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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ศึกษานิเทศก์ ของ นางสาวบุษบา มิ่งไธสง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ และรับผิดชอบกลุ่มงานการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในฐานะศึกษานิเทศก์  
ประกอบด้วย ภาระงานตามกรอบการปฏิบัติมิติสัมพันธ์ 5 มิติ ประกอบด้วย มิติของกลุ่มงาน มิติของกลุ่มสาระ
ที่รับผิดชอบ มิติโครงการที่รับผิดชอบ มิติของกลุ่มโรงเรียน และมิติของงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
งานลักษณะคล้ายคลึงกัน  

 
 

                                                                                   นางสาวบุษบา  มิ่งไธสง 
                                                                                ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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สำรบัญ 
 

 เร่ือง หน้ำ 
 ตอนที่ 1  บทน ำ 1 
  อ านาจหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ 1 
  บทบาท และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  2 
  สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัติของศึกษานิเทศก์  3 
  กรอบกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 4 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 
  การนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  6 
 วิสัยทัศน์ 7  

 เป้าหมาย 7 
  พันธกิจ 8 
  กลยุทธ์ 8 
 ตอนที่ 2 กำรปฏิบัติงำนตำมมิติสมัพันธ ์ 9 

 มิติที่ 1 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 9  
 มิติที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 10 

  มิติที่ 3 โครงการที่รับผิดชอบ 10 
  มิติที่ 4 กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 11 
  มิติที่ 5  ภาระงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 11 
 ตอนที่ 3  แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัต ิ 12 
  1. กลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 12 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ : การศึกษาปฐมวัย 20 
  3. โครงการที่รับผิดชอบ 25 
  4. กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 29 
  5. งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 30 
 ตอนที่ 4 กำรนิเทศตำมภำระงำน 31 
 ภำคผนวก 32 
 แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 32 
 แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 38 
 ประวัติ 40 
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สำรบัญภำพประกอบ 
 

ภำพ   หน้ำ 
ภาพประกอบ 1  กรอบภาระงานตามมิติสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 6 
ภาพประกอบ 2   กรอบบทบาทหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  9 
ภาพประกอบ 3  แผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.ขก.4  12  
ภาพประกอบ 4  แผนการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพป.ขอนแก่น เขต 4  15
ภาพประกอบ 5  Flow Chart แสดงการขับเคลื่อนกลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรฯสู่การปฏิบัติ  19 
ภาพประกอบ 6  Flow Chart แสดงการขับเคลื่อนงานการศึกษาปฐมวัย 24  
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ตอนท่ี 1 
บทน ำ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 จึงด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
หลักเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มี
คุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ยังด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยเฉพาะจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 คือ  “องค์กร
ทันสมัยใส่ใจคุณภำพตำมมำตรฐำน บนวิถีพอเพียง”” 
 

อ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้  
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
(จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

บทบำท และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์  
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
  1.1 งานนิเทศการศึกษาโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   
  1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
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  1.3 การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกั นคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
  1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  
  1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ การศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียวกันโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษางาน
วิชาการงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิจัย
และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 

สำระควำมรู้และลักษณะงำนที่ปฏิบัติของศึกษำนิเทศก์       
 1. การนิเทศการศึกษาได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศกลยุทธ์         
การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือพัฒนารคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิค
การนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
 2. นโยบายและการวางแผนการพัฒนา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
ก าหนด นโนบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
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โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม  
 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการ การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต แนะน าครูให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  ประเมินหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้   
 4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 5. การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยสามารถ ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตรารมณ์ของการนิเทศ การ
บริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้โดยสามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน            
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา   

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้ 
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน า
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ได้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการบ้านเมิองที่ดี (Good Government) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี   

 

กรอบกลุ่มงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 กรอบภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ ก าหนดเป็น 7 กลุ่มงานดังนี ้

1. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
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2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง 
การศึกษา 
 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และชุมชน 
 5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 6.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส่วน            
ที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  การวัด                  
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้  ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ
เนื่องจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มงานและบุคคลต่าง ๆ ในทุกด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานตามต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้จะเน้นเฉพาะใน
ส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 
 
 กล่าวโดยสรุป  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปกรอบภาระงานตามมิติท่ีมีความสัมพันธ์กัน 5 มิติ  ดังนี้ 
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ภำพประกอบ 1  กรอบภำระงำนตำมมิติสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 

กำรนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 
 การนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 หมายถึง การนิเทศ
การศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 การนิเทศแบบ ร่วมพัฒนา โดยการน ากระบวนการและวิธีการนิเทศที่หลากหลาย
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ด าเนินงานอิงมาตรฐาน 
เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามนโยบายเป็นผู้น าองค์กรที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล        
มีนโยบายเป้าประสงค์ในการท างาน คือ กระบวนการ “5 QUALITY MODEL” โดยเน้นคุณภำพ 5 ด้ำน ดังนี้ 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3.  ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
                4.  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
                5.  ด้านคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

มิติกลุ่มงำน

มิติกลุ่มสำระฯ

มิติโครงกำรมิติกลุ่มโรงเรียน

มิติงำนพิเศษ

กรอบภาระงานตามมติทิีม่ี

ความสัมพนัธก์ัน 5 มติิ 
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วิสัยทัศน์ 
            เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ 
ท างานอย่างมีความสุข 
              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
              2. ครูสอนเต็มที่ เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
              3. ดูแลครูให้ดีที่สุด 
 

เป้ำหมำย 
            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ก าหนดเป้าหมายในการนิเทศตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 คือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังนี้  
              มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 
 เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพื่อให้นักเรียน 
 1. มีความสุขในการเรียน 
 2. มีคุณธรรมในตนเอง  
 3. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  
 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้ก าหนดทิศทางในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  1. คุณภาพผู้เรียน 
 2. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 3. คุณภาพห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
 4. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
 

พันธกิจ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้ 

1. นิเทศการศึกษาตามอ านาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ  
2. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
3. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 
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กลยุทธ์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ก าหนดกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
ภารกิจงานหลัก จุดเน้นและงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับ               
ความต้องการของโรงเรียน สนองยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน้นของโรงเรียน 

2. นิเทศการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน บนพื้นฐานการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 3. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้           
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามแผนหรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น               
โดยจุดเน้นที่ส าคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน 
โดยการติดตามจะเกิดข้ึนในขณะที่งานก าลังด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและน าผลมา
ใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ นับตั้งแต่
ก่อนตัดสินใจจัดท าแผนงาน/โครงการ ในขณะด าเนินการนิเทศในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อด าเนินการนิเทศ
เสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ประเมินความส าเร็จของการนิเทศว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือน ามาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต่อไป 
 5. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ น าผลการรายงานมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะส 
 
 
 

ตอนที่ 2 
กำรปฏิบัติงำนตำมมิติสัมพันธ์ 

 
 
 ข้าพเจ้า นางสาวบุษบา มิ่งไธสง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อันดับ คศ.3 วิทยฐานะศึกษานิเทศก์               
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 220 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบข่ายและภารกิจตามมิติสัมพันธ์                
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดังนี้  

มิติที่ 1 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
  รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีภาระงาน

ตามกรอบบทบาทหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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ภำพประกอบ 2   กรอบบทบำทหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
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 ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานในกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนเรียนรู้ สังกัด
ส านักงานเขตรพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม               
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัย ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  

 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและเน้นกระบวนการคิด  

1.5 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบมอนเทสซอริ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถานศึกษา  

1.7 นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบมอนเตสซอรี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถานศึกษา                   
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

 มิติที่ 2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
2.1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
2.2 ร่วมรับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 มิติที่ 3 โครงกำรที่รับผิดชอบ 
  3.1 โครงการชมรมเครือข่ายคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับการศึกษาปฐมวัยโดยใช้นวัตกรรมมอนเตสซอริ  
 3.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
  3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.5 ร่วมขับเคลื่อนก าหนดการออกนิเทศ ติดตาม การสอบ PISA 2022 ระยะที่  1                          
ปีการศึกษา 2565 

3.6 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน 
สถานศึกษา 

3.7 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
3.8 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  
3.9 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานอย่าง 

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปผลในภาพรวมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ และเสร็จสิ้นงาน/โครงการ  
3.10ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้มอบให้ นำงบุษบำ ม่ิงไธสง ปฏิบัต ิ

หน้าที่แทน  
3.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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มิติที่ 4 กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
ประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกวางค า  

อ าเภอเขาสวนกวาง 

  มิติที่ 5  ภำระงำนพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
 5.1. บอร์ดบริหารและคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ของ สพฐ.   

 5.2. วิทยากรหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี  

ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
 

ตอนที ่3 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัต ิ

 

 
      ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 

 บทบำทหน้ำที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ก าหนด นโยบายช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบติดตามให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด พอสรุปได้ดังนี้ 

(1) สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดแก่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน 

(2) ประกาศนโยบาย/ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับสถานศึกษา 

(3) ก าหนดมาตรการในการสนับสนุนและชว่ยเหลือผลักดัน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ สามารถด าเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะมาตรการทางด้านงบประมาณและบุคลากร 

(4) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหนว่ยงานในสังกัดทั้งในสว่นของการเตรยีมการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตลอดจนให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.2 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : 
SAR) พร้อมกับประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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4.3 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.4 ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.5 ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

4.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคล 
ที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้ 

(5) ให้ขวัญก าลังใจแก่สถานศกึษาทุกแห่งที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

(6)  ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(7)  น าผลการตรวจสอบและทบทวนไปใชแ้ละจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด ผูเ้กี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 ระบบกำรประก ันค ุณภำพภำยใน  
เป ็นเรื่องเด ียวก ับกระบวนการบร ิหารงานอย ่างม ีค ุณภาพหร ือวงจร PDCA จะไม ่แยกจากการ

ทำงานปกต ิของสถานศ ึกษา แต ่จะเป ็นระบบท ี่ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบร ิหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท ี่เกิดขึ้นประจ าวัน 

  หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการคือ 
        -  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษา 

ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพ
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

        -  การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพภายในต้องท าให้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากร ทุกคน
ในสถานศึกษาไม่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา
จะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 

        -  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
อาจารย์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาโดยใน 
การด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกัน
ผลักดันให้สถานศึกษา 
มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และ
ประเทศชาติ 

        - การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผน (Planning) และ
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ด าเนินการตามแผน (Doing)  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การ
ที่สถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ (Checking) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต้นสังกัดก็
เข้ามาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา (Action) ซึ่ง
จะท าให้สถานศึกษามีความมั่นใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ 

    - การดำเนินการประกันคุณภาพภายในควรมีการเตรียมการเพ่ือสร ้างความพร ้อมให ้แก ่บ ุคลากร
และจ ัดให ้ม ีกลไกในการดำเน ินงานในเรื่องนี้ หลังจากนั้นบ ุคลากรท ุกคนในสถานศ ึกษาและผ ู้เกีย่วข ้องจ ึง
ร ่วมก ันวางแผน ร ่วมก ันปฏ ิบ ัติ ร ่วมก ันตรวจสอบและร ่วมก ันปร ับปร ุง ขัน้ตอนการดำเน ินงานทัง้หมดและม ี
แนวทางการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ขั้นวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ( P ) 
1. ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา   
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศเป็นฐานการพัฒนา 
3. เตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนัก 
    และพัฒนา ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ   
5. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นด ำเนินกำรตำมแผน ( D ) 
  1. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน 
  2. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน 
 
ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( C ) 
-  จัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  เช่น แบบทดสอบ การสังเกต 
   พฤติกรรม 
-  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  จัดเก็บข้อมูล/ วิเคราะห์ / แปลความหมาย 
-  ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 

ขั้นกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง( A ) 
-   น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างาน/การด าเนินโครงการ 
-   วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้วย จัดท าสารสนเทศเพ่ือวางแผนในปีต่อไป 
 
 
 

ขั้นกำรรำยงำน (RE) 
-  จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปีและจัดให้มี 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
-  รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน เขียนรายงาน 
 

P 

D 

C 

 A 

 RE 
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ในการพ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพภายในให ้เป ็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบร ิหารและการ
ทำงานนั้น ผ ู้บร ิหารจะต ้องม ีการทำงานเป ็นท ีม  
โดยบ ุคลากรท ุกคนในสถานศ ึกษาต ้องได ้ร ับการเตร ียมความพร ้อมให ้มองเห ็นค ุณค ่า และม ีความร ู้ความ
เข ้าใจเกี่ยวก ับการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศึกษา และด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับทุกฝ ่าย
ที่เก่ียวข ้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีการต ิดตามและก ากับดูแลการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ เป็นการส่งเสริมก ากับ
ดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการประเมินตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้
และพัฒนา ส าหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุงจะต้องน ามาแก้ไขปรับปรุงตามระยะเวลาที่
เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติได้ก าหนดไว้ 

3. การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือน าไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

รายละเอียดการปฏิบัติในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระบบประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก มีดังนี้ 

การก าหนดระบบและกลไกการบริหารงานให้เกิดความชัดเจนใน 
การปฏิบัติงานตลอดจนการวางแผน การปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องใน 
การด าเนินงานและมีคุณภาพเดมม่ิงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่มีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และ
พัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (P : PLAN) 
1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
- มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.2 การใช้สารสนเทศของโรงเรียนที่มีความเป็นปัจจุบันเป็นฐาน 
การพัฒนา 

1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายจากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.4 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1.5 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน 

1.5.1 ท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในองค์กรเก่ียวกับ 
การประเมินคุณภาพภายในถึงประเด็นที่ส าคัญ ๆ เช่น 

- การประกันคุณภาพภายในคืออะไร 



 
 

 

                                       คูม่ือปฏิบตัิงาน นางสาวบษุบา  มิง่ไธสง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

- การประเมินคุณภาพคืออะไร 
- การประเมินคุณภาพภายในมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร 
- ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร 

1.5.2 เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือ การตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึด
หลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 
  1.5.3 เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจประจ าของทุกคน
ที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 

1.5.4 สร้างความตระหนักบุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการท างานเป็นทีม 

1.5.5 พัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้โดย เน้นเนื้อหา และแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

- การก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน 
- การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน 
- การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือ
ร่วมกันรับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับ ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานควรจะประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา  
รวมไปถึงผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  

1.7 ก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับการจัดท าแผนของสถานศึกษา 
1.8 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และวางแผนการเก็บข้อมูล 
1.9 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (รวมทั้งแผนงบประมาณ) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนการจัดการเรียนการสอน 

2. ขั้นกำรด ำเนินกำรตำมแผน (D : DO) ในขั้นนี้เป็นการศกึษามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ ซึ่งมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข  
โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ 

2.2 ก ากับ ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
2.3 ให้การนิเทศ แนะน า ปรึกษา 
2.4 การใช้ชุมชนวิชาชีพเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ต่อยอด 

3. กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ (C : CHECK)  
มีแนวทางการปฏิบัต ิ

3.1 วางกรอบการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.2 สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน 
3.3 ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.5 วางแผนการเก็บข้อมูล 
3.6 วางแผนการวิเคราะห์/สรุปและรายงานผล  
3.7 ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.8 สรุปการตรวจสอบการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำปรับปรุง   (A : ACT)  
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

4.1 น าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์วางแผนการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา  
และไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางที่สถานศึกษาเลือกใช้ 

4.2 วางแผนการปฏิบัติงานในระยะต่อไป โดยการตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลหรือไม่ ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ เพื่อน าไปวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ส าหรับงาน/กิจกรรม/โครงการใดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

5. ขั้นจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน (RE : REPORT) 
    เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเสร็จ

แล้ว จะต้องจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมสรุปจุด
แข็งและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) ให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

 

แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
 

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องออกแบบ 
การด าเนินการภายในสถานศึกษาที่เน้นการสร้างความเข้าใจส าหรับบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องให้ตรงกันในทุกชั้นตอนการด าเนินการ เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้ันตอนของการ
ด าเนินการ และสถานศึกษาส่วนใหญ่จะยึดขั้นตอนของวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพ ทั้งคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพงานของกลุ่มงาน คุณภาพของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบเฉพาะตนภายใต้ 4 ขั้นตอนส าคัญ ประกอบด้วย 

 
P : Plan การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
D : Do การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
C : Check การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 
A : Act การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
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กำรขับเคลื่อนวงจรคุณภำพกำรบริหำรเชิงระบบ (PDCA) 
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ขั้นตอนกำรต ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพกำรบริหำรงำนเชิงระบบ (PDCA) 
สถานศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดย

ยึดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศมา
ออกแบบวางแผน 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา 
โดยทุกคนยึดมั่นที่จะด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้ 
คือ 

ขั้นกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ P : Plan เป็นขั้นการก าหนดกรอบรายละเอียดของการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส าหรับการวางแนวทาง เพื่อพัฒนาด้วย
การพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่สุดในการแก้ไขปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพโดยจะช่วยส่งเสริมให้การคาดการณ์สิ่งที่จะเป็นผลส าเร็จในอนาคต มีความ
ชัดเจนมากท่ีสุด 

ขั้นกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ D : Do เป็นขั้นการน าแนวทาง 
ที่ผ่านการวางแผนไว้อย่างชัดเจนมาสู่การปฏิบัติตามกิจกรรมซึ่งก าหนดไว้ในแนวทางดังกล่าว เพื่อสร้าง
ความส าเร็จให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพจนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นกำรตรวจสอบประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพ C : Check เป็นขั้น 
การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพส าหรับน ามาวิเคราะห์ แปลผล และเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ของความส าเร็จจากการด าเนินการว่าบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ A : Act เป็นขั้นการน าผลการประเมิน 
มาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และตัดสินในการพิจารณาแนวทางส าหรับ 
การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างกระบวนการสนับสนุน
ความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องสถานศึกษาวางแผนและออกแบบการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) ส าหรับการก ากับวางแผน 
และออกแบบขับเคลื่อนวงจรให้เกิดความเป็นพลวัตร (Dynamic) ซึ่งจะท าให้วงจรด าเนินไปอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 วงจรคุณภำพกับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามแนวคิดหลักการว่าสถานศึกษาสามารถออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม
เป็นไปได้ 
และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการยืนยันระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลที่ได้จากการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกนั้น จะต้องสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ด้วย รายละเอียดการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย  

 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา  

 3. ด าเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
 5. ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

    6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
รายละเอียดแต่ละเรื่องสรุปดังนี้ 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน : ระบบประกันคุณภำพภำยในกำรศกึษำของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมขอนแก่น เขต 4 ประจ ำปี 2565 ดังนี้ 

 
 

 

ที ่

กิจกรรม 

 
ระยะเวลำ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
4) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
4) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.64
) 

ไตร
มำส 
4 
(ก.ค.-
ก.ย.6
4) 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
5) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
5) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.65
) 

1 สร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่สถานศึกษา เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
และ 
การประเมินแนวใหม่ ให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครู 

ธ.ค.6
4 

      กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 
ขอนแก่น
เขต 4 
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ที ่

กิจกรรม 

 
ระยะเวลำ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
4) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
4) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.64
) 

ไตร
มำส 
4 
(ก.ค.-
ก.ย.6
4) 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
5) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
5) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.65
) 

2 สถานศึกษาทบทวน ตรวจสอบ  
การด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ธ.ค.6
4 

      สถาน 
ศึกษา 

3 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

       สพป. 
ขอนแก่น
เขต 4 

4 สถานศึกษา จัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน และ
ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาตาม Time line / 
ปฏิทิน เป็นระยะทั้งระหว่าง 
ปีการศึกษาและ 
สิ้นปีการศึกษา 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่าย
ตามแนวทาง 
การประเมิน 
แนวใหม ่

       - สถาน 
ศึกษา 
- คณะ 
กรรม 
การที่ได้รับ 
การ แต่งตั้ง 

5 สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การศึกษาและจัดท ารายงาน
คุณภาพ ประจ าปี (SAR) รายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

  เม.ย.6
5 

    -สถาน 
ศึกษา 
-คณะ 
กรรมการ 
-ผอ.รร. 

ธ.ค. 64 ถึง มี.ค. 65 
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ที ่

กิจกรรม 

 
ระยะเวลำ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
4) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
4) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.64
) 

ไตร
มำส 
4 
(ก.ค.-
ก.ย.6
4) 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
5) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
5) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.65
) 

6 เก็บรวมรวม SAR ของ
สถานศึกษา ตรวจสอบและน าเข้า
ระบบ e-SAR ของสมศ. 

       สพป.
ขอนแก่น. 
เขต 4 

7 สังเคราะห์รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจัดท าสรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาภาพรวมระดับเขต
พ้ืนที่ และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

   
 
 
พ.ค. 
65 

    สพป. 
ขอนแก่น. 
เขต 4 

8 วางแผนการนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาใน  
ปีการศึกษา 2564 

       สพป.
ขอนแก่น. 
เขต 4 

9 สถานศึกษาด าเนินการ 
- วิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2564สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความคาดหวัง  
ในการพัฒนาของสถานศึกษา 
- ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
-ก าหนดตัวชี้วัด /ค าอธิบายของ
ประเด็นพิจารณา การให้ระดับ
คุณภาพ ของแต่ละมาตรฐาน 
- ก าหนดค่าเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับ

   
 
 
พ.ค. 
65 

    - สถาน 
   ศึกษา 
- คณะ 
กรรมการ 
ที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง 
 

 

       เม.ย.-พ.ค. 65 

 

 

พ.ค.-มิ.ย. 

65 
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ที ่

กิจกรรม 

 
ระยะเวลำ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
4) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
4) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.64
) 

ไตร
มำส 
4 
(ก.ค.-
ก.ย.6
4) 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
5) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
5) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.65
) 

ประเด็น การพิจารณาที่
สอดคล้องและสะท้อนคุณภาพ
ของประเด็น พิจารณาในแต่ละ
มาตรฐาน 
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย 
 

10 

 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนา 

   
 
 
พ.ค. 
65 

    - สถาน 
ศึกษา 
-คณะ 
กรรม 
การที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง 

11 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตาม
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 

       -สถาน 
ศึกษา 

12 สถานศึกษา จัดให้มีการ
ประเมินผล การด าเนินงาน และ
ตรวจสอบ คุณภาพของ
สถานศึกษา จัดท า Time line /
ปฏิทินการตรวจสอบคุณภาพเป็น
ระยะทั้งระหว่างปีการศึกษาและ
สิ้นปีการศึกษา 
 
 

       - สถาน 
ศึกษา 
-คณะ 
กรรม 
การ 
ที่ได้รับ 

 

 

มิ.ย. 64 ถึง มี.ค. 65 

 

 

ส.ค. 64 ถึง มี.ค. 65 
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ที ่

กิจกรรม 

 
ระยะเวลำ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
4) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
4) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.64
) 

ไตร
มำส 
4 
(ก.ค.-
ก.ย.6
4) 

ไตร
มำส 
1 
(ต.ค.-
ธ.ค.6
5) 

ไตร
มำส 
2 
(ม.ค.-
มี.ค.6
5) 

ไตรมำส 
3 
(เม.ย.-
มิ.ย.65
) 

13 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

       สพป. 
ขอนแก่น.
เขต 4 

14 สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การศึกษาและจัดท ารายงาน
คุณภาพประจ าปี (SAR) รายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

       
 
เม.ย. 
65 

-ผอ.รร. คร ู
-คณะ 
กรรม 
การ 

15 เก็บรวมรวม SAR ของ
สถานศึกษา ตรวจสอบและน าเข้า
ระบบ 
e-SAR ของ สมศ. 

       
เม.ย.-
พ.ค. 
65 

สพป. 
ขอนแก่น. 
เขต 4 

16 สังเคราะห์รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
จัดท าสรุปรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ และ
รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

       
 
 
พ.ค. 
65 

สพป. 
ขอนแก่น. 
เขต 4 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ด าเนินการ ดังนี ้

1. สร้างและด าเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
2. ใช้บทเรียนการเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายนอกพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง

และจัดท า SAR ที่สะท้อนสภาพจริงของโรงเรียน 
3. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ส.ค. 64 ถึง มี.ค. 65 อย่างน  อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 

 

 

 

ส.ค. ๖4 ถึง มี.ค. 65 

อยา่งน  ้อยภาคเรียนละ๒ คร้ัง 

 

 

 

เม.ย.-พ.ค. 

๖5 
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4. มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไปและมีผล 
การประเมินภายนอกระดับ “ดี” ขึ้นไป   

5. ได้รับการนิเทศทางตรงหรือทางอ้อม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 

 
รูปแบบกำรนิเทศระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนเิทศการ

วางแผน 

นิเทศเรื่อง 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
              2. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ     
 ประจ าปี 
              4. การออกแบบการเรียนรู้ของครู 

   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สถานศึกษามีการใช้แผนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่องทุกปี 

                          

นเิทศเรื่อง 1. มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่
อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สอน 
            2. วางแผนการสอน ก าหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรม
ของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 
             3. น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา 
            4. ด าเนินการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการชั้นเรียนเชิงบวกปรับ
รูปแบบ 
การสอนเน้น Active Learning 
            5. ประเมินผลการสอน บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อย เพียงใด โดย
วัดจาก 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 
            6. บันทึกสรุปผลการสอน มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มี 
ค าแนะน าเพ่ือ 
จะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย 
           7. การใช้ชุมชนวิชาชีพ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนาต่อยอด
ขณะปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ สถานศึกษามีการนิเทศภายในและมีการจัดเวทีปรับปรุง พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 
                          

การนเิทศการปฏบิตัิ

ในชัน้เรยีน 
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นิเทศเรื่อง 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
            2. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาพร้อมใช้งาน ครบถ้วน ถูกต้อง 
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
            3. ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เมื่อด าเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้
แล้ว จ าเป็นจะต้องท าการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยต้องก าหนด
กรอบการประเมินตนเอง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง ท าการประเมินตนเองตาม
กรอบที่ก าหนดไว้ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล  
           4. โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนที่วางไว้ให้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพตามแผน หลังจากนั้นคณะกรรมการต้องร่วมกันประเมินตนเองตามสภาพที่เป็นจริงของ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
            5. ปรับปรุงพัฒนา หลังจากแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการประเมินตนเองและทราบ
ผลการประเมินตนเองแล้ว คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  
ต้องน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและน าไปวางแผน
พัฒนา คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
         ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในด้วยวิธีการประเมิน
ตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
สภาพจริงสู่มาตรฐาน 
 

นิเทศเรื่อง 1. รายงานผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน โดยผลการประเมิน (ระดับ
คุณภาพ) ในแต่ละด้านต้องมีความสอดคล้องกัน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ และต้องแสดง
รายละเอียดในรายงาน 
             2. การติดตามผลการด าเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา ต้องมีการวิเคราะห์ว่า
สถานศึกษามีการด าเนินการตามโครงการกี่โครงการบรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมายกี่โครงการ 
รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและก าหนดช่วงเวลาในการแก้ไข โดยการรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้คงเดิม
และสม่ าเสมอ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดี ตามเกณฑ์และแนวนโยบายสถานศึกษา 
            3. ว ิเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาในรอบป ีที่ผ่านมาทีเ่ป็นจ ุดเด่นและจุดควรพัฒนา
ของมาตรฐานนั้นๆ การเขียนสรุปผลการประเมินความโดดเด่นในส่วนของบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O) พิจารณาจากปัจจัยของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอ้ืออ านวยหรือสนับสนุนสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จส่งผลในแง่บวกต่อการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats : T) พิจารณาจากปัจจัยของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ส่งผลในแง่ลบต่อการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จ 
           ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ใช้บทเรียนการเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายนอกพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและจัดท า SAR ที่สะท้อนสภาพจริงของโรงเรียน 
 
 
 
 

การนเิทศการก ากบั 

ตดิตาม  

ปรบัปรงุ พฒันา 

การนิเทศสภาพ

จริง   ของ SAR 
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รายละเอียดการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ดังนี้ 
1. กลุ่มงำนกำรพัฒนำหลักสูตรขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มนิเทศคิดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 แนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1.1 งำนประสำนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 
(หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย)  

ภำพประกอบ 3  แผนปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2565 สพป.ขก.4 
   ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
  ขั้นที่ 1  วิเครำะห์ค้นหำตนเอง  มีข้ันตอนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
    1) ศึกษานโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ       
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
    2) วางแผนในระดับกลุ่มโรงเรียนและรายงานผลการวางแผนการขับเคลื่อน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน 
    3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน             
ด้านการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  ขั้นที่ 2 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
    1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา และบริบททางสังคมความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    2) ศึกษานิเทศก์ รองผอ.สพป. ประธานกลุ่มโรงเรียนและตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษาประชุมร่วมสร้างความเข้าใจเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระหว่าง สพป.ขก.4 , ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน 
    3) ประธานกลุ่มโรงเรียนเลือกช่วงวัน/ก าหนดปฏิทินการท า Work Shop 
  ขั้นที่ 3 สร้ำงทีม 
    1) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขับเคลื่อนและตรวจสอบหลักสูตรสถานศึ กษา                   
ปีการศึกษา 2563 ประจ ากลุ่มโรงเรียนและประจ าอ าเภอ 
    2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครู และบุคลากร                  
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
   4) ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
   5) เผยแพร่ความรู้ด้านปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ที่เว็ปไซต์ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kindergarten/ 
 ขั้นที่ 4  พัฒนำโดยกลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม และ
น าไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล  

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kindergarten/


 
 

 

                                       คูม่ือปฏิบตัิงาน นางสาวบษุบา  มิง่ไธสง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

   2)  กลุ่มโรงเรียน จัดกิจกรรม Work Shop การขับเคลื่ อนหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยใช้กลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาเป็นฐานการพัฒนาตามช่วงเวลาที่เลือก 
ในขั้นที่ 2 โดยมีทีมศึกษานิเทศก์และครูคณะกรรมการปฐมวัย 
   3) ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  
      4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
    ขั้นที่ 5 ร่วมพลังกำรนิเทศ 
     1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม Work Shop และการนิเทศ
หลักสูตร 
     2) ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียนและทีมหลักสูตร ร่วมกิจกรรม Work 
Shop ตามข้ันที่ 2 
     3)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

     4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียน   
     5) ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน  

 ตัวช้ีวัดค่ำเป้ำหมำย 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

 2. ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
 1.2 งำนประสำนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ภำพประกอบ 4  แผนกำรปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 

    ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
  ขั้นที ่1  วำงแผนระดับกลุ่มโรงเรียน  มีข้ันตอนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
    1) ร่วมประชุม Conference วันที่ 22 มิถุนายน 2565 การประชุมสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียน 
    2) วางแผนในระดับกลุ่มโรงเรียนและรายงานผลการวางแผนการขับเคลื่อน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน 
    3) กลุ่มโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่วมวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ขั้นที่ 2 สร้ำงควำมเข้ำใจร่วม 



 
 

 

                                       คูม่ือปฏิบตัิงาน นางสาวบษุบา  มิง่ไธสง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

    1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
ศึกษาสภาพปัญหา และบริบททางสังคมความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    2) ศึกษานิเทศก์ รองผอ.สพป. ประธานกลุ่มโรงเรียนและตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษาประชุมร่วมสร้างความเข้าใจเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ระหว่าง สพป.ขก.4 , ศน. และประธานกลุ่มโรงเรียน 
    3) ประธานกลุ่มโรงเรียนเลือกช่วงวัน/ก าหนดปฏิทินการท า Work Shop 
  ขั้นที่ 3 สร้ำงควำมเข้ำใจ 
    1) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขับเคลื่อนและตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา                  
ประจ ากลุ่มโรงเรียนและประจ าอ าเภอ 
    2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครู และบุคลากร                  
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐษน พุทธศักราช 
2551  
   4) ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
 ขั้นที่ 4  พัฒนำโดยกลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม  และน าไปใช้จัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล  
   2)  กลุ่มโรงเรียน จัดกิจกรรม Work Shop การขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยใช้กลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาเป็นฐานการพัฒนาตามช่วงเวลาที่เลือก 
โดยมีทีมศึกษานิเทศก์และครูคณะกรรมการปฐมวัย 
   3) ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
      4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
    ขั้นที่ 5 ร่วมพลังกำรนิเทศ 
     1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม Work Shop และการนิเทศ
หลักสูตร 
     2) ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียนและทีมหลักสูตร ร่วมกิจกรรม Work 
Shop ตามข้ันที่ 2 
     3)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ 

     4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียน   
     5) ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน  

  



 
 

 

                                       คูม่ือปฏิบตัิงาน นางสาวบษุบา  มิง่ไธสง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

 ตัวช้ีวัดค่ำเป้ำหมำย 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 
 2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
   1.3 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำร
เรียนรู้  
 1.3.1 ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตร สู่กำร
ปฏิบัติในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
  1) ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
  3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร  

  4) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
  5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา  
  6) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
    7) น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
  8) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
    9) สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 1.3.2 ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรสอนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ผู้เรียน สู่กำรปฏิบัติในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพ่ือพัฒนาการการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ  
และติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการนิเทศภายใน  
 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
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 5) น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนทีการศึกษาและสถานศึกษา  
  6) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม   
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ  
 
 สรุปการขับเคลื่อนกลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ภายใต้บริบทการด าเนินงานโรงเรียนในสังกัด 175 โรงเรียน แสดงได้ดัง Flow Chart ดังนี้ 

 
Flow Chart กำรขับเคลื่อนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

และกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพประกอบ 5 Flow Chart แสดงกำรขับเคลื่อนกลุ่มงำนกำรพัฒนำหลักสูตรฯสู่กำรปฏิบัติ 
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2. กลุ่มส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนประถม (การศึกษาปฐมวัย) อย่างทั่วถึง 

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 พัฒนาการ 
 3. เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

  ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ตลอดจนการ นิเทศ ให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนประถม (การศึกษาปฐมวัย) สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ค ำจ ำกัดควำม 
กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี 

บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  
ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

 

 แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ภายใต้การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทางานของสมอง ผ่านสื่อที่ต้องเอ้ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นประสาทสัมผัสทั้งห้า 
โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้ หลักสูตรฉบับนี้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  

  

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็ก พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีล าดับขั้นตอนแต่อัตราและ
ระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างกันได้ขั้นตอนแรกๆจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาการขั้นต่อไป 
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา แต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน แนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายอธิบายว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็น
ล าดับชั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถด้านนั้นก่อน  ส าหรับทฤษฎีด้านอารมณ์ 
จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรัก
และความอบอุ่นเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กที่ได้รับความรักและความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจ  
ในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาอธิบายว่า  
เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์รวมทั้งค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็ก
ได้รับ  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรเล่นและกำรเรียนรู้ของเด็ก การเล่นเป็นกิจกรรมการแสดงออกของเด็ก
อย่างอิสระตามความต้องการ และจินตนาการสร้างสรรค์ของตนเอง เป็นการสะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กในชีวิตประจ าวัน จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ บุคคล และสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเล่นท าให้เกิด
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายและส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก
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การเล่นเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานที่ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม 
ๆ กันด้วย จากการเล่นเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผ่อน
คลายอารมณ ์และแสดงออกของตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต  
มีโอกาสทาการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
บุคคลรอบตัว และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาก้าวหน้าไป
ตามวัยอย่างเหมาะสมและสมดุล การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องตลอดเวลาจาก
การเล่นและประสบการณ์ตรงในวิถีชีวิตประจ าวัน ผ่านการลงมือปฏิบัติ การใช้ประสาทสัมผัสในการส ารวจ 
และปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพ่ือให้เกิดการสร้างองค์รวมความรู้ด้วยตนเอง และการถ่ายทอด
จาก ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ มากกว่าท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์  

  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกำรทำงำนของสมอง สมองเป็นอวัยวะที่มี
ความส าคัญที่สุดในร่างกายของคนเรา เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้นั้นต้องอาศัยสมองและ
ระบบประสาทเป็นพ้ืนฐานการรับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า การเชื่อมโยงต่อกันของเซลล์สมอง
ส่วนมากเกิดขึ้นก่อนอายุ 5 ปี และปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์
สมองและจุดเชื่อมต่อโดยในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มีการสร้างเซลล์สมอง
และจุดเชื่อมต่อขึ้นมามากมาย เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมากเท่าใด การเชื่อมต่อกัน
ระหว่างเซลล์สมองยิ่งมีมากขึ้นและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น ถ้าหากเด็กขาดการกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาก็จะหายไป เด็กท่ีได้รับความเครียด
อยู่ตลอดเวลาจะท าให้ขาดความสามารถที่จะเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่าง ๆ ของสมองเจริญเติบโตและเริ่ม     
มีความสามารถในการท าหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้ทักษะบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด
เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า”หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูและครูสามารถ 
ช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนั้น ๆได้ดีที่สุด     

 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบูรณำกำร เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่เรียนรู้ผ่านการเล่นและการท า
กิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยนี้ เป็นการวางแผนโดยบูรณาการทั้ง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคลื่อนไหว คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัย และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชาแต่จะมีการผสมผสานความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติของแต่ละ
ศาสตร์ในการจัด 
ประสบการณ์ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ในระดับชั้นอ่ืน ๆ  เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติเหมาะสมตามวัยของเด็ก เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยการจัด
ประสบการณ ์การเรียนรู้บูรณาการ ทั้งสาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญที่มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก และความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร โดยมีรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กจะจัดขึ้น            
โดยค านึงถึงธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ การส ารวจ การทดลอง การสร้างชิ้นงาน             
ที่สร้างสรรค์ และการเห็นแบบอย่างที่ดี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายจะช่วยตอบสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความชอบ ความสนใจ และความถนัดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้
พัฒนาอย่างรอบด้าน พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ     
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 5 . แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และสภำพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อกำรเรียนรู้ การสร้าง

ประสบการณ ์การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด และความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ นั้น สามารถนาสื่อ เทคโนโลยีและ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาสนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้โดยเป็น
ตัวกลางและเครื่องมือเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นสามารถเป็นบุคคล 
วัสดุ อุปกรณ ์ของเล่น ตลอดจนเทคนิควิธีการ ที่ก าหนดไว้อย่างง่ายและรวดเร็ว ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจ
ยากกลายเป็นรูปธรรม เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็กและ
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ ความชอบและความต้องการของเด็กที่
หลากหลาย ควรมีสื่อที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรมสื่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ สื่อต้องเอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ทั้งห้า และส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง    

 6. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินตำมสภำพจริง การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็น 
กระบวนการที่ต่อเนื่องและสอดคล้องสัมพันธ์กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งกิจวัตรประจ าวันโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กส าหรับการส่งเสริมความก้าวหน้าและ
ช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อพบเด็กล่าช้าหรือมีปัญหาที่เกิดจากพัฒนาการและการเรียนรู้  ไม่ใช่การตัดสินผล
การศึกษาและไม่ใช้แบบทดสอบในการประเมิน เป็นการประเมินตามสภาพจริงที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายอย่างมีจุดมุ่งหมาย  เหมาะสมกับศักยภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เด็กได้รับและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเด็กที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์กิจกรรมตามสภาพจริงหรือคล้ายจริงใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ   

  

 7. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมเป็นไทย และควำมหลำกหลำย                
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมสู่อนาคต 
อย่างไรก็ตาม เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจากการ
ปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแล้ว ยังได้รับอิทธิพล
จากประสบการณ์ ค่านิยม และความเชื่อของบุคคลในครอบครัวและชุมชนของแต่ละที่ด้วย โดยบริบททาง  
สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมรอบตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือ
ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้และด าเนินชีวิตอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือแตกต่าง
จากตนได้อย่างราบรื่นมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไปสู่สังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างานกับ
ผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม โดยค านึงถึงความเป็นไทยที่มีมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งในด้านภาษา มารยาท คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม และที่ส าคัญคือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นหลักคิดในการด าเนินชีวิตที่เน้นความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
การใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม 

 จากแนวคิดข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาจากวัย และประสบการณ์ของเด็ก ตลอดจน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับ โดยต้องมี
ความหมายกับตัวเด็ก เป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้วยโอกาส และเด็กพิเศษได้พัฒนา รวมทั้ง
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ยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างของเด็ก พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน มิใช่เพียงเพ่ือเตรียมเด็ก
ส าหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น การสร้างและพัฒนาหลักสูตรควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก มีองค์ประกอบและรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน และการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กร่วมกัน 
3. โครงกำรที่รับผิดชอบ 
 3.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยด้วยนวัตกรรมตำมแนวคิดมอนเตสซอรี 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
อย่างมีเป้าหมาย 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

3. เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัยภายใต้บริบท 
สพป. 

ขอนแก่น เขต 4  

  ขอบข่ำยกำรปฏิบัติ 
   การส่งเสริม สนับสนุน หลักการความรู้ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับ
ปฐมวัย โดยใช้สื่อของจริง ส าหรับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและมีครูเกษียณอายุราชการและครูย้าย 

  ค ำจ ำกัดควำม 
   การสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) เป็นแนวคิดที่เน้นเด็กเป็นหลักส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 
ตัว ท าให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิด
พัฒนาการ     ทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน 

หลักกำรสอนของมอนเตสซอรี 
๑. เด็กได้รับกำรยอมรับนับถือ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เด็กจึงควร 

ได้ร ับการยอมรับในลักษณะเฉพาะของตัวเอง คุณครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาให้เด็กแต่ละคนตาม
ความสามารถ และพัฒนาการความต้องการตามธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัย  

 2. จิตซึมซับ เด็กมีจิตแห่งการหาความรู้ที่เปรียบเสมือนฟองน้ า โดยเด็กจะซึมซับ
เอาข้อมูลต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในจิตของตัวเอง  

 3. ช่วงเวลำหลักของชีวิต เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นช่วงเวลาส าคัญที่สุดส าหรับ 
การเรียนรู้ของการพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจ ในช่วงเวลานี้ เด็กควรมีอิสระในการเลือกกิจกรรมที่
ตัวเองสนใจ 

4. กำรเตรียมสิ่งแวดล้อม เด็กจะได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด จาก 
การจัดสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมอย่างมีระบบและมีจุดมุ่งหมายไปตามขั้นตอน โดยมีสื่ออุปกรณ์              
มอนเตสซอรีเป็นตัวก าหนดขอบเขตในการท างาน 
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 5. กำรศึกษำด้วยตัวเอง เด็กได้รู้จักเรียนรู้ระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันภายใน
สังคม และมีอิสระในการท างาน รู้จักเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ และมีความ
ภาคภูมิใจต่อความส าเร็จในการท างาน จนท าให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง  
 6. กำรวัดประเมินผล คุณครูในชั้นเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล โดยใช้วิธีการสังเกต
และวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ซึ ่งครูผู ้มีประสบการณ์และผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาแบบมอนเตสซอรี จะมีความเชี ่ยวชาญในการสังเกต จดบันทึก และ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีการจัดการเรียนการสอนแบบ
มอนเตส ซอรีนั้น จะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง   
4. กลุมโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มท่ำวังพอง 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
สถานศึกษา 

 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
  ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในกลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง อ าเภอน้ าพอง   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
5. งำนพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
 วัตถุประสงค์ 
 ร่วมวิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษา
ให้ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ 

 ขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน 
  1. บอร์ดบริหารและคณะท างานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี                   
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. วิทยากรหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
 3. คณะท างานติดตามข้อมูลการตอบแบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนา
คุรภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. คณะท างานการท าวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกลไกลการบริหารการศึกษาในการขับคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ค ำจ ำกัดควำม 
  งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน              
ในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานองค์กรอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาหรือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ                                                                                                                                                     
 
 

ตอนที ่4 
กำรนิเทศตำมภำระงำน 

 
 
1. กำรนิเทศเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มี
เครื่องมือในการนิเทศติดตามและให้ค าแนะน าบุคลากรครูผู้สอน ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย
เครื่องมือ     2 ฉบับ ได้แก่ 
 1.1 แบบนิเทศติดตามติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
  ค าชี้แจง 
  1.1.1 แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จ านวน 3 ตอน ได้แก่  
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล   
   ตอนที่ 2  เป็นการประเมินคุณภาพหลักสูตร   
   ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1.1.2 ตอนที่ 2 ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องการปฏิบัติ  
  1.1.3 ตอนที่ 2 เป็นการประเมินโดยใช้หลักการประเมินเปรียบเทียบรายการ มี/ไม่มี  พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามประเด็นที่เห็นสมควร  จ านวน 11 ประเด็น 
  1.1.4 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนานอกเหนือจากรายการ/
ประเด็นการพิจารณา 
  1.1.5 ควรพิจารณาทุกประเด็นรายการ 
  1.1.6 น าข้อมูลการนิเทศมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือวางแผนการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนที่ต่อไป 
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เคร ื่องม ือน ิเทศต ิดตำมกำรพ ัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ตำมร ูปแบบกำรประเม ินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประก ันค ุณภำพกำรศ ึกษำ  
พ.ศ. 2561 สำน ักงำนเขตพ ื้นท ี่กำรศ ึกษำประถมศ ึกษำขอนแก่น เขต 4 

 
 
 

 
โรงเร ียน........................กลุ่มเคร ือข่าย.......................สพป.ขอนแก่น เขต 4 
คำช ี้แจง 

1. ให้ทำเคร ื่องหมายถูก () ตามระดับคุณภาพท่ีสถานศ ึกษาได้ด าเนินการ   
    (ปฏิบัติ/ไม ่ปฏิบัติ) 
2. ให้บันทึกหลักฐาน/ร ่องรอยที่สถานศ ึกษาได ้ดำเน ินงานตามข้อเท็จจร ิง  

กระบวน
กำร 

รำยกำรน ิเทศ ต ิดตำม 
ปฏิบ ัติ ไม่ปฏิบ ัติ หล ักฐำน /ร ่องรอย 

PLAN 1. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องม ี
ความตระหน ักและ 
เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 

   

2. สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศ ึกษากับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (คร ู ผ ู้ปกครอง ช ุมชน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒ ิในท ้องถิ่น ฯลฯ) 

   

3. สถานศ ึกษาได ้นำระบบประก ันค ุณภาพ
การศ ึกษาไปดำเน ินการเป ็นส ่วนหน ึ่งในการ
บร ิหารงาน 

   

4. มีการวางแผนการดำเน ินการระบบประก ัน
ค ุณภาพการศ ึกษา 
อย ่างต ่อเน ื่องท ุกปี 

   

 5. สถานศ ึกษากำหนดเป ้าหมายว ิส ัยท ัศน์และ
พันธก ิจสอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์ของแผนการ
ศ ึกษาชาติ ความต ้องการของช ุมชนท ้องถ ิ่นอย ่าง
ช ัดเจน มุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

   

6. มีการแต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานเป ็น
ร ูปธรรมช ัดเจน 
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กระบวน
กำร 

รำยกำรน ิเทศ ต ิดตำม 
ปฏิบ ัติ ไม่ปฏิบ ัติ หล ักฐำน /ร ่องรอย 

7. สถานศึกษาด าเนินการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศ ึกษาระดับการศ ึกษาปฐมวัย 
และระดับการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน ก าหนดตัวช ี้ว ัด / 
ค าอธ ิบายของประเด็นพ ิจารณาการให้ระดับ
ค ุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ประกาศใช ้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

8. สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา 
ได้สอดคล ้องกับประเดน็พ ิจารณา (เชิงปริมาณ /
เช ิงค ุณภาพ) 

   

9. สถานศ ึกษาได ้ประกาศมาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศ ึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ครู 
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 
รับทราบทุกคน 

   

 10. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
- ว ิเคราะห์ ผลการประเมนิค ุณภาพการศึกษาปีที่
ผ่านมา สภาพปัจจ ุบัน ปัญหาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการพ ัฒนา และค่าเป้าหมาย การพ ัฒนาในปี
ถัดไป 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุง่ค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 
- จัดท าแผนปฏ ิบัติการประจำปี ทีส่อดคล ้องกับ
แนวทางการพัฒนา 

   

11. การออกแบบการเรียนรู้ของครูเป็นไปตาม
หลักสูตรและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

   

12. พัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้ มีข้อมูลที่
ถูกต้อง ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 

   

DO 1. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แยกชั้นเรียน 
ตามแผนปฏิบัติการ 

   

2. มีการนิเทศภายในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อ
กระตุ้นให้มี 
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กระบวน
กำร 

รำยกำรน ิเทศ ต ิดตำม 
ปฏิบ ัติ ไม่ปฏิบ ัติ หล ักฐำน /ร ่องรอย 

การด าเนินการตามแผน 
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ 

 3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้ชุมชนวิชาชีพ
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 

   

CHECK 1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินจากหลายฝ่าย  
จัดให้ม ีการประเมินผลการด าเนินงาน และ
ตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษาทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  

   

2. จัดทำ Time line / ปฏ ิทิน 
การตรวจสอบคณุภาพเป็นระยะ  
ทั้งระหว ่างป ีการศ ึกษาและสิ้นปีการศ ึกษา  

   

3. มีการประเมินคุณภาพภายในตามสภาพบร ิบท
ของสถานศ ึกษาท ั้งเช ิงปร ิมาณและเช ิงค ุณภาพ
ควบค ู่ก ันไปโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย 

   

 4. มีการต ัดส ินค ุณภาพของสถานศ ึกษาเป ็นการ
ประเมินในภาพรวมของผล การดำเน ินงานหร ือ
กระบวนการดำเน ินงาน (holistic rubric) 

   

5. การประเมินค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา
เน ้นการประเมินตามหล ักฐานเช ิงประจ ักษ ์ท ี่เก ิด
จาก 
การปฏ ิบ ัต ิงานตามสภาพจร ิงของสถานศ ึกษา 
(evidence based) 

   

6. หล ังการประเมินแล ้วได ้แจ ้งผล 
การประเมินและให ้ข ้อเสนอแนะใน 
การปร ับปร ุงเพ่ือการพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตาม
สภาพจริงสู่มาตรฐาน 
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กระบวน
กำร 

รำยกำรน ิเทศ ต ิดตำม 
ปฏิบ ัติ ไม่ปฏิบ ัติ หล ักฐำน /ร ่องรอย 

ACT  1. น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาใช้ปรับปรุงการท างาน/แผนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดควรพัฒนาเพ่ือวางแผนใน
ระยะต่อไป รวมทั้งจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ในปีต่อไป 

   

2. จัดท ารายงานค ุณภาพประจำปี (SAR) ได้
ครอบคลุม ช ัดเจน สะท้อนสภาพจริงของโรงเรียน
และจัดส่งตรงตามกำหนดเวลา 

   

 3. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศ ึกษา
ใหค้วามเห ็นชอบและผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   

4. รายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการ
เผยแพร่โดยสื่ออ่ืน ๆ เชน่ website Facebook 
จดหมายข่าว ฯลฯ 

   

 
รวม 

   

 
ข ้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ต าแหน่ง......................................................... 
วันเดือนปี................................................... 
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  1.2 กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
  ค าชี้แจงการใช้ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
   1.2.1 แบบนิเทศประกอบด้วย 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลระดับความ
ถูกต้องของการปฏิบัติ  พร้อมข้อแนะน าเพื่อการพัฒนาให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร 
   1.2.2 ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะนอกจากประเด็นที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้นิเทศได้บันทึก
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.2.3 การพิจารณาตามประเด็น ให้ท าเครื่องหมาย  ลงช่องหากพิจารณาว่า                     
 ไม่ปฏิบัติ  หรือมีการ  ปฏิบัติ 
   1.2.4  ประเด็นการพิจารณา หากมีการปฏิบัติให้เลือกท าเครื่องหมาย   ตามค่าน้ าหนัก
คะแนนเพียง 1 เครื่องหมายลงในช่องตาราง  จ าแนกเป็น 3 ระดับคือ 
     3   หมายถึง การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกต้องมาก 
     2   หมายถึง   การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกต้องแต่มีข้อแก้ไข/ปรับปรุงบ้าง 
     1   หมายถึง การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกต้องเป็นส่วนน้อยและต้องแก้ไข
มาก 
   1.2.5 ควรพิจารณาทุกประเด็นรายการ 
   1.2.6 น าข้อมูลการนิเทศมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือวางแผนการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนที่
ต่อไป 
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