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ใช้รูปแบบและวิธีการในการนิเทศและขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบบูรณาการตามบริบทและสภาวการณ์ ดังนี้ 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5M Model 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5M Model เป็นรูปแบบหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาท้ังระบบ ทั้งระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการศึกษา 
นิยามศัพท์ของรูปแบบ 5M Model  

5M Model หมายถึง รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   1)  Goal  (ก าหนดเป้าหมาย) 2)  Awareness 

(สร้างความตระหนัก) 3)  Strategy (ก าหนดกลยุทธ์) 4) Action (ด าเนินการ) 5) Motivate (เสริมสร้างขวัญ

ก าลังใจ)   รายละเอียดดังนี้ 

M : Mukdahan หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
G : Goal  หมายถึง ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผอ.สปพ. ,รอง ผอ.สพป. , ศึกษานิเทศก์ ,ประธานเครือข่าย,ผู้บริหาร

โรงเรียน ,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

A : Awareness หมายถึง ร่วมสร้างความตระหนักทุกระดับตั้งแต่ เขตพ้ืนที่ เครือข่าย สถานศึกษา  

ห้องเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

S : Strategy หมายถึง ร่วมก าหนดกลยุทธ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาที่ก าหนดไว้  

Ac : Action หมายถึง ร่วมด าเนินการ ทุกระดับตั้งแต่เขตพ้ืนที่ เครือข่าย สถานศึกษา ห้องเรียน  
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

M: Motivate หมายถึง ร่วมเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ให้มีการให้ขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ด้วยวิธีการหลากหลาย แก่สถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรที่ประสบผลส าเร็จ 

เส้นทางสู่เส้นชัย บันได 9 ขั้น  ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  เตรียมพร้อมหลักสูตร ;  สร้างความเข้าใจครูบูรณาการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นที่  2  จุดประกายแนวคิด ; สวัสดีครู  มอบนโยบาย ท าปฏิญญา 
 ขั้นที่  3  ยึดติดตัวชี้วัด ; ถอดบทเรียน จัดท าแนวการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด คลี่ตัวชี้วัด 

 ขั้นที่ 4   จัดสู่ห้องเรียน ;  น าตัวชี้วัดมาออกแบบ สร้างนวัตกรรมสู่ห้องเรียน 

 ขั้นที่ 5  หมั่นเพียรติดตาม ;  นิเทศ  สังเกตชั้นเรียน โดยทีม  School  Network  

 ขั้นที่ 6  เสริมสร้างผู้เรียน ;  จับคู่ครูกับผู้เรียน พัฒนา  Active Learning  
 ขั้นที่ 7  พากเพียรการสอน ; Pre O-net,  Pre  NT, Pre RT, Pre LAS   

 ขั้นที่ 8 มอบเทคนิค ;  จัดค่ายพัฒนาผู้เรียน  
 ขั้นที่ 9 พิชิตเป้าหมาย ;  ประเมิน ทดสอบ และแประกวดนวัตกรรม  

 

 

รูปแบบการนิเทศและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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เป้าหมายการพัฒนา 

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  O-NET,NT สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ได้แก่ ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7   
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 

  2. จัดการศึกษาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นให้เด็กดีศรีมุกดาหาร ปฏิบัติตามค าสอนของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันได้แก่ 9 ค าสอนของพ่อ  (ข้อ 5 ) คุณธรรมของคน 4 ประการ คือ 

 1) ความซื่อสัตย์ 2) การรู้จักข่มใจ ฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ 3) การอดทน อดกลั้น อดออม 

 4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ   
G : Goal  ประชุมคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

ก าหนดเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์  ป.3  ,ป.6  ,ม.3 และเป้าหมายล าดับที่  99 พร้อมให้เครือข่าย สถานศึกษา

ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกัน 
A : Awareness  จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครูและรวมพลังครูมุกดาหาร ท าพิธีลงนามในปริญญา 

ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษา สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  น าเสนอแนวทางการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต่อองค์กร  ภาครัฐเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

S : Strategy  จัดท ารูปแบบ แนวทางคู่มือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 

เครือข่าย สถานศึกษาและห้องเรียน และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน  
 Ac : Action ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนแก่เครือข่าย  สนับสนุนเครื่องมือการจัดสอบ  Pre  O – 

NET  ,NT พัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการโครงการ/กิจกรรม  จัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว  ท่องสูตรคูณ  อาขยานทุกวัน ท่องค า

คล้องจอง  พูดบทสนทนาภาษาอังกฤษก่อนเรียนทุกวัน เขียนเรื่องจากภาพ  เขียนสรุปความทุกวัน   

นิเทศติดตาม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  

M : Motivate พิจารณาความชอบโดยยึดคุณภาพผลสัมฤทธิ์  O-NET,NT  และให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการพิจารณาตามสัดส่วนบุคลากรในเครือข่าย ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่าย  สถานศึกษา  ครูและบุคลากรที่มี

ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  เรียนรู้งานทางวิชาการใน

ระดับต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

G : Goal  นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
A : Awareness  ประชุมระดับเขตพ้ืนที่จัดท าปฏิญญา จัดประชุมชี้แจงครูทุกระดับชั้น 

พร้อมท าปฏิญญากับครู  ผู้ปกครอง นักเรียน ระดับห้องเรียนสร้างข้อตกลงกับนักเรียน 

S : Strategy จัดท ารูปแบบ แนวทางคู่มือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 

 เครือข่าย สถานศึกษาและห้องเรียน และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 

Ac : Action พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิธีการสอนการอ่านออกเขียนได้ระดับเครือข่าย 

คัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดแยกเด็กตามกลุ่ม  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ จัดหาสื่อ/ผลิตสื่อ

พัฒนาการอ่านการเขียนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านการเขียน ประเมินความก้าวหน้าด้านการอ่าน  
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การเขียนอย่างต่อเนื่อง  น าข้อมูลมาพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมซ่อม/เสริมนักเรียนรายกรณี เขียนตามค าบอก  

ประโยคสั้นๆทุกวัน นิเทศติดตาม คัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดแยกเด็กตามกลุ่ม 

M: Motivate จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โรงเรียน  ครู  ที่ประสบความส าเร็จ/ต้นแบบ การอ่านออกเขียนได้  

และยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือ  PLC  (สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้)ระดับสถานศึกษา  

ยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลการอ่านการเขียนดีเด่นเป็นยอด นักอ่านเมืองมุกดาหาร 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาเด็กดีศรีมุกดาหาร 

G : Goal  นักเรียนมุกดาหารทุกคนเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  
A : Awareness จัดท าโครงการเด็กดีศรีมุกดาหาร  ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเด็กดี 

ศรีมุกดาหารผ่านสื่อต่างๆ จัดท าป้ายคุณธรรมเด็กดีศรีมุกดาหาร  4  ประการ จัดท าป้ายคุณธรรมติดในห้องเรียน 

S : Strategy ประชุมคณะท างานจัดท าแนวทางและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน จัดตัวชี้วัดและเกณฑ์

การพัฒนาและประเมินเด็กดีศรีมุกดาหาร 
Ac : Action  จัดค่ายพัฒนาเด็กดีศรีมุกดาหาร บูรณาการเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าสมุด

บันทึกความดีใน 4  ประการทุกวัน  จัดประกวดนวัตกรรมสู่การเป็นเด็กดีศรีมุกดาหารของครู  ประเมินเด็กดีศรี

มุกดาหารระดับโรงเรียน  

M : Motivate จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน  ครู  โรงเรียนที่ประสบ

ความส าเร็จในรอบปีการศึกษา (มอบเข็มกลัด  ครู,นักเรียน)  

กระบวนการนิเทศ 

 กระบวนการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ได้นิเทศร่วมกับคระนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ทั้ง ๕ รูปแบบ และใช้เทคนิค

และกระบวนการ ต่อไปนี้ 

  เทคนิคการนิเทศแบบการสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) 

  เทคนิคการนิเทศสอนแนะ (Coaching) 

  เทคนิคการนิเทศสอนแนะ (Coaching)  

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
เทคนิคการนิเทศในรูปแบบต่างๆท่ีน ามาบูรณาการในการนิเทศ  
เทคนิคการนิเทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC (Professional Learning 

Community) ของ สพฐ. 
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ส่วนที่ 4 

เครื่องมือนิเทศการศึกษา 

 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้
ร่วมศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี/รูปแบบ/วิธีการนิเทศการศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งนโยบาย 

ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งได้น าหลักคิด รูปแบบ 
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดฯโดยได้ร่วมกันจัดท าเครื่องมือการนิเทศการศึกษา
ส าหรับศึกษานิเทศก์น าไปใช้ในการนิเทศติดตามโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด โดยแยกเป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 แบบที่ 1 : เครื่องมือส าหรับนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล/สพฐ. 
จะใช้เครื่องมือตามแบบนิเทศ ติดตามของแต่ละโครงการ  ซึ่งจะไม่น ามาไว้ในเอกสารนี้ 
 แบบที่ 2 เครื่องมือส าหรับศึกษานิเทศก์ เพ่ือใช้ในการนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา รวมทั้ง 
การร่วมกิจกรรม PLC กับ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ ตามภารงาน
ประกอบด้วย 

1. แบบบันทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกการ (Logbook) ของศึกษานิเทศก์ ส าหรับใช้บันทึกในการเข้าร่วมวง PLC  

(Professional Learning Community) 
    3. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLCของโรงเรียน เป็นเครื่องมือ

ส าหรับศึกษานิเทศก์ใช้ในการติดตามการน าสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLCไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน  
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

        ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายณรงค์  โล่ห์ค า           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

คณะท างาน 

1. ดร.วิหาญ  พละพร   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

2. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

3. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

4. นางประยูรรัตน์  เดชประมวลพล  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

5. นายถาวร  บัณฑิตเสน    ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

6. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

7. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

8. นางฉวีวรรณ  มีสติ   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

9. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา     ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

10.นายพงษ์อ ามาตย์  กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

11. ดร.คมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

12. ดร.กิ่งแก้ว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

13. นางรัตติยา  ศรีนาม   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

14. นางชลนภา  ประภาศรี   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

15. นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

16. นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.มุกดาหาร 

17. นายอดิศร  ก้อนค า   ศึกษานิเทศก์  สพป.มุกดาหาร 

๑๘. นายสโมสอน หนองสูง   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  (ก.ต.ป.น.) 

๑๙. นางนิธินาถ  กิตติเงิน   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน  

๒๐. นายอดุลย์  ลมงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย (ก.ต.ป.น.) 

๒๑. นายชัยณรงค์ ฤทธิวงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ก.ต.ป.น.) 

๒๒. นายกานต์  นักล า   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๒๓. นายปิโย ลสุุข    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๒๔. นายวิทยา  วังคะฮาต   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ก.ต.ป.น.) 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 

 
 

- ค าสั่งนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2562 
- รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
- รายชื่อประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 
- เรื่องมือนิเทศ ปีการศึกษา 2562 
- ปฏิทินนิเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที่          / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 
........................................................  

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ออกนิเทศ

ติดตาม 
ความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2562 เพ่ือรับทราบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการ

จัดการศึกษาตามหลักสูตร การเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ เขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2562  ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอ านวยการ 

1.  นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์  โล่ห์ค า    รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร      รองประธานกรรมการ 
3. นาย สุริยะ  ใจวงษ ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร           กรรมการ 
4. นาย ประภาส   ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร           กรรมการ 
5. นายมนตรี  ลาดนาเลา จนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปฏิบัติหน้าท่ีรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร          กรรมการ 
6. นายอภัย  ปริปุรณะ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
7. นางนวลออง  ประยงค์หอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา   กรรมการ 
8. นายประสพสุข จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
9. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
10. นายสายันต์  ผาดโผน  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
11. นางสุพัตรา  พรมรักษา ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
12. นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ 
13. นางปาลิดา  ค าพิชิต  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
14. นางสุลักขณา  รักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล กรรมการ 
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15. นางวิหาญ  พละพร       ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางเณริศรา  ว่องไว  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่อาจ

เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการปฏิบัติการนิเทศประจ าเครือข่าย 
     ชุดที่ 1 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร    
  1. นายณรงค์ โล่ห์ค า   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 

 2. นางสุพัตรา  พรมรักษา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ      รองประธานกรรมการ 
 3.น.ส.วิไลพร  ยืนยั่ง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
 4.นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5. นางรัตติยา  ศรีนาม   ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่ 2 เครือข่ายค าอาฮวน ดงเย็น  
1. นายณรงค์ โล่ห์ค า   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
2. นางนีรนาท  ห้วยทราย   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย   นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  กรรมการ 
4. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่ 3. เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ 
1.นายณรงค์  โล่ห์ค า   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
2. นางปาลิดา  ค าพิชิต   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
4 นางวิหาญ  พละพร   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5.นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่ 4   เครือข่ายสะพานมิตรภาพ 
1.  นายณรงค์ โล่ห์ค า   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
2.  นางนวลออง  ประยงค์หอม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

 4.  นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 5. นางรัตติยา  ศรีนาม   ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
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ชุดที่  5   เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ 
 1.  นายณรงค์  โล่ห์ค า   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2.  นายวงค์ค า  ถิ่นวัน   นักวิชาการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

3. นางทองม้วน  สุทธิคุณ   นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
 4 .นางวิหาญ  พละพร   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  

5. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่  6 เครือข่ายค าชะอี ค าบก 
 1. นายสุริยะ  ใจวงษ์   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2. นายสายันต์  ผาดโผน   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ   รองประธานกรรมการ 
 3.นายรุ่งเรือง  อาจหาญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

4. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
 5. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 
    ชุดที่  7 เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า 
 1. นายสุริยะ   ใจวงษ์   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2. นายสายันต์  ผาดโผน             ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ  รองประธานกรรมการ 
 3.นางดาวสวรรค์  สารีแผลง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

4. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
 5. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 
    ชุดที่  8 เครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ 
 1. นายสุริยะ  ใจวงษ์   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2.นายสุรทิน  อุ่นเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  รองประธานกรรมการ 
 3.นางสาวกิ่งปวีณ์  ทิวาพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

4.นางวิหาญ พละพร   ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
 5. นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
ชุดที่ 9 เครือข่ายดอนตาล 
 1. นายประภาส  ไชยมี   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร     ประธานกรรมการ 
 2. นายอภัย  ปริปุรณะ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
 3.นายชูกิจ  พาพันธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ  

4. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5. นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ 
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   ชุดที่  10 เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 
 1. นายประภาส  ไชยมี   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2. นายอภัย  ปริปุรณะ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     รองประธานกรรมการ 
 3.นายชูกิจ  พาพันธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

4. นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5.นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่  11 เครือข่ายภูสระดอกบัว 
 1. นายประภาส  ไชยมี   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2.นายอภัย ปริปุรณะ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
 3.นายชูกิจ  พาพันธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

4. นายเสถียร  ถิ่นมุกดา   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5. นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่  12 เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา 
 1. นายประภาส  ไชยมี   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2. นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์   นักทรัพยากรบุคคล  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 4. นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 5. นางฉวีวรรณ  มีสติ     ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 
    ชุดที่  13 เครือข่ายธารบังอ่ี 
 1. นายประภาส  ไชยมี   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2. นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์   นักทรัพยากรบุคคล  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 4. นางฉวีวรรณ  มีสติ   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 5. นางทองพูล  งามข า       ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
 
   ชุดที่  14 เครือข่ายค าสร้อย นาอุดม 
 1. นายประภาส  ไชยมี   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
 2. นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์   นักทรัพยากรบุคคล  รองประธานกรรมการ 
 3.นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 4.นางทองพูล  งามข า   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ  

5. นางฉวีวรรณ  มีสติ               ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
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   ชุดที่  15 เครือข่ายดงหลวง 
 1. นายสุริยะ  ใจวงษ ์   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรทิน  อุ่นเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ    รองประธานกรรมการ 
 3. นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
 4. นายถาวร บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 5. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 
   ชุดที่  16.  เครือข่ายดงหลวงบน 
 1. นายสุริยะ  ใจวงษ์   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรทิน  อุ่นเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ    รองประธานกรรมการ 
 3. นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
 4. นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 

5.นายคมกริช  ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

   ชุดที่  17.  เครือข่ายหว้านใหญ่ 
1. นายสุริยะ ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 
2. นางสุลักขณา   รักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและทางไกล  รองประธานกรรมการ 
3. นางรินดา  แสนเวียน  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
4. นายถาวร  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่  18   เครือข่ายเมืองหนองสูง 
 1. นายมนตรี ลาดนาเลา  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 
 2. นายประสพสุข  จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน      รองประธานกรรมการ  
 3. นายณรงค์เดช  แสนโสม นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
 4. นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 

5. นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชุดที่ 19. เครือข่ายคีรีวงศึกษา 
 1. นายมนตรี ลาดนาเลา  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 
 2. นายประสพสุข  จันเต็ม ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน     รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์เดช  แสนโสม นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 

4.. นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
5. นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
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-6- 
มีหน้าที ่  ออกนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและสรุปรายงานผลการ

นิเทศ 
3.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 1.นายสุริยะ   ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
 2.นายสายันต์  ผาดโผน  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
 3.นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย  นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 

4.นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์         กรรมการและเลขานุการ 
5. นางเณริศรา  ว่องไว  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุ

วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ  เกิดความยั่งยืนและพัฒนากรบวนการนิเทศ สืบไป 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่     พฤษภาคม     พ.ศ. 2562 
  

         
 

(นายมารุต  อุปนิสากร) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
......................................................... 

 

1. เครือข่าย แก้วมุกดาหาร 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านกุดโง้ง นาค าน้อยวิทยา 

 บ้านศูนย์ไหม บ้านด่านค า 

 ค าสายทองวิทยา ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง 

 บ้านนาโปใหญ่โคกสุสุวรรณ บ้านนาโปน้อย 

 บ้านท่าไค้ บ้านส้มปุอยรอดนุกูล 

 บ้านโนนศรี บ้านบุ่งอุทัย 

 มุกดาลัย เมืองใหม่ 

 อนุบาลมุกดาหาร  
 

2. เครือข่ายสะพานมิตรภาพ 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านนาเสือหลายหนองยอ บ้านนาตะแบง 1 

 บ้านแก้งโนนค าประชาสรรค์ บ้านนาค าน้อย 2 

 บ้านค าปุาหลาย บ้านนาสองห้อง 

 บ้านสามขามิตรภาพ ที่ 3 บ้านหนองแอก 

 บ้านหนองหอยปุาหวาย บ้านดอนม่วย 

 ชุมชนบางทรายใหญ่ บ้านค าผักหนองสงเปือย 
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3.  เครือข่ายเรือข่ายค าอาฮวนดงเย็น 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 นราธิปพร้อยสุพิณ บ้านสามขัว 

 บ้านโพนสวาง บ้านโคกขามเลียน 

 บ้านหนองแคนนาจาน บ้านดงเย็น 

 บ้านปุงโพน บ้านโค้งส าราญ 

 โนนเหมืองค า บ้านเหล่าคราม 

 บ้านดงมัน บ้านค าเขือง 

 ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา บ้านพรานอ้น 

 

4. เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 ชุมชนนาโสก บ้านนาโด่ 

 บ้านเหล่าปุาเปูด แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 

 บ้านนาถ่อน บ้านนาหัวภู 

 บ้านปุงเปือย บ้านหนองน้ าเต้า 

 ค าฮีเบญจวิทย์ บ้านแก่นเต่า 

 บ้านหนองหญ้าไซย์ บ้านนาโสกน้อย 

 บ้านดงยางนันทวัน บ้านกุดแข้ใต้ 

 ชุมชนโพนทราย บ้านม่วงหัก 

 บ้านกุดแข้  
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5.  เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์ 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านไร่ บ้านสงเปือยเหนือ 

 บ้านดงมอน บ้านห้วยยางจอมมณี 

 บ้านนาดี 2 บ้านกนองไผ่ 

 บ้านหนองไผ่ บ้านผึ่งแดด 

 บ้านจอมมณีใต้ บ้านค าผึ้ง 

 บ้านสงเปือย บ้านพังคอง 

 บ้านหนองแวง บ้านปุาหวาย 

 บ้านโคก 1 บ้านหนองบัว 

 

6.  เครือข่ายค าชะอี ค าบก 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 ชุมชนบ้านค าชะอี /แก้งช้างเนียม วัดหลวงปูุจาม ฯ (บ้านห้วยทราย) 

 บ้านค าบกราษฎร์นุกูล บ้านกลาง 

 บ้านกกไฮโนนน้ าค า บ้านหนองกะปาด 

 บ้านโนนสว่าง 1 บ้านห้วยล าโมง 

 
7. เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านเหล่า บ้านแมด 

 บ้านม่วง บ้านโนนสังข์ศรี 

 บ้านซ่ง โคกสว่าง 2 

 บ้านหนองเอ่ียนดงฯ บ้านเหล่าสร้างถ่อ / บ้านหนองไฮ 

 บ้านหนองเอ่ียน บ้านน้ าเที่ยงวันครู 
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8.  เครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์ 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) บ้านค้อ 

 บ้านดงยาง 2 บ้านโคก 2 

 บ้านตูมหวาน บ้านดอนปุาแคน 

 บ้านโพนงาม บ้านหนองสระพังทอง 

 บ้านแฝก บ้านหนองเอ่ียน 

 บ้านหนองบง บ้านนาหลวง 1 

9.  เครือข่ายดอนตาล 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 นาสะเม็งวิทยา บ้านนาสะโน 

 บ้านหนองกระยัง บ้านโคกพัฒนา 

 บ้านนาม่วง บ้านโพนสว่าง 

 ชุมชนดอนตาล บ้านห้วยกอก 2 

 บ้านภูผาหอมพัฒนา นาหว้าประชาสรรค์ 

10. เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านนาค าน้อย  1  บ้านภูวง 

 บ้านแก้ง 2 บ้านค าดู่ 

 บ้านดง บ้านโคกหนองหล่ม 

 ชุมชนโพธิ์ไทร บ้านนาโพธิ์ 

 บ้านนายอ บ้านเหล่าหมี 

 บ้านโคกสว่าง 1 บ้านปุาพะยอม 

 สยามกลการ 4,บ้านท่าห้วยค า,บ้านเหล่าแขมทอง  
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11.เครือข่ายภูสระดอกบัว 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านนายาง บ้านหนองบอน 

 บ้านบาก 2 บ้านภูล้อม 

 บ้านหนองเม็ก บ้านนามน 

 ปุาไร่ปาชาดวิทยา บ้านนาปุง 

 บ้านโนสวาท บ้านห้วยทราย 2 

 บ้านนาทาม  

12.เครือข่ายค าสร้อยนาอุดม 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านค าสร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 

 โรงเรียนบ้านโนนเกษม โรงเรียนบ้านด่านมน 

 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า โรงเรียนบ้านค าไหล 

 โรงเรียนบ้านปุาเตย โรงเรียนนาอุดม 

 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 

   

13.เครือข่ายธารบังอ่ี 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ปุงแดงวิทยาคม 

 บ้านหนองแวงใหญ่ หนองข่าประชาอุทิศ 

 บ้านนาสองเหมือง บ้านโนนสะอาด 2 

 บ้านห้วยกอก 1 เตรียมทหาร รุ่นที่ 13 อนุสรณ์ 

 บ้านนากอก น้ าน้ าเที่ยง 2 
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14.เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา  อ.นิคมค าสร้อย 
วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านหนองนกเขียน บ้านนิคมร่มเกล้า 

 บ้านค านางโอก บ้านนาหลวง 2 

 บ้านหนองสระพัง บ้านอุ่มไผ่ 

 ค าแฮดประชาสรรค์ บ้านปุาแดง 

 บ้านบะ บ ารุงพงศ์/ค าพอก  2 

 บ้านค าบง ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 

15.เครือข่ายดงหลวง 
วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านย้อมพัฒนา บ้านหนองยาง 

 บ้านชะโนด 2 บ้านเหล่าดง 

 ชุมชนบ้านหนองบัว บ้านหนองหนาว 

 บ้านน้ าบ่อดง บ้านโพนแดง 

 บ้านดงหลวง บ้านเปียด 

 บ้านโสก บ้านก้านเหลืองดง 

 บ้านโพนไฮ ร่มเกล้า 

16.เครือข่ายดงหลวงตอนบน 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านนาหลัก พระราชทานหนองหมู 

 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ บ้านหนองคอง 

 บ้านฝั่งแดง บ้านมะนาว 

 ห้วยตาเปอะ บ้านแก้งนาง 

 บ้านนาหินกอง บ้านปากช่อง 

 บ้านสานแว้ หมู่บ้านปุาไม้ 

 บ้านขัวสูง บ้านกกตูม 
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17.เครือข่ายหว้านใหญ่ 
วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา บ้านสองคอน 

 บ้านปุงขาม บ้านนาดีโคกสวาท 

 บ้านนาขามปูอมวิทยา บ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง 

 บ้านหนองดอนม่วง บ้านโนนสว่าง 2 

 บ้านหว้านใหญ่ บ้านหว้านน้อย 

 บ้านชะโนด 1 เมืองพาลุกากรภูมิ 

 บ้านทรายทอง ชุมชนบางทรายน้อย 

 บ้านขามปูอม สรุปผลการนิเทศ 
 

18. เครือข่ายเมืองหนองสูง 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 ชุมชนเมืองหนองสูง บ้านนาหนองแคน 

 บ้านโนนยาง บ้านหนองโอใหญ่ 

 บ้านค าพอก 1 บ้านวังนอง 

 บ้านงิ้ว  
 

19. เครือข่ายคีรีวง 

วัน  เดือน  ปี ภาคเช้า / ชื่อโรงเรียน ภาคบ่าย / ชื่อโรงเรียน 

 บ้านโคกหินกอง,บ้านแวง (เรียนรวม) บ้านเหล่าน้อย,บ้านหลุบปึ้ง,บ้านโคกกลาง 

 บ้านค าพ้ี, บ้านภู บ้านวังไฮ, บ้านหนองแคน 

 บ้านนาตะแบง 2 บ้านบุ่ง 

 บ้านเปูาปุาแสด   

หมายเหตุ 

 ก าหนดวันให้คณะกรรมการแต่ละชุดไปประและก าหนดวันตามความเหมาะสมและความต้องการ

ของเครือข่าย  
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

ที ่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายมารุต  อุปนิสากร ประธานกรรมการ 0852041313 

2 นายสโมสอน  หนองสูง กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขันพื้นฐานของรัฐ 0902604942 

3 นางนิธินาถ  กิตติเงิน กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขันพื้นฐานเอกชน 0956598199 

4 นายอดุลย์  ลมงาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 0828595793 

5 นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0985847942 

6 นายกานต์  นักล า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 0819742461 

7 นายปิโย  ลุสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 0801938668 

8 นายวิทยา  วังคะฮาต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 0810604710 

9 นางวิหาญ  พละพร กรรมการและเลขานุการ 0813895400 
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รายชื่อประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ชื่อ  สกุล หมายเหตุ 
1 แก้วมุกดาหาร นายกิตติพล  โคตรสุโพธิ์  
2 ค าอาฮวน ดงเย็น นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์  
3 ไตรมิตรนวพัฒน์ นายทินกร  จันทรโคตร  
4 สะพานมิตรภาพ นายโอวาท  สุเลิศ  
5 เมืองน้ าทิพย์ นายอาทิตย์  ทองรอบ  
6 ค าชะอีค าบก นายสมปอง  เสียงล้ า  
7 ค าชะอีก้าวหน้า นายทักษิณ  คนซื่อ  
8 ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายประยุทธ  ศรีเสน  
9 ดอนตาล นายพงษ์ศักดิ์  จันทพันธ์  
10 ภูผาเทิบพัฒนา นายอนันต์  ปริปุรณะ  
11 ภูสระดอกบัว นายจิตติพงษ์  มัธยม  
12 ค าสร้อย นาอุดม นายอภิเชก เผ่าภูไทย  
13 ร่มกกชัยพัฒนา นายอุดม  สวยโสภา  
14 ธารบังอี่ นายสังคม  วีระพันธ์  
15 ดงหลวง นายศิโรจน์  อาจวิชัย  
16 ดงหลวงตอนบน นายธิรัตน์  เหลือผล  
17 หว้านใหญ่ นายปรีดา  ก้องเวียง  
18 เมืองหนองสูง นายวิทยา  วังคะฮาต  
19 คีรีวงศึกษา นายเสกสรร  อาจวิชัย  
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แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

และการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของ สพฐ. ภาคเรียนที่ …………….ปีการศึกษา ................ 
และ ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา .................. 

ชื่อโรงเรียน.........................................................เครือข่าย.......................................อ าเภอ... .............................. 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน...............................................................จ านวนครู...... ..........................................คน  
ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1..................คน ชั้นอนุบาล 2....................คน ชั้นอนุบาล 3...............คน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ....................คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น........................คน 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น................................คน  เป็นโรงเรียนขนาด         เล็ก          กลาง          ใหญ่ 

 

ที ่

 

เรื่อง / รายการที่นิเทศ 

 

แนวทางท่ีโรงเรียนด าเนินการ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การปรับปรุงหลักสูตร และการน า

หลักสูตรไปใช้ 
-ระดับปฐมวัย 
-ขั้นพ้ืนฐาน 

  

2 การพัฒนาการอ่าน  
การเขียนของนักเรียน 
อ่านไม่ออก..................คน 
อ่านได้ตามเกณฑ์.........คน 
ปรับปรุง.......................คน 
เขียนไม่ได้...................คน 

  

3 การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

3.1 นโยบายติดปูายภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียน 
3.2 การพัฒนาการทักษะเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

  

4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย

ใช้กระบวน PLC  
-ร.ร ด าเนินการอย่างไร 
-ใช้เวลา......................ชม. 

 

 

 

5 การด าเนินงานตามนโยบาย  
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ” 
ปรับรูปแบบตามตัวชี้วัด 
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ที ่ เร่ือง/รานการท่ีนิเทศ แนวทางที่โรงเรียนด าเนินการ ปัญหา/อปุสรรค 

6 การด าเนินงานตามนโยบายสะเต็ม

ศึกษา (STEM) 
6.1 ระดับปฐมวัย 
6.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

7 การบริหารจัดการตามโครงการ

โรงเรียนแม่เหล็ก 
( ขนาดเล็ก , เรียนร่วม ) 

  

8 การขับเคลื่อนการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8.1 O-net 
8.2  NT 
8.3  RT (การอ่าน ในของนักเรียน 

ชั้น ป.1) 

  

9 การจัดการเรียนการสอนด้วย   
- DLTV 
- DLIT 
- New DLTV 

  

10 การด าเนินงานตามโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
  

11. การสอนประวัติศาสตร์

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

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

12. โรงเรียนวิถีพุทธ

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

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

 13. การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา

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

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

14. การบริหารจัดการหนังสือเรียน

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

............................................................................................................................. .................................................... 
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15. ภาพรวมของโรงเรียน

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

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

   15.1  ผู้บริหารใส่ใจให้ความส าคัญต่องานวิชาการ

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

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

15.2  การเอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการดูแลนักเรียน 
............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................... ............................................. 
15.3  พฤติกรรมของนักเรียน(กิริยามารยาท/การแต่งกาย/ความสะอาด

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

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

15.4  สภาพห้องเรียน

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

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

15.5  สภาพอาคาร สถานที่และบริเวณโรงเรียน

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

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

15.6  จุดเด่นของโรงเรียน

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

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

15.7 สิ่งที่ควรพัฒนา

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

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

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................. 
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แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้  (แบบสังเกตชั้นเรียน) 
ชื่อโรงเรียน................................................................เครือข่าย.......................................อ า เภอ........................... 
ชื่อ-สกุล (ครูผู้สอน).............................................................................. ......สอนชั้น.............................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................เรื่องที่สอน..................................... .............................. 
วัน เดือน ปี ที่นิเทศ........................................................................  เวลา...........................................................  
 

ที ่

 

กิจกรรม / รายการนิเทศ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่

ปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ  

ข้อเสนอ 

แนะ 
ด ี พอใช้ ปรับป

รุง 

1 การเตรียมการสอน (มีแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีสื่อ  

อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและประเมินผล) 

      

2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนมีเทคนิคท่ีน่าสนใจ 

 (ใช้สื่อ  เพลง  เกมประกอบ) 

      

3 ขั้นสอน 

- สอนแบบบรรยาย 

- สอนแบบสาธิต 

-สอนแบบมีส่วนร่วม 

-สอนเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ 

- ใช้ค าถามกระตุ้นกระบวนการคิด 

-การสอนแบบ Active  Learning   

      

4 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

- ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ 

- การจัดมุมความรู้หรือปูายนิเทศ 

-มีมุหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ 

- มีการจัดแสดงผลงานนักเรียน 

- อ่ืนๆ  
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5 บุคลิกของครู 

- ยิ้มแย้มแจ่มใส 

- เอาใจใส่เด็กรายบุคคลอย่างทั่วถึง 

- มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยความอ่อนโยน

ให้ความอบอุ่นมีเมตตาต่อเด็ก 

      

6 พฤติกรรมของนักเรียน 

- กระตือรือร้น/สนใจเรียน 

- กล้าแสดงออก 

-ตอบสนองให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

- มีระเบียบวินัย สุภาพ อ่อนน้อม 

      

 
 
จุดเด่น

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

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

............................................................................... ............................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา

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

............................................................................................................................. ........................................... 
      ลงชื่อ.....................................................................ผู้นิเทศ 
            (......................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................. 
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แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน (การศึกษาชั้นเรียน : Lesson Study) 

เรื่อง .................................................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................ 
ชั้น......................................... จ านวนนักเรียน........................... คน 
ผู้สอน.............................................................................   โรงเรียน..................................................................... 
ผู้สังเกตการสอน................................................................ วนั เดือน ปี เวลา..................................................... 
วัตถุประสงค์/ประเด็นการสังเกต 
1................................................................................ ...........................................................................  
2............................................................................................................................ ............................... 
3................................................................................................................................................... ........ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

1.  ขั้นน า 
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................  
................................................................................
............................................................................... 

1.  ขั้นน า 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.................................................... 

2.ขั้นสอน
................................................................................
................................................................................
................................................................................
....................................  
................................................................................
............. 

2.ขั้นสอน
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................ ................
.......................................  
........................................................................................
............. 

3.ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................ 

3.ขั้นสรุปองค์ความรู้
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.................................................................................. ......
........................................................................................  
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
4.การใช้สื่อ
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................ 

4. การใช้สื่อ
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
................................................................................ ........
.......................................................................................  

5.การวัดประเมินผล 
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................... 
................................................................................
.......... 

5.การวัดประเมินผล
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
....................................... 
................................................................................ ........
........... 

 
พฤติกรรมทั่วไปของครู 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... .............................................................. 
 
พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................... 

สรุปข้อค้นพบ/ประเด็นที่น่าสนใจ/ประเด็นที่ต้องการค าตอบเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
          (ลงชื่อ)………………………….................................. ผู้นิเทศ 
           (………………..........……………...........................………...) 
          ต าแหน่ง…………………………………......................…………. 
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บันทึกการนิเทศ 
 

ครั้งที่.......... วันที่..............เดอืน......................พ.ศ. .................. เวลา................. สถานที ่......................................  
ผู้เข้าร่วม   จ านวน.......................คน ประกอบด้วย...................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
........................................................ .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

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

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

............................................................................................. ....................................................................................  
ผลที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................. ....................................................................................................................  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................... ............................. 
สิ่งท่ีจะท าต่อไป/การน าไปใช้
.......................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
ความประทับใจ/นัดหมาย ครั้งต่อไป....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึก ลงชื่อ..........................................................ผู้รับรอง 
    (..................................................................)     (...............................................................) 
ต าแหน่ง............................   ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  

77 



 
 

 

แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะท่ี 1)  
โรงเรียน.............................................  กลุ่มเครือข่ายฯ................................................สพป.มุกดาหาร 

 

ข้อที่ รายการติดตาม รายการปฏิบัติ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 ก าหนดแผน/Time line การขับเคลื่อนกระบวนการ           

PLC ของโรงเรียน 
   

2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC     
3 มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 

PLC ทุกคน 
   

4 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    
5 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ          

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   

6 เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    
7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    
8 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
9 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นต่อ 

ผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 
   

10 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    
11 ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    
12 หาข้อมูล/ความรู้เพิ่มเติม เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
13 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    
14 ครูมีการบันทึกการร่วม PLC    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  ..
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….................................................  
(………………………………………………….……………………...) 

ต าแหน่ง................................................... 
วัน/เดือน/ปี ……………………………………………………………………………………… 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที่ 2)  
โรงเรียน..............................................  กลุ่มเครือข่ายฯ..................................สพป.มุกดาหาร 

 

ข้อที่ รายการติดตาม รายการปฏิบัติ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    
2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
5 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
6 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน    
7 การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร

เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายเดียวกัน 
   

8 การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

9 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

   

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    
11 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    
12 บันทึกทุกข้ันตอนการท างานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ การ

ทดลองใช้ ผลที่ได้ 
   

13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    
14 แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
15 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน    
16 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  ..
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 (ลงชื่อ)…………………………………………….................................................  
(………………………………………………….……………………...) 

ต าแหน่ง ........................................ 
วัน/เดือน/ปี ……………………………………………………………………………………… 
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ตารางนิเทศแบบทีม (Tem Network)  
ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
เดือน วันที่ หมายเหตุ 

พฤษภาคม 2562 16  พ.ค. 62 นิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 
17  พ.ค. 62 
18  พ.ค. 62 
21  พ.ค. 62 
22  พ.ค. 62 
23  พ.ค. 62 

สิงหาคม 62 14  ส.ค. 62 นิเทศโครงการตามกลยุทธ์ จุดเน้น 

นโยบายทุกระดับ  15 ส.ค.  62 
16  ส.ค. 62 
21  ศ.ค.  62 
22  ส.ค.  62 
23  ส.ค.  62 

กันยายน 62 18  ก.ย.  62 นิเทศโครงการตามกลยุทธ์ จุดเน้น 

นโยบายทุกระดับและเตรียมความ

พร้อมประเมินคุณภาพผู้เรียนภาค

เรียนที่ 1/2562 

19  ก.ย.  62 
20  ก.ย.  62 
26  ก.ย.  62 
27  ก.ย. 62 
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ภาคเรียนที่ 2/2562 

 
เดือน วันที่ หมายเหตุ 

พฤศจิกายน 62 6 พ.ย.  62 โค้งสุดท้ายพิชิต O – NET /NT 
7  พ.ย.  62 
8  พ.ย.  62 
13 พ.ย. 62 

14  พ.ย.  62 
15  พ.ย.  62 
20  พ.ย.  62 
21  พ.ย.  62 
22  พ.ย.  62 

มีนาคม 62 4  มี.ค.  62 โค้งสุดท้ายพิชิต O – NET /NT 
5  มี.ค.  62 
6  มี.ค.  62 
11  มี.ค.  62 
12  มี.ค.  62 
13  มี.ค.  62 
18  มี.ค.  62 
19  มี.ค.  62 
20  มี.ค.  62 
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