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บทที่ 1 
บทนำ 

❖ ความเป็นมาและความสำคัญ 
การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องปรับตัว    

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เสริมสร้างผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง     
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด      
การจัดการเผชิญสถานการณ์และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกระบวนการจัด    
การเรียนรู้แบบ Active Learning ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ดำเนินชีวิตอยู่    
ในสังคมอย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2545 มาตรา 10 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบุว่า การจัดการศึกษานั้นต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ          
มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ มคีุณภาพและมาตรฐานประกอบกับวิชาชั้นสูง มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้ง
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้พื้นฐาน สามารถจัดทำงานวิจัย
และนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ให้ครูและผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้     
ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือจากแหล่งการเรียนรู้ชุมชนต่าง ๆ ผู้ปกครองชุมชนแห่ง        
การเรียนรู้เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 ทิศทางในการขับเคล ื ่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คือ การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทำให้ผู้เรียนได้รับ        
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด โดยการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
เน้น “4 สร้างการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” ประกอบด้วย สร้างคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
สร้างศรัทธาพัฒนาโรงเรียน สร้างนักเรียน เก่ง ดี มีความก้าวหน้า และสร้างจิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ภายใต้กระบวนการในการพัฒนาแบบ “RUAMJAI Model” เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน       
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ           
จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้จัดทำแผนนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
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❖ ข้อมลูพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6        
ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 
176 แห่ง เขตอำเภอรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 9 อำเภอ กลุ่มโรงเรียนจำนวน 21 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
1 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มไชยวัฒนา 1. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 

2. โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 
3. โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 
4. โรงเรียนวัดทำใหม่ 
5. โรงเรียนวัดช้าง 
6. โรงเรียนวัดปากกราน 
7. โรงเรียนประชาสามัคคี  
8. โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 
9. โรงเรียนประตูชัย 
วัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง) 

2 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเพนียด 1. โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
3. วัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์) 
4. โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 
5. โรงเรียนวัดช้างใหญ่ 
6. โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) 
7. โรงเรียนสุดินสหราษฎ์ 
8. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
9. โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 

3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มชัยมงคล 1. โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง) 
2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
3. โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 
4. โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 
5. โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 
6. โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 
7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 
8. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 



3 
 

 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
4 ท่าเรือ กลุ่มเสมาท่าเรือ 1. โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 

2. โรงเรียนบ่อแร่ 
3. โรงเรียนวัดหัวหิน 
4. โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดจำปา 
6. โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 
7. โรงเรียนวัดศาลาลอย 
8. โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 
9. โรงเรียนวัดแค 
10. โรงเรียนวัดทุ่งมน 
11. โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 

5 ท่าเรือ กลุ่มท่าเรือพัฒนา 1. โรงเรียนวัดสะตือ 
2. โรงเรียนวัดบัวงาม 
3. โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 
4. โรงเรียนวัดนางคุ่ม 
5. โรงเรียนวัดสฎางค์ 
6. โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺทสโรอนุสสรณ์" 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 
8. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 
9. โรงเรียนวัดบึง 

6 นครหลวง กลุ่มศรีทักษิณ 1. โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) 
3. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 
5. โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 
6. โรงเรียนวัดบ้านดาบ 
7. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 

7 นครหลวง กลุ่มอุตรนคร 1. โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุกประเสริฐ) 
2. โรงเรียนมเหยงค์ 
3. โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 
5. โรงเรียนวัดสำมะกัน (เป่ียมวิทยาราษฎร์บำรุง) 
6. โรงเรียนวัดปรีดาราม 
7. โรงเรียนวัดลาย  
8. โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 
9.โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
8 บางปะหัน กลุ่มนครใน 1. โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) 

2. โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 
3. โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 
4. โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 
6. โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 
7. โรงเรียนวัดนาค 
8. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ ่นพัฒนาประชา
สรรค์) 
9. โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 

9 บางปะหัน กลุ่มเมืองชัย 
พระเจ้าตาก 

1. โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 
2. โรงเรียนวัดอินกัลยา 
3. โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 
4. โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดไก่ 
6. โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
8. โรงเรียนวัดบ้านม้า 
9. โรงเรียนวัดดอกไม้ 

10 บางปะหัน กลุ่มโพธิ์สามต้น 1. โรงเรียนวัดบางเดื่อ 
2. โรงเรียนวัดดาวคะนอง 
3. โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดนนทรีย์ 
6. โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 
8. โรงเรียนวัดพระงาม  

11 บ้านแพรก กลุ่มบ้านแพรก
พัฒนา 

1. โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 
2. โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 
4. โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 
5. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) 
6. โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 

12 
 
 

มหาราช 
 
 

กลุ่มเสมามหาราช 
 
 

1. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 
2. โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 
3. โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
12 
(ต่อ) 

มหาราช (ต่อ) 
 

กลุ่มเสมามหาราช 
(ต่อ) 

4. โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 
5. โรงเรียนวัดท่าต่อเลิศบุญยงค์วิทยา 

13 มหาราช กลุ่มมหาราชนคร
ใหญ่ 

1. โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 
2. โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 
3. โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯ 
4. โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 
5. โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 
6. โรงเรียนวัดโพธิ์ 

14 ภาช ี กลุ่มภาชีระ
พีพัฒน์ 

1. โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 
2. โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปภัมภ์" 
3. โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 
4. โรงเรียนวัดหนองเป้า 
5. โรงเรียนวัดนาอุ่น 
6. โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 
7. โรงเรียนวัดหนองบัว 

15 ภาช ี กลุ่มภาชีสราญ
รมย์ 

1. โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 
2. โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 
3. โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 
4. โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 
5. โรงเรียนวัดหนองนาง 
6. โรงเรียนวัดผดุงธรรม 
7. โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 
8. โรงเรียยนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 
9. โรงเรียนวัดอุทการาม 
10. โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 

16 วังน้อย กลุ่มวังชลสินธุ ์ 1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
2 โรงเรียนบ้านลำแดง 
3. โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 
4. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 
5. โรงเรียนคอตันคลอง 27 
6. โรงเรียนวัดธรรมจริยา 
7. โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 
8. โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 
9. โรงเรียนกลางคลอง 27 

17 วังน้อย กลุ่มมหาจุฬา 1. โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
17 
(ต่อ) 

วังน้อย (ต่อ) กลุ่มมหาจุฬา 
(ต่อ) 

2. โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 
3. โรงเรียนวัดลาดทราย 
4. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 
5. โรงเรียนวัดพะยอม 
6. โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
7. โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 

18 วังน้อย กลุ่มวังคชสาร 1. โรงเรียนวัดศรีประชา 
2. โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 
3. โรงเรียนวัดศิวาราม 
4. โรงเรียนวัดบ้านช้าง 
5. โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย  
6. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
7. โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 
8. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ 
9. โรงเรียนมุลลิมบำรุง 
10. โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 
11. โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 

19 อุทัย กลุ่มมิตรภาพ 1. โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
2. โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 
3. โรงเรียนวัดพรานนก 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 
5. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 
6. โรงเรียนวัดดอนพุดซา 
7. โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 

20 อุทัย กลุ่มนพรัตน์ 1. โรงเรียนบ้านคู้คด 
2. โรงเรียนวัดบ้านหีบ 
3. โรงเรียนวัดนางชี 
4. โรงเรียนวัดไทรงาม 
5. โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 
6. โรงเรียนบ้านข่อยโทน 
7. โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 
8. โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) 

21 
 
 

อุทัย 
 
 

กลุ่มวชิรปราการ 
 
 

1. โรงเรียนวัดจำปา 
2. โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 
3. โรงเรียนวัดโคกมะยม 
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
21 
(ต่อ) 

อุทัย (ต่อ) กลุ่มวชิรปราการ 
(ต่อ) 

4. โรงเรียนเชาน์วัศ 
5. โรงเรียนบ้านช้าง 
6. โรงเรียนวัดคานหาม 
7. โรงเรียนวัดสะแก 
8. โรงเรียนวัดโตนด 
9. โรงเรียนบ้านเป็ด 
10. โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 
11. โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 

รวม 9 อำเภอ 21 กลุ่มโรงเรียน 176 โรงเรียน 

❖ ข้อมูลพื้นฐาน DMC                   
1.  จำนวนสถานศึกษาของรัฐบาล     รวมทั้งสิ้น  176 โรงเรียน 
2.  ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น 

  ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)  จำนวน   78  โรงเรียน 
        นักเรียน       5,622 คน 
        ห้องเรียน       637 ห้อง 
        คร ู         373 คน 
       ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) จำนวน   91 โรงเรียน 
        นักเรียน    20,305 คน 
        ห้องเรียน       961 ห้อง 
        คร ู       1,202 คน 
       ขนาดใหญ่  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) จำนวน    4 โรงเรียน 
        นักเรียน      3,102 คน 
        ห้องเรียน        99 ห้อง 
        คร ู         143 คน 
       ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) จำนวน     3 โรงเรียน 
        นักเรียน      6,071 คน 
        ห้องเรียน        170 ห้อง 
        คร ู          254  คน 

3. จำนวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น 
  ก่อนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 ห้องเรียน 
      ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – ป. 3) จำนวน   11,518   คน   613 ห้องเรียน 
       ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – ป. 6) จำนวน   11,847   คน   614 ห้องเรียน 
          ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3)  จำนวน     4,647   คน  201 ห้องเรียน 
       ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)  จำนวน        271   คน      9 ห้องเรียน 
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4. จำนวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  35,100  คน  
     จำนวนห้องเรียน    รวมทั้งสิ้น   1,867 ห้อง 
         ระดับก่อนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 ห้องเรียน 
     ระดับประถมศึกษา   จำนวน   23,365   คน        1,227 ห้องเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)  

จำนวน     4,647   คน  201 ห้องเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน) 
      จำนวน        271   คน     9 ห้องเรียน 

5. จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา (ท่ีมีตัวอยู่ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) รวม
ทั้งสิ้น 1,972 คน  
                ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน         148 คน 
                รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน           22 คน 
                คร ู     จำนวน      1,802  คน 

6. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 75 คน 

❖ ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน 
อำเภอ กลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 

พระนครศรีอยุธยา กลุ่มไชยวัฒนา  
กลุ่มชัยมงคล 

นางสมลักษณ์  รู้แผน 

พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเพนียด นายพิชิต  ขำดี 
บางปะหัน กลุ่มนครใน นายพิชิต  ขำดี 
บางปะหัน กลุ่มโพธิ์สามต้น  

กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก 
น.ส.นชรพร  ประมวลสุข 

ภาชี กลุ่มภาชีสราญรมย์  
กลุ่มภาชีระพีพัฒน์ 

น.ส.นิรา  ขุนทองชมาตย์ 

ท่าเรือ กลุ่มเสมาท่าเรือ  
กลุ่มท่าเรือพัฒนา 

น.ส.เบญญาภา  หลวงราช 

อุทัย กลุ่มมิตรภาพ  
กลุ่มวชิรปราการ  
กลุ่มนพรัตน์ 

นางปรีชยา  ยาวุธ 

วังน้อย กลุ่มวังชลสินธุ์  
กลุ่มมหาจุฬา  
กลุ่มวังคชสาร 

นางพันทิพย์  ผาก่ำ 

บ้านแพรก กลุ่มบ้านแพรกพัฒนา  น.ส.ขนิษฐา  ศรีศักดา 
มหาราช กลุ่มเสมามหาราช  

กลุ่มมหาราชนครใหญ่  
น.ส.ขนิษฐา  ศรีศักดา 

นครหลวง กลุ่มศรีทักษิณ  
กลุ่มอตรนคร  

น.ส.นิดาพร  ชารี 
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❖ ข้อมูลประธานกลุ่มโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) 
 

อำเภอ กลุ่ม ชื่อ - สกุล โรงเรียน โทรศัพท์ 
พระนครศรีอยุธยา ไชยวัฒนา นายสุระพล  เฉลิมสถาน ประตูชัย 081 946 5389 
 ชัยมงคล นายบรรจง   น้อยทอง วัดพนัญเชิง 089 819 4583 
 เพนียด นายบรรจง   ผาสุข ลุมพลีชนูปถัมภ์ 094 694 7838 
ท่าเรือ เสมาท่าเรือ นายสรายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง วัดหัวหิน 096 902 9580 
 ท่าเรือพัฒนา นายประภาส  ชาตินันท์ วัดนางคุ่ม 089 238 5018 
นครหลวง ศรีทักษิณ นางดวงภัทร  สุนิมิต วัดละมุด 092 923 6056 
 อุตรนคร นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ วัดบ้านชุ้ง 087 572 6967 
บางปะหัน นครใน นายสามารถ  กองโชค วัดนาค 081 851 4636 
 โพธิ์สามต้น น.ส.สมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์ วัดบางเดื่อ 086 908 9985 
 เมืองชัยพระเจ้าตาก นางเรณู  สีนิล วัดผึ่งแดด 081 374 0230 
บ้านแพรก บ้านแพรกพัฒนา น.ส.พิชชาพร  คำกังวาฬ วัดโบสถ์ 081 356 7357 
ภาชี ภาชีสราญรมย์ นายทรงชัย    เลิศวัฒนาพร บ้านดอนข่อย 084 668 9770 
 ภาชีระพีพัฒน์ น.ส.สุนิษา     สัมฤทธิ์ วัดหัวคุ้ง 094 443 2682 
มหาราช เสมามหาราช นายชัยพร     บัวผัน ชุมชนวัดสุเมธ 081 795 6660 
 มหาราชนครใหญ่ น.ส.ศิริรัตน์    สุคันธพฤกษ์ วัดโพธิ์ประสิทธิ 083 021 9669 
วังน้อย วังชลสินธุ ์ นางฮินดล      เดชเสถียร สุวพรรณฯ 094 559 8592 
 มหาจุฬา นายอำพล       โงวรรณ พระอินทร์ศึกษา 085 985 6627 
 วังคชสาร นายคณิต        ไผ่พูล บ้านบ่อตาโล่ 081 975 7980 
อุทัย มิตรภาพ น.ส.สุนิสา       คงสุวรรณ วัดดอนพุดซา 081 832 5761 

 วชิรปราการ นางสุรชา        เขาแก้ว วัดจำปา 089 928 3352 
 นพรัตน์ นายวีรพรรณ์    บุษราคำ วัดโคกช้าง 089 279 9102 

 
❖ ข้อมูลประธานชมรมผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) 
 

อำเภอ ชื่อ - สกุล โรงเรียน โทรศัพท์ 
พระนครศรีอยุธยา นายสุระพล  เฉลิมสถาน ประตูชัย 081-946 5389 
ท่าเรือ นายประภาส  ชาตินันท์ วัดนางคุ่ม 089-238 5018 
นครหลวง นายไพรัช    โตโสภณ นครหลวง (พิบูลย์ประเสรฐิวิทย์) 094-543 0527 
บางปะหัน นางเรณู   สีนิล ร.ร.วัดผึ่งแดด 081-374 0230 
บ้านแพรก นายณรงค์    เรืองเกษม โพธิ์ราษฎร์บำรุง 089-210 0522 
ภาชี น.ส.สุนิษา  สัมฤทธิ์ วัดหัวคุ้ง 094-443 2682 
มหาราช น.ส.ปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน วัดปากคลอง 086-382 6754 
วังน้อย นายอำพล    โงวรรณ พระอินทร์ศึกษา 085-985 6627 
อุทัย นายมานพ  ทับเงิน วัดอุทัย 081-293 3053 
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❖ โรงเรียนต้นแบบสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ประเภทโรงเรียน โรงเรียน        อำเภอ 
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา  
(โรงเรียนหลัก)  

โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน 

โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับประถมศึกษา (10 โรงเรียน) 

1. ชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)  
2. วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 
3. วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 
4. วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  
5. วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 
6. วัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 
7. วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 
8. วัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 
9. วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 
10. วัดอินกัลยา 

บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 
บางปะหัน 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  
(9 โรงเรียน) 

1. อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
2. วัดแค 
3. วัดมเหยงค์ 
4. วัดนาค 
5. วัดภาช ี
6. วัดบางสงบ 
7. วัดโบสถ ์
8. วัดสว่างอารมณ์ 
9. เชาวน์วัศ 

พระนครศรีอยุธยา 
ท่าเรือ 
นครหลวง 
บางปะหัน 
ภาช ี
มหาราช 
บ้านแพรก 
วังน้อย 
อุทัย 

โรงเรียนต้นแบบมอนเทสซอรี 
(Montessori) (5 โรงเรียน) 

1. วัดพระญาติการม 
2. บ้านดอนข่อย 
3. วัดหนองไม้ซุง 
4. วัดมณฑลประสิทธิ์ 
5. วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 

พระนครศรีอยุธยา 
ภาช ี
อุทัย 
วังน้อย 
มหาราช 

โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ 
โดยแนวคิดโอสโคป (High Scope) 

วัดนาค บางปะหัน 
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❖ ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (Reading Test : RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบ
จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,830 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,580 คน นักเรียน
พิเศษจำนวน 222 คน และนักเร ียนที ่ เข ้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 28 คน ซึ ่งผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (Reading Test: RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2563             
มีดังต่อไปนี้ 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
คะแนนสูงสุด 

 
คะแนนต่ำสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

การอ่าน 
ออกเสียง 68.09 13.90 100.00 0.00 74.00 100.00 

การอ่านรู้เรื่อง 72.02 9.08 100.00 0.00 76.00 84.00 
รวม 2 ด้าน 70.56 20.26 100.00 0.00 75.00 92.00 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า เขตพื้นที ่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้านเท่ากับ 70.56      
(S.D. = 20.26) เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบด้วย ด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ  72.02 
(S.D. = 9.08) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ากับ 68.09 (S.D. = 13.90) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน  

อีกทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ เท่ากับ 0.16 และผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จำนวนทั้งสิ ้น 176 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที ่มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ รวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ             
มีจำนวน 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.70 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีจำนวนสถานศึกษา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.25      
และด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 77 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 43.75 

สำหรับพัฒนาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.24 คิดเป็นร้อยละ 3.28 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.71         
คิดเป็นร้อยละ 5.76 นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน        
ของผู ้ เรียน (Reading Test: RT) รวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น      
ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก    
ทั้ง 2 ด้าน เฉกเช่นเดียวกัน 
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❖ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
จากการดำเนินการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน  (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563            

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบ
จำนวนทั้งสิ ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 4,014 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,636 คน 
นักเรียนพิเศษจำนวน 361 คน และนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 17 คน มีผลการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
คะแนน
สูงสุด 

 

คะแนน
ต่ำสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ด้านคณิตศาสตร์  
(Mathematics) 37.84 18.63 100.00 3.00 33.00 30.00 
ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 45.26 17.37 97.00 1.00 44.50 27.00 
รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 41.55 32.66 94.50 9.00 38.75 38.00 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า เขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
เท่ากับ 41.55 (S.D. = 32.66) เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเท่ากับ 45.26 (S.D. = 17.37) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 97.00 คะแนน ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 37.84 (S.D. = 18.63) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 
คะแนน  

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง 
พบว่า มีสถานศึกษาที ่มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละรวมความสามารถทั ้ง 2 ด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ
ระดับประเทศ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.25 เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้าน
ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 63 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.80 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละระดับประเทศ จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.11 

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 รวม 2 
ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วน
ใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และความสามารถด้านภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มีผล     
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้เฉกเช่นเดียวกัน 

13. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำเสนอผลเป็น 3 ระดับ ได้แก่           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  ระดับ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษา  
ในสังกัดทั้งสิ ้นจำนวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ  จำนวน 147 แห่ง       
คิดเป็นร้อยละ 83.05 สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,891 คน มีนักเรียนประสงค์
เข้ารับการทดสอบ จำนวน 2,540 คน คิดเป็นร้อยละ 65.28 ซึ่งจากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมาปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 2,540 100.00 99.75 7.50 55.14 16.60 55.25 50.75 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 2,540 100.00 100.00 7.50 40.59 20.44 35.00 30.00 

คณิตศาสตร์ 2,540 100.00 100.00 0.00 30.95 17.75 25.00 25.00 
วิทยาศาสตร์ 2,540 100.00 96.20 3.80 37.83 14.16 36.70 33.55 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 55.14 รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 40.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37.83 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.95 
ตามลำดับ พร้อมทั้งมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 13 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน สำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 99.75 คะแนน จำนวน 1 คน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 96.20 คะแนน จำนวน 2 คน 

ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 147 แห่ง พบว่า จำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
กลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.13 เมื่อพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 48  
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.85 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.45 

สำหรับพัฒนาการของเขตพื ้นที ่การศึกษาเมื ่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที ่ผ ่านมา พบว่า                    
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ ก็มีพัฒนาการเพิ่มขึ้ นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเฉก
เช่นเดียวกันปรากฏผลดังกราฟ 
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นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 112 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 76.19 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 131 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.12 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการ
พัฒนาเพิ ่มขึ ้นกว่าปีการศึกษาที ่ผ่านมา จำนวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.87 กลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 98 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า          
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.21 

 
 ระดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาที่
เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง โดยมีสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนประสงค์เข้า
รับการทดสอบ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.70 สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวน
ทั้งสิ้น 1,656 คน มีนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 ซึ่งผลจากการ
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา 
ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 766 100.00 88.75 16.25 50.31 14.49 51.25 52.50 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

754 100.00 82.50 7.50 29.20 9.18 27.50 27.50 

คณิตศาสตร์ 766 100.00 68.00 0.00 20.26 8.79 20.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 754 100.00 61.00 7.00 27.73 7.14 27.60 25.00 
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จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.31 รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  29.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.73 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
20.26 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 88.75 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        
มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 82.50 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากับ 68.00 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 61.00 คะแนน  

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 38  แห่ง 
พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
2.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.42 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 4 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 10.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
 สำหรับพัฒนาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ปรากฏผลดังกราฟ 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 20 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 52.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 23 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.74 เฉกเช่นเดียวกัน 
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  ระดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษา
ในสังกัดเข้าสอบจำนวน 1 แห่ง และมีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งผลจากการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมาปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 48 100.00 58.50 15.00 33.34 11.93 31.75 19.50 
สังคมศึกษาฯ 48 100.00 44.00 22.00 32.02 5.30 32.00 31.00 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 48 100.00 37.50 12.50 22.50 5.22 21.25 20.00 
คณิตศาสตร์ 48 100.00 34.38 6.25 18.88 6.44 18.75 21.88 
วิทยาศาสตร์ 48 100.00 50.15 15.40 27.43 6.74 28.15 30.50 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 33.34 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
27.43 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  22.50 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.88 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ มีดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 58.50 คะแนน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 50.15 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 44.00 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 37.50 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         
มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 34.38 คะแนน  

สำหรับพัฒนาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่ านมา พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุก       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏผลดังกราฟ 
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(ที่มา: 1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 2) รายงานผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และ 3) รายงานผล
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 

❖ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) และความต้องการใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strength) 
- โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า/การประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย 
- นโยบายและจุดเน้นของส่วนกลางที่เอื้อต่อการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- แหล่งเรียนรู้หลากหลาย/เมืองมรดกโลก 
- เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- น ักท ่องเท ี ่ยวท ั ้ งชาวไทยและชาวต ่างประเทศ
หลากหลาย ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ/การสื่อสาร และ
การค้า 
 
 
 
 
 

- ความเข้มแข็งของเครือข่าย (Connections) 
ทางการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- การคมนาคมขนส่ง และสภาพภูมิประเทศ
เอื ้ออำนวยต่อการศึกษา และการส่งต่อทาง
การศึกษา 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ 
มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ 
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จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats) 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET/ 
NT/ RT)  
- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น/ครูไม่ตรง
วิชาเอกท่ีขาดแคลน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ Soft-Skills 
- สมรรถนะผู้เรียนด้าน Hard-Skills  
- การนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงาน
และการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด  
- บทบาทของศึกษานิเทศก์เชิงรุก 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใน
พ้ืนที่ควบคุม 
- ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์
ของผู้เรียน 
 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง 
พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้านโอกาส (Opportunities) ในการเข้าถึงทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีความหลากหลายมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats) สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน มีปัจจัย
ที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) มากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนต้องการให้มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
3R8C  
ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้ เรียนทุกคนในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ได้แก่ ความสามารถ         
ด้านการอ่านออก ความสามารถในการเขียน และมีทักษะในการคำนวณ นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของโรงเร ียนในสังก ัด พบว ่า ควรมุ ่งเน ้นการเสร ิมสร ้างทักษะที ่ เป ็น  Soft-Skills อาทิ การทำงาน                
เป็น Teamwork และภาวะผู้นำและผู้ตามของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตลอดจนทักษะการควบคุมอารมณ์     
เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความคิดเห็น และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีปัจจั ยที ่เอื ้อต่อการพัฒนาการ           
จัดการศึกษา และมีจุดเน้นที่ควรได้รับการส่งเสริมและยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจให้
บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิผล โดยควรมีการกำหนดกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้มี
ความครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากผลการสำรวจความคิดเห็น ตลอดจนนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์อย่างเป็น
รูปธรรม (ที ่มา : ผลการสำรวจความคิดเห็นตามหนังสือสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ ศธ 04093/3985 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564) 
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บทที่ 2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ระบุไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง        
เพื่อพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ ่นและภาคเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับซึ่งรัฐบาล ต้องดำเนินการกำกับติดตามและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาทุกระดับ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา     

ในการนี ้ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษามาเป็นหลักยึด
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)          
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน 
และเปิดกว้าง” ทางการศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เพื ่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื ่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา          
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสิทธิ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่
ผู ้เรียนในทุกพื้นที ่ รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมกันระดมความคิดเห็น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งนี้ หลักการสำคัญท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้

ความสำคัญด้านการศึกษาของไทยเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที ่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทุกระดับของไทย           
โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย  
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    1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา     
มีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องมีความ
เอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

    2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง มีคุณธรรม โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู ้เรียนทุกระดับรู ้จัก
แยกแยะ สิ่งที่ผิด - ที่ถูก สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพื่อให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม และปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพื่อสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง  

    3) มีงานทำ มีอาชีพ โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรม
บ่มนิสัยให้รู้จักเรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  

    4) เป็นพลเมืองดี โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเข้าใจการเป็น
พลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสทำหน้าที่ของพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีต้องเป็นผู้มีน้ำใจมีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 54 ที่ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง          
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มี        
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ     
มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

    การศึกษาทุกระดับต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นทั ้งคนดี คนเก่ง มีวินัย มีความภูมิใจในชาติ            
ม ีความสามารถตามความถน ัดของตนและม ีความร ับผ ิดชอบต่อตนเอง ครอบคร ัว ช ุมชน ส ังคม                  
และประเทศชาติ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน  

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 

การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

     ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลและด้อยโอกาสทางการศึกษา รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ และในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลที่มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ ให้จัด
ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อค้นพบความบกพร่องนั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวย
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ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ (Gifted children & 
Gifted person) ต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของเด็กหรือของบุคคล
นั้นเป็นสำคัญ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
               ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศที ่กำหนดกรอบและ        
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื ่อให้บรรลุว ิส ัยทัศน์ประเทศไทย  
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ         
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  
เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้อง
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที ่มุ ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศ ักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ยุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม                  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ที่มา: ประกาศราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ.2561 – 2580) 

5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2580) 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อ ง
ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี ้ว ัดในการดำเนินการ ซึ ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี          
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ            
ม ีท ั ้งส ิ ้น 23 ประเด ็น ประกอบด้วย 1) ความมั ่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร                    
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที ่ยว 6) การพัฒนาพื้นที ่ และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ           
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ง
ชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน       
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19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   ทั ้งนี ้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้าม
ยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และ
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง   
ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กาหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที ่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม       
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครั ฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

   ในด้านการศึกษา แผนแม่บทประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง มี 2 ประเด็นหลัก คือ แผนแม่บทประเด็น
ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งนี้ ยังมีแผนแม่บท
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยรองซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำข้อมูลแผนแม่บท
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยรองไปวิเคราะห์ความสอดคล้องเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรร มตาม
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
ประเด็นที่ 11 และประเด็นที่ 12 มีดังนี้ 

   5.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต         
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

         5.1.1) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั ้งแต่ช่วงการตั ้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา          
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที ่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความ      
จำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมือ
อาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น  

         5.1.2) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
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ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้
มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื ่อมต่อกับโลกการทำงาน         
4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร 
และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข
กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ   
วัยเรียน วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รักการเรียนรู้       
มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

   5.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

         5.2.1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ที่ 21 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และ          
มีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
         5.2.2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ          
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
    แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ        
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ           
ซึ ่งนำไปสู ่ความสุขของประชาชน และการมีคุณภาพชีวิตที ่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม            
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มี
การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 
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   6.1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   6.2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 
    6.3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน  
    6.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 

นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
    6.5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั ่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 เป็นแผนที่มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ

เข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที ่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  

   7.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
   7.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
   7.3 คุณภาพการศึกษา (Quality)  
   7.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   7.5 การตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
   และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
    กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้ง แต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ที ่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย และประเด็นอื ่น ๆ ที่ เกี ่ยวข้อง ด้วยหลักการเบื ้องต้นนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ประกอบด้วย
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ครอบคลุม 12 นโยบาย
หลัก และ 7 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ดังนี้ 

    12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565        
มีดังนี้ 

    1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

    2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

    3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ  
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

    4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     5. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

     7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื ่อมโยง ระบบ
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การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

      9. การศึกษาเพื ่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื ่อให้ผู ้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี       
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

       10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

       11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

       12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต 
และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

       7 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
        1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

        2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

        3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

        4. ขับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที ่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

        5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน       
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 



27 
 

 

        6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

        7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิ รูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2564 – 2565 ซึ่งเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางการศึกษาตั ้งแต่ระดับปฐมวัย             
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัดนำไปเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินการภารกิจที่รับผิดชอบ 
และภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ    
4) ด้านประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
และเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3200 
เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ    
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

   2. ด้านโอกาส  
       2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
       2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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       2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 

       2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

   3. ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ       
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

       3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน       
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถใ นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาด

เล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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10. สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ
กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       10.1 วิสัยทัศน์  
      “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
       10.2 พันธกิจ  
          10.2.1 จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      10.2.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื ่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
      10.2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ

ในศตวรรษท่ี 21 
      10.2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
      10.2.5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
      10.2.6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
      10.2.7 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
        10.3 ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
       10.3.1 ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึง

ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

       10.3.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

       10.3.3 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

       10.3.4 ผู ้ เร ียนได้ร ับการพัฒนาให้มีความรู ้ ม ีท ักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ            
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

       10.3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
        10.4 กลยุทธ์  

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
        กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
                กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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      กลยุทธ์ที ่ 4 เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ที ่มา : หนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4096 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564) 
       ในการขับเคลื ่อนดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 176 แห่งนั้น หน่วยงานมีความจำเป็นต้องนำสาระสำคัญ     
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของ  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่     
โดยบูรณาการหลักการและจุดเน้นมาเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลและความตระหนัก
ในความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้
กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้เป็นหลักการสำหรับองค์กร และโรงเรียนในสังกัดนำไป
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

❖ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

วิสัยทัศน์(Vision) 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่อนาคตที่ยั่งยืน “Building On And Supporting Quality Education For 

All Students For A Sustainable Future” 

ค่านิยม (Value) 
บริการฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง “Providing Prompt, Standardized Service 

Ensuring Academic Excellence For All” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ปัจจุบันตามรูปแบบ 
New Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัย เน้นพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการตามวิถี
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคล ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเ ศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริการ ทำงานกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม บนฐานแห่งความพอเพียงที่เป็น

หนึ่งเดียว” ประกอบด้วยคำสำคัญ KRUNGKAO 1 ได้แก่ 
K Khowledge  สร้างองค์ความรู้ 
R Readiness  พร้อมและเต็มใจให้บริการ 
U Unity   มีความสามัคคี ความเป็นหนึ่ง 
N Networks  ประสานเครือข่าย 
G Goals   มุ่งสู่เป้าหมายเพ่ือความสำเร็จ 
K  Kindness  เป็นมิตร มีเมตตา 
A Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
O Opportunities  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
1 One   มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่น          

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ     ที่ 
21 และค่านิยม 12 ประการ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม  

  3. ผู ้เร ียนที ่มีความสามารถพิเศษ และผู ้เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตลอดจนกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

  4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และทักษะการเร ียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะที ่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ              
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที ่ด ี (Global Citizen)           
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 6. โรงเร ียนจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกด้าน  

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที ่หลากหลาย บนพื้นฐานความปลอดภัย เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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❖ นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (Policy) 
 นโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดนโยบาย 4 สร้าง ดังนี้ 

“4 สร้างการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 

สร้าง คุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ทำงานฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง 

สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน 
  รักษาความสะอาด อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพ ประสานเครือข่าย ขยายผลเชิดชูเกียรติ 

สร้าง นักเรียน เก่ง ดี มีความก้าวหน้า 
  เน้นวิชาการ พัฒนารอบด้าน ฝึกงานสร้างอาชีพ 

สร้าง จิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
  เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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จากนโยบาย “4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู ่ความเป็นเลิศ”  ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาสู่นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกขนาดในสังกัด ทั้ง 176 แห่ง โดยใช้
รูปแบบนวัตกรรม “กรุงเก่า 1 โมเดล” (KRUNGKAO 1 Model) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายเชื่อมโยง
การขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมองค์กรและนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ และประสิทธิภาพการบริหาร         
จ ัดการศึกษาที ่สนองรับต ่อว ิส ัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาที ่ได ้กำหนดไว้ว่า            
“สร ้างคุณภาพผู ้เร ียน สู ่อนาคตที ่ย ั ่งย ืน” (Building On And Supporting Quality Education For All 
Learners For A Sustainable Future)  

 

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อให้การขับเคลื ่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญตามภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความครอบคลุม เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
สาระสำคัญของนโยบายและจุดเน้นของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถตอบโจทย์และตัวชี้วัด
ของส่วนกลางและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนดำเนินงานไว้ 6 ด้าน โดยในแต่ละกลยุทธ์
มีมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุผล ดังนี้ 
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กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategies) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กำหนดกลยุทธ์ 6 ด้านในการ
ขับเคลื ่อนดำเนินการตามภารกิจที่ครอบคลุมนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในแต่ละกลยุทธ์ได้กำหนดมาตรการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนด
มาตรการ ตัวชี ้ว ัด และค่าเป้าหมายในการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร            
จัดการศึกษาของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม    
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรมอันดีงาม  

3. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนทุกคนมีปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ 
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู ้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ      
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2 

ผู ้เร ียนทุกคนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ด ีต่อบ้านเมือง          
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื ่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมอันดีงาม 

100 

3 

ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   

80 

4 

โรงเรียนทุกแห่งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

100 

5 

โรงเรียนทุกแห่งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู ้เรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
มาตรการ 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามพหุปัญญา ความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ 
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี ตลอดจนมี
ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ  ที่ 21 

100 

2 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาหรือการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น   
ด้านการรู ้ เร ื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู ้ เร ื ่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู ้เร ื ่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 

3 
ร้อยละของผู ้ เร ียนที ่ม ีความเป็นเลิศตามทฤษฎีพหุป ัญญา ความถนัด         
ความสนใจ และทักษะวิชาชีพ 

80 

4 
ร้อยละของโรงเรียนที ่มีท ักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่ 3       
ตามมาตรฐานสากล 

80 

5 
ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพ ได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

80 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรการ 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา และนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มนุษย์ของประเทศ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและนำไปปฏิบัติได ้
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตลอดจนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
 7. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูล 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้        
และการขับเคลื่อนปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแพลตฟอร์ม 
รูปแบบ วิธีการ และบริบทที่เหมาะสมกับผู้เรียน พ้ืนที่ และองค์กร 
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 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 9. พัฒนาความร ู ้  และท ักษะของผ ู ้ เร ียนด ้านภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสาร (English for 
Communication) และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ (Tool) ในการศึกษาต่อและในการประกอบอาชีพ 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ    
การจัดการเรียนการสอน (Classroom English and English Language Teaching) และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบ CEFR ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา         
เป็นต้นแบบ (Role Model) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน และผู้มารับบริการ 

ตวัชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

100 

2 
ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  3 ม ีคะแนนผลการทดสอ บ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) พัฒนาขึ้น และผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

80 

3 
ร้อยละของผู ้ เร ียนที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

70 

4 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ
ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได ้

70 

5 

ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความส ุข ปราศจากภ ัยค ุกคามในโรงเร ียนร ูปแบบต ่าง ๆ (Threats, 
Harassment, Abuse, Bullying and Cyber-bullying) รวมถึงส ่งเสร ิมให้
ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

80 

6 
ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีทั ้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

80 

7 
ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษ ข้อเสนอแนะ
ในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

100 

8 
ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และชุมชน 

100 

9 
ผู ้เรียนทุกระดับมีความรู ้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร 
(English for Communication) ตามสมรรถนะและมาตรฐาน 

70 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

10 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR มีความร ู ้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการจ ัดการเร ียนรู้  
(Classroom English and English Language Teaching) แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

70 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมและยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

ร่วมมือในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ   
จัดการศึกษา  

3. ยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนที่มีความพร้อมครอบคลุกทุกด้าน 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายส่วนกลาง  

4. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของโรงเรียน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) และสื่อการ
เรียนการสอนมาประยุกต์ใช้เป็นเครื ่องมือให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื ่อสร้างหลักประกันสิทธิ  และการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค  

100 

2 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม เพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตาม
สภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

100 

3 
ครูและผู้เรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device and Technology) ที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สอนและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

4 

โรงเรียนทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) 
มาใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 

5 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทในรูปแบบ 
New Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผู ้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100 

6 
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งระบบการแนะ
แนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

7 
โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา และยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

100 

 

กลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
       สิ่งแวดล้อม  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์   

การผลิตและการบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโรงเรียนและสำนักงานสีเขียว (Green School and 
Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างที่เอ้ือ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ตลอดจน
ผู้มาติดต่อราชการ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในด้านนวัตกรรมต้นแบบการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และ

การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านชุมชน และสังคมส่วนรวม 

100 

2 
โรงเรียนมีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื ่อลด
ปริมาณขยะ  

100 

3 
โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมา
ใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

100 

4 
นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชนในการเรียนรู ้ด ้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

100 

5 
ครูผู้สอนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการ
จัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ 

100 

6 
ร้อยละของครูผู้สอน และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตามแนวทาง Thailand 4.0 ให้เกิดประโยชน์  

80 

7 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ชุมชน  

100 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป  

2. ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ      
การประพฤติมิชอบ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

4. ยกระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และโรงเรียนให้มีกระบวนการ และวิธ ีการบริหาร
งบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และโรงเรียนพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การดำเนินงานตามภารกิจ 
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ และ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบาย จุดเน้นของ
ส่วนกลาง และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   

100 

2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา ให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวใหท้ัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตบริการ  

100 

3 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
คุณภาพด้านการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

100 

4 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติ มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

5 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ในระดับที ่พ ัฒนาขึ ้นและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

100 

6 
โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

100 

7 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกแห่งสามารถใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

100 

8 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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❖ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กำหนดนิเทศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ผู้นำวิชาการ ประสานเครือข่าย ยึดโรงเรียนเป็นฐาน บูรณาการเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและบริการทางการศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนิเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา 
4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 
5. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
6. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

คำขวัญ 
นิเทศแบบเป็นมิตร ร่วมคิด ร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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อัตลักษณ์ 
เป็นมิตร ร่วมคิด เป็นระบบ ครบทีม 

เอกลักษณ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 คร ูท ุกคนและสถานศ ึกษาท ุกแห ่งในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     โดยใช้ RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process 

 เชิงคุณภาพ 

 RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process เพื ่อส ่งเสริมการจัดการเร ียนรู ้ เช ิงรุก (Active 
Learning)  สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 สามารถใช้ในการนิเทศและพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิด รูปแบบของการนิเทศ 

 
❖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน งานด้านการศึกษามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  
มีการเปลี ่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การปรับเปลี ่ยนหลักสูตร ความรู ้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ ่มขึ้น 
แนวความคิดและแนวการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพิ ่มขึ ้น มีการเปลี ่ยนแปลงจุดมุ ่งหมายของการ           
จัดการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัย แต่ยังพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืน ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ การดำเนินงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาได้ จำเป็นต้อง
มีบุคลากรที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บุคลากรที่ทำหน้าที่
เป็นผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหาทางการศึกษาให้ครูมีความ
เจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงมีความสำคัญ ที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความ
เข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่ องการนิเทศและ
สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

❖ แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  
ศาสตร์และวิธีการทางการนิเทศการศึกษาจากเอกสารตำราที ่เผยแพร่ตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน        

ให้นิยามหรือให้ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาแตกต่างกัน
ไปตามช่วงเวลา ปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่านิเทศ (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศการศึกษาและนิเทศการ
สอน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ คุณภาพที่สำคัญ คือ คุณภาพของ
นักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน ความหมายของคำว่า การนิเทศการศึกษา (Educational 
Supervision) จึงมีความหมายกว้างกว่าการนิเทศการสอน (Supervision of Instruction หรือ Instructional 
Supervision) เพราะในการนิเทศการสอน คำว่า “การสอน” มีความหมายที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ       
การเรียนการสอนโดยตรงการนิเทศการสอนจึงเป็นส่วนย่อย (Subset) ที่สำคัญส่วนหนึ่งของการนิเทศ
การศึกษา หมายความว่า การนิเทศการศึกษาต้องมีการนิเทศการสอนรวมอยู่ด้วย จึงจะทำให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรงได้ เนื่องจากทั้งการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  
มีทฤษฎีแนวทางการปฏิบัติ หลักการ แนวคิด เดียวกัน (สน สุวรรณ, 2556) 

ในการนิเทศการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีแผนการดำเนินงานเป็นลำดับ
ขั้นตอน ด้วยเหตุนี้การนิเทศการศึกษาจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูพัฒนาการ       
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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❖ ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
นักการศึกษาให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) ตามความเชื่อและ

แนวคิดที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการจัดการศึกษาในแต่ละยุค เช่นเดียวกับแนวคิดการนิเทศการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กูด 
(Good, 1973) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของฝ่ายการศึกษาที ่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศแนะนำครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอน ทำให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนาครูช่วยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เนื้อหาและวิธีการสอน ช่วยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการเรียน ส่วน Harris (แฮร์ริส, 1985) ให้
ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การที่บุคลากร ในโรงเรียนได้กระทำกับบุคคลหรือสิ่งอื่นใด เพ่ือ
คงไว้หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการบรรลุ เป้าหมายทางการสอนของ
โรงเรียน นักการศึกษาในประเทศ เช่น ชารี  มณีศรี (2542) ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา คือ 
กระบวนการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น การร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยใช้หลักประชาธิปไตย ในการนิเทศ 
วัชรา เล่าเรียนดี (2550) ให้ความหมายว่า การนิเทศ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2564) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำให้พัฒนาการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เ รียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2530) ที่สรุปประเด็นสำคัญไว้ว่า การนิเทศ
การศึกษาเป็น กระบวนการทำงานร่วมกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุดในการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น 

สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ ่งขึ้น โดยใช้ทักษะ เทคนิคและวิธีการแนะนำ 
ช่วยเหลือของผู้นิเทศผ่านการมีส่วนร่วม การเคารพซึ่งกันและกันของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ  จัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

❖ จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Glickmam 
and other (1990, 1995, 1997, 2001, 2010) ได้ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศแบบพัฒนาการ 
(Developmental Supervision) เพื่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน (Improved Student Learning) 
โดยผ่านการให้การนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำคัญต่อไปนี้ คือ 

1. การให้ช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) 
2. การพัฒนากลุ่ม (Group Development) 
3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
4. การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
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6. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงความแตกต่างกันใน
ด้านต่าง ๆ (Building Community, Facilitating Change and Addressing Diversity) 

สงัด อุทรานันท์ (2530) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ว่า มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการ คือ  
1. เพื่อพัฒนาคน เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหค้รู

และบุคลากรเหล่านั้น ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
2. เพื่อพัฒนางาน เป็นการพัฒนาที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู ้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการ           

จัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็น

ผู้นำและผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นการทำงานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตรา 
4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งถือว่าขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลมีความ

ตั้งใจทำงาน หากการนิเทศไม่ได้ทำการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาย่อม
ประสบผลสำเร็จได้ยาก 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556) สรุปจุดมุ่งหมายการนิเทศไว้ว่า เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนา
งานในวิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวม
ในที่สุด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา คือ  
1. เพื่อให้โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดในแต่ละ

ระดับการศึกษาและสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตาม

วัตถุประสงค์  
3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด โดยเป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
4. เพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการ

จัดการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถคิดสร้างสรรค์งานหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และส่วนรวม 

5. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี ่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภายในโรงเรียน  ระหว่าง
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

❖ ความจำเป็นของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจของศึกษานิเทศก์ ที ่ดำเนินการเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด เช่น การปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มุ่งสู่สมรรถนะ และการปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน สถานศึกษา
จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการนิเทศ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความจำเป็นในการนิเทศการศึกษา ดังนี้ (อัญชลี ธรรมะ
วิธีกุล, 2552) 
  1. การปฏิรูปการศึกษา การปรับนโยบายของรัฐบาล มีการปฏิรูปการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การทำงาน
ของครูในสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล  
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  2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา คือ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา  
  3. การเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาความรู้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ พัฒนาเพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง 
แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำให้ครูมี
ความรู้ทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
  4. การนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่าสามารถพัฒนางานได้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จำเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจาก
ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ จึงจะทำให้แก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วง  
  5. การจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องมีการควบคุม ดูแล
ด้วยระบบการนิเทศการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. การนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการทำงานของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝน
มาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ทำงานในสถานการณ์จริง  
  7. มีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากครูต้องได้รับ   
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  8. การพัฒนาครูให้ทันสมัย การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อการส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยากร เทคโนโลยีที่มีอยู่เสมอ 

สำหรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เป็นการนิเทศเพ่ือพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ทำให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่บรรลุผลตามที่
กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร การนิเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังนี้  

1) มีความจำเป็นที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ครูที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและมีความสามารถแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน จึงต้องอาศัยผู้เชี ่ยวชาญในด้านการสอนมาช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ ่งขึ้น เป็นการ
ทำงานที่ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาให้มีคุณภาพของผู้เรียน  

2) มีความจำเป็นต่อความเจริญงอกงามของผู้สอน เนื่องจากการนิเทศเป็นการช่วยเหลือผู้สอนให้ได้รับ
การฝึกฝน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องยอมรับว่าผู้สอนได้รับการฝึกฝน อบรม ศึกษา เล่าเรียนจนสำเร็จมาก   
จากสถานศึกษาต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อได้ไปปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและกาลเวลาผ่านไป   
และความก้าวหน้าทางวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอนมีพัฒนาการ              
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หากผู้สอนไดรับการนิเทศ ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน         
จะสามารถพัฒนางานอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี เกิดความเจริญงอกงามในอาชีพครูได้  

3) มีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือผู้สอนในการลดภาระการเตรียมการสอนได้ การนิเทศเป็นการชี้แนะ 
ช่วยเหลือ แนะนำแนวทางพัฒนาการสอนของครูให้ตรงกับประเด็นปัญหาของผู้เรียน ช่วยลดเวลาและภาระ
งานสอนได้เพราะการสอนมีวิธีการที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ตามภาวะนั้น ๆ  

4) มีความจำเป็นต่อการทำให้ผู้สอนเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลก 
วิทยาการและงานด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ เจริญรุดหน้าตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากงานวิจัยและข้อค้นพบใน
การตั้งสมมติฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อสรุป ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเชิงวิชาการท่ีก้าวหน้าไปด้วยกัน  



48 
 

 

5) มีความจำเป็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาชีพในระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบหนึ่งของ
วิธีการทำงาน โดยใช้สติปัญญา (Intelligence) ผู้นำในการนิเทศการศึกษาต้องใช้สติปัญญา 

วิธีการทำงานที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังในการนำพาผู้สอนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สร้างความเจริญงอก
งามในวิชาชีพในภาพรวม เนื่องจากการศึกษาจะบรรลุความสำเร็จได้ ต้องอาศัยผู้สอนเป็นจำนวนมากและ
จะต้องรวมพลังสร้างสรรค์ ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยการนิเทศการศึกษา
เท่านั้น (สันติ บุญภิรมย์, 2552) 

❖ กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
กิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การนิเทศให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศสามารถ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศนั้น ๆ เหมาะสมกับปัญหาความต้องการและความจำเป็น    
ในการพัฒนาผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1. การให้คำปรึกษาแนะนำ หมายถึง การพบปะ ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งอาจทำได้หลาย
วิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อช่วยให้การปฏิบัติงานไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นการพัฒนางานให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำ มี 2 วิธี คือ 
   วิธีที่1 การให้คำปรึกษาแนะนำแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้เวลาว่างพูดคุยกัน เช่น เวลาว่าง
ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น วิธีนี้ผู้นิเทศสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศได้หลายลักษณะ 
เช่น บอกวิธีแก้ปัญหาโดยตรง เสนอข้อมูลและโอกาสให้ผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาเอง และแบบผสมผสาน
ทั้งสองลักษณะ 
   วิธีที ่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำแบบเป็นทางการ ใช้ขั ้นตอนของการนิเทศ แบบโคชชิ่ง 
(Coaching) เขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ CQCD ย่อมาจากค าต่อไปนี้ C - Compliment (ชมเชย) Q - Question 
(สอบถาม) C - Correct (แก้ไข) และ D - Demonstrate (สาธิต) 
  2. การศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไปศึกษาค้นคว้า 
แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ สร้างความ
เข้าใจด้วยตนเอง  

3. การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมผู้สนใจในเรื่องราวเดียวกัน โดยกำหนดให้สนทนาใน
เรื่องที่กลุ่มสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้รับการนิเทศ 

4. การเยี ่ยมนิเทศชั ้นเรียน หมายถึง การที ่ผู ้นิเทศพบปะ สังเกตการทำงานของครูในชั ้นเรียน        
เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนางาน ศึกษาปัญหา ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้คำปรึกษา
แนะนำแก่ครู เพ่ือกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 

5. การศึกษาดูงาน หมายถึง การจัดให้มีกิจกรรมพาผู้ รับการนิเทศ ครูและบุคลากรของโรงเรียน       
ไปศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้าและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้พัฒนาตนและ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยขั้นตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน มีดังนี้ 
   5.1 เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการพัฒนา 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

5.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานที่ท่ีจะไปศึกษาดูงาน 
   5.4 แจ้งให้หน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานบรรยายสรุปให้ฟัง 
   5.5 ควรใช้เวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงาน เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ 
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5.6 สรุปความรู้ แนวความคิดท่ีได้ และวางแผนปรับปรุงงานต่อไป 
  6. การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู ้นิเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนในห้องเรียนของผู้รับการนิเทศในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7. การประชุมนิเทศ หมายถึง การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้
นิเทศได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา แล้วมาแนะนำแก่ผู้รับการนิเทศ หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ศึกษา
และหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
  8. การนิเทศแบบผู้ขายสินค้า หมายถึง การที่ผู้นิเทศ ชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศเห็นความสำคัญและความ
จำเป็นที่ต้องดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (กรอง
ทอง จิรเดชากุล, 2550)  

❖ ทักษะและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 
ทักษะการนิเทศการศึกษา 
  ทักษะที่สำคัญในการนิเทศการศึกษาควรจะมีทักษะ 3 ด้าน ที่ผสมกลมกลืนไป ได้แก่ ทักษะทางมนุษย์
(Human Skill) ท ักษะทางเทคน ิค (Technical Skill) และท ักษะทางการจ ัดการ (Managerial Skill)             
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill)  
  ทักษะทางมนุษย์ เป็นความสามารถท่ีจะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างสมาชิก รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจผู้อ่ืน พัฒนางานกลุ่มและยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของผู้นิเทศการสอนที่มีทักษะทางมนุษย์ หรือมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ เป็นความ
เข้าใจถึงความรู้สึกของบุคคลอ่ืน เป็นการให้ความนับถือในความคิดของผู้อ่ืน การระมัดระวังตน การระวังความ
ประพฤติ และคำพูดของตนเองที่จะไม่ทำร้ายผู้อื่น ให้ความสำคัญกับทุกคน มีความจริง ใจต่อผู้อื่น ชมเชยให้
เกียรติในผลงานของผู้อ่ืน มีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดี ต้อนรับผู้อ่ืนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเสมอ 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill) ที่นำมาใช้ในการนิเทศการศึกษา ได้แก่  
1) การให้ความสำคัญและตอบสนอง ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2) การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละบุคคล  
3) เห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล  
4) มีการรับรู้ที่ชัดเจน  
5) สามารถสร้างความตระหนักและความผูกพันของครู ต่อเป้าหมายของสถานศึกษา 
6) ทักษะในการนำการอภิปราย การฟัง เพ่ือพัฒนางานได้อย่างราบรื่น  
7) การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 
8) การแก้ปัญหาและความขัดแย้ง  
9) การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู 
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ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill)  
  ทักษะทางด้านเทคนิค เป็นทักษะที่ผสมระหว่างการนำความรู้และความสามารถในการทำงาน ในหน้าที่
ของตน ในเรื่องการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล ผู้นิเทศต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ และต้องมีความช านาญในการสอนอย่างน้อย 1 วิชา ส่วนผู้นิเทศด้านทักษะอาชีพ ต้องมี
ความรู ้ด้านงานวิชาชีพทั ้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ และต้องมีทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที ่จะนำมาใช้ใน
กระบวนการนิเทศ ได้แก่  

1) การตั้งเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีสอนและสื่อการสอน  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอน  
3) การสร้างและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ชัดเจน วัดได้ 
4) การนำงานวิจัยทางการศึกษามาใช้ในการนิเทศ 
5) การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการสอน  
6) การสาธิตการสอนและการฝึกปฏิบัติการสอน  

 ทักษะทางการจัดการ (Managerial Skill)  
  ทักษะทางการจัดการ เป็นความสามารถของผู้นิเทศที่จะทำให้เกิดความร่วมมือของบุคคลในการ
ทำงานร่วมกัน การสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเกิดผลผลิตและความ
สัมฤทธิ์ผลของงานตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ทักษะการจัดการของผู้นิเทศในบทบาทหน้าที่ผู้นิเทศ ได้แก่ 
ทักษะการวางแผน การจัดสายงาน การจัดองค์การ การควบคุม และการตัดสินใจ ทักษะทางการจัดการที่
นำมาใช้ในการนิเทศการศึกษา ได้แก่  

1) ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  
2) ประเมินค่าความต้องการของครูหรือผู้รับการนิเทศก่อนที่จะทำการนิเทศ 

  3) การเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนการสอน  
4) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา  
5) การวางแผนงานอย่างมีระบบ  
6) ความสามารถในการมอบหมายงาน  
7) การรู้จักใช้เวลาที่เหมาะสม  
8) การจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง  
9) การลดความเครียดในการทำงาน  

(Mann, 1965) 

เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้นิเทศจำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิควิธีการ นิเทศในหลายส่วน 
อาทิเช่น 

1. เทคนิคการสังเกตและการวิเคราะห์การสอน (Instruction Analysis and Observation) 
2. เทคนิคการสื ่อสารความหมาย (Communication Skill) และการสร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีต ่อกัน 

(Interpersonal Skill) การใช้ภาษาพูด (Verbal) และภาษาท่าทาง (Overbal) 
  3. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
  4. เทคนิคการจัดการทำงานกลุ่ม (Group Processing Management)   (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) 
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เทคนิคการสังเกตการสอน  
  การสังเกตการสอน เป็นกระบวนการนิเทศที่จัดให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) โดยเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) กับผู้ถูกสังเกต (ผู้รับการนิเทศ) ในการสำรวจ ตรวจสอบ  วิเคราะห์สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง 
ๆ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงและพิจารณากำหนด ยุทธวิธีการสอนและพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือสังเกต รวบรวมพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ตามท่ีกำหนดไว้ 
เช่น เทคนิคหรือวิธีการสอนของครู การจัดการผู้เรียน ประโยชน์ของสื่อและอุปกรณ์ พฤติกรรมตอบสนองของ
ผู้เรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้สอนสนใจ และมี
การอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน การปรับปรุง พฤติกรรมการ
บรรยาย   การปรับปรุงกระบวนการสอน การใช้กิจกรรม สื่อ เครื่องมือหรือคำถาม หรือคำสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อกำหนดวิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนในครั้ง
ต่อไป 

  ขั้นตอนการสังเกตการเรียนการสอน 
  การสังเกตการเรียนการสอน มีข้ันตอนโดยสรุป 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั ้นที ่ 1 ขั ้นก่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) คือ การที ่คร ูผ ู ้สอน      
(ผู้รับการนิเทศ) และผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ร่วมวางแผน ประชุม อภิปรายและแสดงความเห็นในข้อตกลง ที่กำหนด
ไว้ ทำความเข้าใจเรื่องที่จะสอน จุดประสงค์ของการสังเกตการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องการสังเกตหรือลักษณะ
การจัดการเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการสอน ธรรมชาติของวิชา นักเรียน ห้องเรียน เป็นต้น รวมถึงการทำ
ความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหา ข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการสังเกต การที่ทั้งสองฝ่ายทำ
ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดเท่าไร จะช่วยทำให้ปัญหาที่อาจจะเกิดในขั้นการสังเกตการเรียน
การสอนลดน้อยลง ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการสังเกตการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างรายรื่น และเข้าใจ
ตรงกัน รวมทั้งการอธิบาย สร้างความเข้าใจแบบสังเกตและประเด็นสังเกต ผลการสังเกตเทียบกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการสังเกต (The observation) คือ ขั้นตอนการที่ผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) อธิบาย จุดประสงค์
การสังเกตการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนหรือผู้ถูกสังเกต (ผู้รับการนิเทศ) ผู้สังเกตนั่งประจำที่ตามที่กำหนด
และตกลงไว้ จากนั้นผู้ถูกสังเกตเริ่มปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามปกติ โดยผู้สังเกต เริ่มการสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในเครื่องมือที่ เตรียมไว้ (เช่น แบบสังเกต 
ลักษณะการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ แบบันทึกรายการสอน เป็นต้น) ซึ่ง ผู้สังเกตต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ในที่ประชุมกันอย่างเคร่งครัด อีกท้ัง ต้องแสดงถึงความเคารพและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้ตกลงไว้ในที่ประชุม ความ
เป็นกัลยาณมิตรในการนิเทศอย่างแท้จริง 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการสังเกต (Post-observation) คือ การที่ทั้งผู้สังเกต(ผู้นิเทศ) และผู้ถูกสังเกต
(ผู้รับการนิเทศ) อภิปราย ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมบันทึกไว้ในเครื่องมือสังเกต           
มาประกอบการอภิปราย ควรตระหนักและระลึกถึงจุดประสงค์ในการสังเกตในแต่ละครั้ง อีกทั้ง ผู้ถูกสังเกต
ต้องเตรียมอธิบายถึงความรู้สึกที่ถูกสังเกตในขณะจัดการเรียนการสอน ที่ผ่านมา และควรระบุถึงจุดด้อยหรือ
ข้อควรปรับปรุงในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน แล้วนำประเด็นปัญหามาร่วมหาวิธีปรับปรุง
แก้ไข ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน ครั้งต่อไป นอกจากนี้ 
บรรยากาศในการประชุมอภิปรายหลังการสังเกต จะไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ถูกสังเกต แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อใจ เคารพซึ่งกันและกัน และปรารถนาดีต่อกัน โดยการที่ผู้สังเกต (ผู้
นิเทศ) ควรกล่าวแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ของผู้ถูกสังเกต (จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) จากนั้นกระตุ้นให้ผู้ถูก
สังเกตสำรวจดูว่ายังมีการสอนส่วนใดของตนเอง ที่ยังไม่พอใจหรือยังมีปัญหาและมีความต้องการที่จะแก้ไข
หรือพัฒนาประเด็นปัญหานั้นๆ ให้ดีขึ้น แล้วนำเสนอความคิดเห็นนั้นออกมา เพื่อให้ผู้สังเกตได้รับทราบแล้ว
พยายามค้นหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อพัฒนา เป็นข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้ง
ต่อไป 

  วิธีสังเกตการสอน แบ่งได้2 วิธีคือ 
  1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือ การที่ผู ้สังเกตทำตัวเป็นสมาชิกใน
ห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด แบ่งได้3 แบบ คือ 
   1) แบบมีส่วนร่วมสมบูรณ์ (Complete Participant) 

2) แบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต (Participant as Observation) 
   3) แบบไม่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observation as Participant) 
  2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) คือ การที่ผู้สังเกตทำการสังเกต
โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน กล่าวคือ ไม่ได้ท าการสอนและไม่ได้เรียนเหมือนผู้เรี ยนแบ่งได้     
2 แบบ คือ 
   1) สังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

2) สังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

สิ่งท่ีต้องสังเกตในขณะทำการสังเกตการสอน 
1. พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

  2. การจัดการในชั้นเรียน เทคนิควิธีที่ครูสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชั้นเรียน ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
  4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนของนักเรียน เช่น การถามและตอบคำถาม การพูดคุยสนทนา 
การทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ความแตกต่างในด้านสถานที่สภาพแวดล้อมและฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน 
  6. ความแตกต่างของบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว 
  7. ความแตกต่างด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล เวลา สถานที่ 
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เทคนิคที่ใช้ในการสังเกตการสอน 
  1. สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่มองเห็นในทุกข้ันตอนได้อย่างรวดเร็ว 
  2. สังเกตและจดบันทึกเหตุการณ์ที่สะดุดตา หรือจุดเด่น 

3. สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่ขัดแย้งหรือสิ่งที่แปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
หลักในการสังเกตการสอน 
  1. ต้องรอบรู้ในสิ่งที่จะสังเกต โดยศึกษาข้อมูลนั้น ๆ มาก่อนล่วงหน้า 
  2. มีจุดมุ่งหมายการสังเกตที่แน่นอน มีขอบเขตเรื่องและระยะเวลาการสังเกตชัดเจน 

3. มีระบบในการสังเกตที่ดีมีความตั้งใจ ไม่สังเกตแต่เพียงผิวเผิน 
  4. ทำให้ผลการสังเกตเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือสะดวกต่อการแปลความหมายและนำไปใช้ 
  5. บางเรื่องต้องทำการสังเกตหลายครั้งเพ่ือหาข้อสรุป 
  6. วางตัวเป็นกลางไม่ลำเอียง บันทึกเหตุการณ์ตามการรับรู้หรือตามท่ีสังเกตได้จริง 

 ข้อแนะนำที่ผู้สังเกตการสอนควรปฏิบัติ 
  1. ควรกำหนดเพียงหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่อการสังเกต 1 ครั้ง เช่น 
สังเกตการณ์ใช้คำถามของผู้เข้ารับการฝึก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป็นต้น 
  2. ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตเท่านั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อย่างใด 

3. บันทึกข้อมูลที่เป็นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 
  4. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้ถูกสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนภาพการจัด       
การเรียนการสอน ฝ่ายผู้ถูกสังเกตอาจเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือหลังก็ได้ ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญ อยู่ที่ว่าฝ่ายผู้สังเกต
ควรใช้คำพูดที่ใช้วิธีการสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกตเหมือนกระจกเงา ให้ผู้สังเกตเห็น
ภาพเหตุการณ์ในขณะสอนได้อย่างชัดเจน ว่าตนเองได้ ทำอะไรในชั้นเรียนบ้างนับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
สังเกตและผู้สังเกตควรดึงจุดที่เกิดขึ้นใน ชั้นเรียนมากล่าวเท่านั้น แล้วกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตคิดหาวิธีแก้ไข
ปัญหาในจุดที่ยังเป็นปัญหา หรือไม่พอใจในการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียนของตนเอง และผู้สังเกตไม่ควร
แนะนำวิธี การที่ควรจะเป็นตามความคิดเห็นของตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตได้      
ใช้ความคิดทบทวน ค้นหาวิธีการที่เหมาะสมตมสภาพชั้นเรียนที่ตนเองเข้าใจที่สุด เพื่อให้พบแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง วิธีการนี้ไม่ทำลายความรู้สึกผู้ถูสังเกต และไม่เกิดความรู้สึกอคติต่อผู้สังเกต       
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้บรรยากาศ    ที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 

  คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สังเกต และผู้ถูกสังเกตการสอน 
  การสังเกตการสอน เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดพัฒนาของการจัดการเรียนการสอน 
อภิปรายข้อมูลย้อนกลับ สะท้อนภาพข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ที่ส่งเสริมบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ไว้วางใจ
กัน ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้ ถูกสังเกต ทั้งสองฝ่ายจึงควร มีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 
ประการ ได้แก่ 
  ประการที่ 1 ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ผู้สังเกตต้องมีความเข้าใจยอมรับและให้เกียรติ     
ผู้ถูกสังเกต ทั้งทางด้านความคิดและท่าทางที่แสดงออก โดยยอมรับความแตกต่างในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 
ปราศจากการประเมิน การตัดสิน และการมีอคติ 
  ประการที่ 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผู้สังเกตยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่าง ในขอบเขตหรือ
ประเด็นของการแสดงความคิดเห็น ต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ถูกสังเกตที่กำลังประสบปัญหา         
ในอาชีพการสอนและมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมที่สุด ดังนั้น ผู้สังเกตควรปฏิบัติตัวให้
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อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจมากกว่าการคาดหวัง หรือคาดคั้นในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือถูกต้องที่สุดในการ
หาหนทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  
  ประการที่ 3 ความซื่อสัตย์ (Honesty) ผู้สังเกตแสดงความเคารพและความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสังเกต
ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง ไร้สิ่งเคลือบแคลงสงสัยในความจริงใจนี้ ทำให้ผู้ถูกสังเกตนับถือ ศรัทธาผู้สังเกต 
และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งว่าเคารพและเห็นอกเห็นใจ อันเป็น
สาเหตุหลัก และสำคัญอันยิ่งใหญ่ต่อการบั่นทอนและทำลายความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคีระหว่างเพื่อน
ร่วมงานในการทำงานเพ่ือพัฒนาอาชีพร่วมกัน  

เทคนิคการสื่อสาร (communication) 
  การนิเทศเป็นการใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ควรมีทักษะและเทคนิคในการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ได้ในทุกโอกาสและทุกช่องทางอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เช่น มีทักษะในการพูด การเขียน การผลิตสื่อและใช้สื่อที่สอดคล้องเหมาะสม      
กับเรื ่องที ่นิเทศการสื่อสาร คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม        
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู ้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน ในลักษณะ      
การสื่อสารแบบสองทาง (two-way Communication) ผู้สื่อสารที่ดีจึงต้องเป็นทั้งผู้ส่งสารที่ดี และผู้รับสารที่ดี
ในเวลาเดียวกันองค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร อาจใช้วิธีทางตรง เช่น การพูด การอธิบาย การสนทนา 
หรอืติดต่อสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์อ่ืน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ  

1. ผู้ส่ง คือผู้ทำหน้าที่กระจายข้อมูล เริ่มต้นในการสื่อสาร 
2. สาร คือ ข้อมูล ข้อความ ข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ 
3. สื่อ คือ ตัวกลางในการนำสารไปยังผู้รับ เป็นช่องทางในการนำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ 
4. ผู้รับ คือ ผู้ที่รับข้อมูลจากผู้ส่งโดยผ่านตัวกลาง คือ สื่อ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของผู้ส่งและผู้รับสาร: ผู้ส่งและผู้รับสารต้องมี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 2) สภาพของสื่อสื่อท่ีดีควร มีลักษณะง่าย   
สั ้นไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาและท่าทางที ่เข้าใจกัน บนพื้นฐานทางสังคมประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายๆ กัน                   
3) กระบวนการสื่อสาร ในรูปของเสียง คำพูด หรือภาษากาย ควรแสดงออกมาโดยชัดเจน สามารถส่ง และรับ
สารได้ไม่ยาก เหมาะสมกับเนื้อหา เหตุการณ์ และโอกาส และ 4) สัมพันธภาพที่ดีต่อกันของผู้ส่งและผู้รับสื่อ  

ทักษะในการสื่อสารที่ดี 
1. attending คือ การตั้งใจ ให้ความสำคัญต่อการส่งและรับสื่อ เช่น การพูดอย่างตั้งใจ การแสดง

ความสนใจ การสบตา การแสดงท่าท่ีกระตือรือร้น สนใจ แสดงความเข้าใจ เป็นต้น 
2. Paraphasing คือ การพูดทวนการสะท้อนคำพูด เป็นการแสดงความสนใจและความต้องการที่จะ  

รู้เพิ่มเติม 
3. Reflection of feeling คือ การสะท้อนอารมณ์ที่อีกฝ่ายแสดงออกมา ให้ผู้นั้นเข้าใจ 
4. Summarizing คือ การสรุปความ ประเด็นที่สำคัญเป็นระยะ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. Probing คือ การซักเพ่ิมเติมประเด็นที่สนใจ เพ่ือหาความชัดเจนเพิ่มข้ึน 
6. Self disclosure คือ การแสดงท่าทีเปิดเผยเป็นมิตรของผู้ส่งสาร โดยการแสดงความคิดเห็นหรือ

ความรู้สึกของตน ที่ไม่ใช่การขัดแย้ง หรือตำหนิ 
7. Interpretation คือ การอธิบายแปรความหมายในประสบการณ์ที่อีกฝ่ายแสดงออกเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ รู้ในสิ่งที่มีอยู่นั้นมากขึ้น 
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8. Confrontationคือ การนำประเด็นที่ผู้ส่งสารพูดหรือแสดงออกด้วยท่าทาง ที่เกิดจากความขัดแย้ง 
สับสน ภายในของผู้ส่งสารเองกลับมา ให้ผู้ส่งสารได้เผชิญกับความขัดแย้ง สับสนที่มีอยู่ในตนเอง เพื่อนำไปสู่
ความเข้าใจในตนเองเพ่ิมข้ึน (ธนู ชาติธนานนท์, 2552) 

เทคนิคการพูดที่ดี 
การนิเทศการศึกษา ต้องใช้การพูดเป็นทักษะและเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ โดย

การพูดที่ดีมีลักษณะดังนี้  
1. ฝึกลีลาการพูด ฝึกใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง  
2. พูดชื่นชม หลีกเลี่ยงการพูดตำหนิ  
3. ไม่ควรพูดให้คนอื่นรู้สึกอับอาย  
4. หลีกเลี่ยงคำหยาบ หรือด่าทอ  
5. ไม่พูดวกวน เล่นลิ้น เล่นสำนวน  
6. พูดในเรื่องที่ผู้ฟังชื่นชมยินดี ชอบใจ ถูกใจ และสบายใจ  
7. อย่าพูดผูกขาดคนเดียว 

 8. หลีกเลี่ยงการดุด่า บ่นว่า ใช้การแนะนำหรือการเล่าให้ฟัง 
9. ให้ความสนใจผู้ฟัง โดยทั่วถึง และตลอดเวลาของการสนทนา 

เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback giving) 
กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & 

Mentoring) จำเป็นต้องมีการให้ข ้อมูลสะท้อนกลับที ่ม ีค ุณภาพ หรือเร ียกว่า ทักษะการให้ฟีดแบค  
(Feedback) เป็นกระบวนการในการบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการสะท้อนข้อมูลกลับที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น เป็นการสะท้อนถึงกระบวนการ การกระทำ พฤติกรรม ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการ
สะท้อนด้วยข้อมูล ตัวเลข สถิติและสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ลักษณะของ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback ) ที่ดีมดีังนี้ 

1. เป็นการให้ข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อผู้รับ สร้างบรรยากาศให้เป็นมิตร เกิดความไว้วางใจต่อกัน 
2. ผู้ให้ Feedback ต้องมีเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจนว่าจะ Feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ไม่ใช่เพื่อทำลายความมั่นใจของผู้รับ ไม่ใช้ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อส่วนตัว 
3. ให้ Feedback ในส่วนทักษะ กระบวนการ ที่เป็นรูปธรรมและพฤติกรรมที่สามารถ ปรับปรุงและ

พัฒนาได้จริง 
4. การให้ Feedback สรุปประเด็นข้อมูลที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
5. หลังจาก Feedback มีการติดตามผล หากมีพัฒนาที่ดีขึ้น ควรชื่นชม ให้กำลังใจ 
6. สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ไม่กดดัน ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่เป็นมิตร ตรงประเด็นที่ตั้งเป้าหมาย สามารถ

แสดงลักษณะการใหF้eedback ได้ดังนี ้
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เทคนิคการจัดการทำงานกลุ่ม 

การทำงานกลุ่มหรือการทำงานเป็นทีม นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ที่สามารถใน
มาใช้ในกิจกรรมการนิเทศการศึกษา เพราะจะช่วยให้ได้เรียนรู้บทบาทหลายอย่าง เช่น การบริหารจัดการ การ
เป็นผู้นำ การสื่อสาร และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเทคนิคการจัดการทำงานกลุ่มที่ควรน ามาปรับใช้เพื่อให้
การนิเทศการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ที่น่าพึงพอใจ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด มีดังนี้ 

1. กำหนดเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจน ในการนิเทศการศึกษาที่ต้องใช้การทำงานกลุ่มหรือกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม ควรจะใช้เวลาพอสมควรในการประชุมตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการ และใครควรมีบทบาท
อย่างไรบ้าง ทิศทางและเป้าหมายของการนิเทศจะเป็นไปอย่างไร 

2. มั่นใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม การนิเทศที่ใช้กระบวนการทำงานกลุ่ม อาจมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้
สมาชิกตามความเหมาะสมกับงานและลักษณะของบุคคล เช่น อาจมีคนกลาง เป็นผู้ที ่คอยประณีประนอม 
(Compromiser) มีผู้สนับสนุนผลักดัน (Encourager) ผู้ที่คอยตรวจสอบและประเมินผล (Evaluator) มีผู้นำ
(Leader) ผู้จดบันทึก (Recorder) ผู้ที่สรุปผล (Summariser) เป็นต้น 

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการทำงานกลุ่ม เช่น เจ้าอารมณ์ เหวี่ยง ฉุนเฉียว
มากเกินไป หรือแสดงความไม่พอใจต่อสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ชอบวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ให้
คำแนะนำใด ๆ ทำให้คนอื่นเสียสมาธิ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจส่วนรวม ไม่ค่อยรับฟังผู้อื่น และมักจะพูด
แทรก พูดมากเกินไป 

❖ การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การนิเทศช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ศักยภาพของครู ความรู้ความเข้าใจของครู เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาการของผู้เรียน ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
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ผู้เรียน การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยผู้นิเทศอาจ
เป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
และรวมถึงครูทุกคน สำหรับผู้รับการนิเทศก็คือครูผู้สอนหรือผู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้นิเทศจะ
ช่วยตรวจสอบว่าผู้รับการนิเทศได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์
จำลองและสภาพจริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามครูผู้สอนให้
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ คิดวิเคร าะห์ และแก้ปัญหา 
รวมทั้ง เป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณลักษณะ 
และทักษะกระบวนการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  1. กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษ      
ที่ 21 ส่งผลต่อผู้เรียนในระบบการศึกษา จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือเท่าทันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ ผู้เรียนจะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning)       
แต่จะได้เรียนรู้จากการกระทำและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้
ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียนด้วยกันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก้าวข้ามการเรียนรู้ตาม “สาระวิชา” ไปสู่การ
เรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” โดยครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะการ
เป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2560: 1) ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงเป็นกระบวนการที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของ
ตนเอง ผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ซึ่งภารกิจในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์  

กระบวนการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ เป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธี     
จัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้เป็นครูยุคใหม่ การนิเทศช่วยให้ผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาที ่เกี ่ยวข้องได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะเพียงพอที่ จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู ้เรียน ให้มีความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการให้ความรู้แก่ผู้สอนโดยไม่มีการนิเทศ 
กำกับ และติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้สอนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ๆ ยากมาก ผู้นิเทศต้องอาศัยวิธีการที่
หลากหลาย และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาตนเอง พัฒนางานใน
วิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสูดต่อผู้เรียน คือ การนิเทศชั้นเรียน โดยการสังเกต
การสอน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะของผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ
นิเทศและความร่วมมือของผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
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กระบวนการในการนิเทศการศึกษา มีนักการศึกษาหลายท่านได้นำเสนอกระบวนการในการนิเทศไว้
หลายท่าน ซึ่งมีความหมายและความสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้  

กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นการออกแบบและวางแผนของการนิเทศการศึกษาที ่ผู ้น ิเทศ          
ได้จัดลำดับไว้อย่างต่อเนื ่อง มีลำดับขั ้นตอนในการดำเนินงานชัดเจน มีเหตุผลและสามารถดำเนินการ          
ได้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่  เนื่องจากการนิเทศการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา 
ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา มุ่งให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาสามารถนำรูปแบบและแนวคิดต่าง ๆ มาปรับ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรูปแบบในการนิเทศที่หลากหลายตามสภาพและบริบทของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ
สามารถวางแผนและออกแบบการนิเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในที่นี้ ได้นำเสนอวงจรคุณภาพ PDCA หรือ
ที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ     
มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดกระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนด
หัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิาน 
อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับความสำคัญ
ของ เป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการ
และกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ    
การดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสีย
ต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได ้

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผนอาจประกอบด้วยการมีโครงสร้างรองรับ
การดำเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ดำเนินการ (เช่น มีการประชุมของ
คณะกรรมการ มีการจัดการเรียนการสอน มีการแสดงความจำนงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และ
มีผลของการดำเนินการ (เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนอาจประกอบด้วยการประเมิน
โครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการดำเนินงาน
ตามแผนที่ได้ตั ้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทำได้เองโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการ
ดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมิน
แผน หรือไม่จำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบด้วย การนำผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดำเนินการใหม่ท่ีเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ ในปีต่อไป 
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จากการนำวงจรคุณภาพมาปรับประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษา 

 
จากภาพ เป็นการเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนได้มีการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นการนิเทศที่ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้
และคอยแนะนำการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมการนิเทศ 
1.1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1.2 สำรวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศ        

โดยอาจเป็นปัญหาและความต้องการเฉพาะของสถานศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน ข้อมูลหรือปัญหาเกี่ยวกับ
ครูผู้รับการนิเทศ เช่น ข้อมูลบริบทโรงเรียน บริบทของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจของครูเก่ียวกับการจัดทำแผน
จัดการเรียนรู้ที ่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ รายวิชาที่ทำการนิเทศ การวิเคราะห์
มาตรฐาน และตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและวิธีการสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน การใช้ตำราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียน

PDCA 

PLAN    วางแผน 

DO    ดำเนินการ 

Check  ประเมินผล 

Action ปรับปรุง/พัฒนา 
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การสอน การรายงานผลการเรียน การสอนซ่อมเสริม วิธีและการใช้เครื่องมือประเมินผลการนิเทศ โดยผู้นิเทศ
ต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญและแนวทางแก้ไขเพ่ือ
นำมาใช้ในการนิเทศ  
   1.3 สร้างความเข้าใจ โดยอธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจ และตระหนักถึงการดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากกว่า และนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive 
Learning เพราะกระบวนการเรียนรู ้เช ิงรุก สอดคล้องกับการทำงานของสมองที ่เกี ่ยวข้องกับความจำ         
โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ครูผู ้สอน สิ่งแวดล้อม        
การเรียนรู้ได้ผ ่านการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory)         
ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ผู้นิเทศต้องสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับครูด้วยการ 
Coaching, Mentoring และ Supporting หรือเทคนิคอื่น ๆ ที่เหมาะสม ผู้นิเทศควรเป็นผู้ชี้แนะอย่างใกลช้ิด 
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) และการจัดการเรียนรู้     
เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งเน้นที่กระบวนการจัดกิจกรรม และผล
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดใน
ระดับสูง (higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง แต่ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน 
และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความรู้เดิม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การ
พูด-การฟัง (talking and listening) การเขียน (writing) การอ่าน (reading) และการสะท้อนคิด (reflection) 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.4 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้รับการนิเทศ โดยการนัดหมายกับผู้รับการนิเทศ
ร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศล่วงหน้า ก่อนที่จะดำเนินการนิเทศการสอนในชั้น
เรียนจริง (การสังเกตการสอน) การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ในประเด็น ต่อไปนี้ 
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1.4.1 องค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  

1.4.2 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกันระหว่าง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผล 

1.4.3 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู ้ กับตัวชี ้ว ัดสามารถวัด
พฤติกรรมได้อย่างชัดเจน  

1.4.4 กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และลงมือ

ปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย หรือให้ความรู้ของผู้สอน  
1.4.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม อภิปรายร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
1.4.8 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  
1.4.9 เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการที่ผู้สอนกำหนด 

1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามผลที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ พร้อมทั้งนัดหมายการนิเทศชั้นเรียน (การสังเกตการสอน) ในครั้งต่อไป 

2. การวางแผนการนิเทศ  
หลังจากวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ และเตรียมข้อมูลเพียงพอสำหรับการนิเทศแล้วผู้นิเทศ

ควรวางแผนการนิเทศโดยการกำหนดจุดมุ่งหมาย กำหนดทางเลือก วางแผนและออกแบบการนิเทศ และ
จัดทำสื่อ เครื่องมือนิเทศ  

2.1 กำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ หลักในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ เป็น
การกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีความเป็นไปได้โดยพิจารณาจากความพร้อม
ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ กิจกรรมและวิธีการนิเทศ ทรัพยากรที่ใช้ในการนิเทศ และสอดคล้องกับปัญหา 
เนื้อเรื่องหรือประเด็นในการนิเทศ  

2.2 กำหนดทางเลือก และออกแบบการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศบรรุเป้าหมาย จึงควรมีการ
กำหนดรูปแบบ วิธีการนิเทศ ให้เหมาะสมเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ โดยอาจใช้วิธีการนิเทศวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือใช้หลายวิธีก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความถนัดของผู้นิเทศ และความพร้อมของผู้รับการนิเทศ ผู้
นิเทศต้องศึกษาข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ และเลือกวิธีการที่มีความเป็นไปได้สูงสุด มา
ออกแบบการนิเทศเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติได้ การระบุทางเลือกคือการหาทางแก้ปัญหาหรือหาวิธีการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้นิเทศจึงต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้ทางเลือกในการนิเทศที่ดีที่สุด เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้รับการนิเทศ  

การกำหนดทางเลือก หรือวิธีการนิเทศที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
นิเทศ มีการวางแผนด้วยการประชุมเตรียมการนิเทศ สร้างคณะนิเทศเป็นทีมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ร่วมกันกำหนดประเด็น เนื้อหาที่จะนิเทศ กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ กำหนดวิธีการและกิจกรรมในการ
นิเทศการศึกษาที่เหมาะสม เช่น Platform Online Face to Face การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ 
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Clip Video การ Conference การใช ้  Video Line YouTube Facebook Live Zoom Meeting การใช้
นวัตกรรม Online รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  

การออกแบบแผนการนิเทศ เป็นขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการนิเทศ กำหนดวันเวลา 
หัวข้อ ประเด็นที่จะนิเทศ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือเฉพาะประเด็น
ที่ต้องการนิเทศ หรือแผนนิเทศรายโรงเรียน โดยอาจมีองค์ประกอบ วันที่นิเทศ โรงเรียนครูผู้รับการนิเทศ 
ประเด็นหรือหัวข้อการนิเทศ กิจกรรม วิธีการ เทคนิค กระบวนการนิเทศที่ใช้ สื่อและเครื่องมือนิเทศ ฯลฯ  

2.3 จัดทำสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือสำหรับใช้ในการนิเทศ มีความสำคัญอย่าง
ยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริมในการถ่ายทอดสาระของการนิเทศให้ตรงกันระหว่างผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์) 
และผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอน) ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนิเทศในแต่ละครั้ง โดยอาจเป็นสื่อเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ และเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพการนิเทศ สิ่งที่ต้องตระหนักในการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ได้แก่ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้จริง และสรุปรายงานผลตามประเด็นที่ต้องได้ เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการ
นิเทศทุกครั้ง คือ แบบบันทึกการนิเทศ ซึ่งผู้นิเทศจะใช้เพ่ือจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนิเทศในแต่ละครั้ง 
(คล้ายกับการบันทึกหลังการสอนของครูในแผนจัดการเรียนรู้) อาจจัดทำเป็นแบบบันทึกสั้น ๆ หรือจัดทำแบบ
บันทึกข้อมูลภาคสนาม (field note) ของผู้นิเทศ หรือแบบฟอร์มที่กำหนดร่วมกันของคณะนิเทศ เพ่ือนำข้อมูล
ไปใช้ในการการรายงานผล 

2.4 กำหนดปฏิทินการนิเทศ และการกำหนดระยะเวลา ผู ้น ิเทศรวบรวมสารสนเทศ            
ที่เก่ียวข้องและกำหนดปฏิทินการนิเทศโดยก าหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ให้ชัดเจน อาจ
กำหนดว่าจะดำเนินการนิเทศเป็นรายภาคเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมี
โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องที่ได้รับการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการ
นิเทศครั้งก่อน 

2.5 ประสานการนิเทศ จัดทำหนังสือราชการ เพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า การประสานงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับการนิเทศ เพื่อให้
เตรียมความพร้อมรับการนิเทศตามกำหนดการนิเทศในแต่ละครั้ง 

3. การดำเนินการนิเทศ  
เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเข้าพบผู้รับการนิเทศ ผ่านกิจกรรมการนิเทศ โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการที่ผู้นิเทศ

นำมาใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู้นิเทศ
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับการ
นิเทศและผู้เรียน ดังนั้น ผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ รูปแบบหรือ วิธีการ
นิเทศอย่างชัดเจนก่อนการนิเทศ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จะนิเทศว่า มีขั้นตอนการดำเนินการ
อย่างไร และจะมีวิธีการทำให้การนิเทศครั้งนี้มีคุณภาพสูงสุด ต่อผู้บริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ        
ของโรงเรียน/หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบั ติ
หน้าที่หัวหน้างานวิชาการ/ครูผู้นิเทศ/หัวหน้าสายชั้น และผู้รับการนิเทศอ่ืน ๆ  
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3.2 การสังเกตชั ้นเรียน การสังเกตการสอนของครูในชั ้นเรียน โดยผู ้นิเทศใช้ทักษะ          
การสังเกต การฟัง จับประเด็น พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรม การใช้สื่อ การใช้คำถาม ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน การสังเกตชั้นเรียนผู้นิเทศต้องใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย เช่น เทคนิค
การสอนแนะ (Coaching Techniques) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การนิเทศตามสถานการณ์ การนิเทศแบบ
ชี้แนะสะท้อนคิดและเป็นพี่เลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) การนิเทศแบบสนทนากลุ่ม เป็น
ต้น ซึ่งขณะที่สังเกตการสอน ผู้นิเทศควรบันทึกข้อค้นพบอย่างละเอียด หรือใช้วิธีการบันทึกวิดิโอ เพื่อนำมา
ประกอบการสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายหลังจากการดำเนินการสังเกตเสร็จสิ้น 

3.3 การสะท้อนผลการนิเทศชั้นเรียน เป็นกิจกรรมการนิเทศที่ผู้นิเทศต้องใช้ทักษะการ
พูดคุยตั้งคำถาม ให้ผู้รับการนิเทศทบทวน พิจารณาไตร่ตรองการจัดการเรียนรู้ของตนเอง คำถามที่ดีควรเป็น
คำถามปลายเปิด (Open Question) ให้ผู้ถูกถามได้แสดงความคิดเห็น เช่น การถามว่าการจัดการเรียนการ
สอนครั้งนี้บรรลุจุดประสงค์หรือไม่อย่างไร ในการสอนครั้งนี้คิดว่า ควรแก้ไขอย่างไรบ้าง คำถามนี้จะสามารถ
ดึงความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศออกมา เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ
ควรให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่วนผู้รับการนิเทศควรนำข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ หากจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนหลายกลุ่ม ควรนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้รับ
การนิเทศมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเดียว ให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 

4. การประเมินผลการนิเทศ 
เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศประเมินผลการนิเทศว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงาน

ไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างไร โดยผลจากการนิเทศประกอบด้วยผลการตรวจสอบการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ และผลการตรวจสอบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ พิจารณาจากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจรรมในชั้นเรียน ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศควร
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ หาจุดเด่นเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจผู้รับการนิเทศ หาจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือ
วางแผนในการปรับปรุงในครั้งต่อไป  

5. การสรุป รายงานผล ปรับปรุง และพัฒนา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศนำข้อมูลที่เป็นผลจากการนิเทศมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและรายงานผลการ

นิเทศ ของผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบ พร้อมทั้งเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงความพึงพอใจในการในการนิเทศ     
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับไว้เป็นประโยชน์ในการนิเทศครั้งต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการสรุปและรายงานขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการนำผลของการนิเทศไปใช้ เช่น ในลักษณะของบทคัดย่อ รูปแบบงานวิจัย หรือ จัดทำ
เป็นสารสนเทศ เป็นต้น 
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❖ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19 ) 

ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ประเทศไทยได้มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนิน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและมาตรการด้านความปลอดภัย อย่างต่อเนื่ องและจริงจัง           
เพื ่อควบคุมและระงับยับยั ้งการระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลดความเสี่ยงในการติดต่อ
ของเชื้อโรค  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และขับเคลื ่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกล กรณีที ่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนปกติได้ของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รูปแบบ คือ On-site On-air   
On-demand On-line และ On-hand การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) กรณีไม่สามารถเปิด
การเรียนการสอนปกติได้ จึงควรใช้การนิเทศการศึกษาทางไกล โดยการที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศไม่สามารถ
พบกันซึ่งหน้า แต่ยังคงสามารถให้การนิเทศ ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันได้ โดยใช้
กระบวนการนิเทศและสื่อเครื่องมือนิเทศผ่านรูปแบบการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ ผ่านแอปพลิเค
ชัน หรือโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ อาทิLINE, Zoom Meeting, Skype, Microsoft Team, Google Meet 
ฯลฯ กระบวนการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ มีข้ันตอนการดำเนินงานที่คล้ายกับกระบวนการนิเทศ
การศึกษาปกติ โดยอาจใช้กระบวนการนิเทศด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process ในการ
นิเทศทางไกล อาจมีการปรับได้ตามความเหมาะสม  

❖ เครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เครื่องมือนิเทศการศึกษา 
  สื ่อและเครื ่องมือ (Tools and Media) มีความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างมาก           
เป็นองค์ประกอบหลักของการนิเทศ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของการนิเทศให้ตรงกันระหว่างผู้นิเทศ 
และผู้รับการนิเทศ ช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ สามารถเก็บข้อมูลมา
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้ รับ
การนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศ ช่วยให้การนิเทศ ติดตามการบริหารโรงเรียน และ
การจัดการเรียนการสอน ดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2554) ได้ให้แนวคิดหลักในการสร้างสื ่อและนวัตกรรมเพื ่อการนิเทศการศึกษา          
และข้อเสนอแนะการนำไปใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมของผู้นิเทศ ดังนี้ 

แนวคิดหลักการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
1. งานนิเทศการศึกษาเป็นงานพัฒนาวิชาชีพ มุ่งพัฒนาให้ครูทุกคนสามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือ

ทำเอง พัฒนาใหดีขึ้นเองได้อยู่เสมอ การให้ผู้นิเทศมีภาพงานตลอดแนวของการสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูก็
เพ่ือให้ผู้นิเทศเป็นนักพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริง 
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2. การสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูควรมีแนวคิดหลัก ดังนี้ 
1) มุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพ้ืนฐานให้ครูเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยเชื่อว่าผู้เรียน

ทุกคนเรียนรู้ได้ พัฒนาได้และคำนึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนแป็นสำคัญ 
2) เสนอแนะวิธีการที่ผู้นิเทศสามารถจะส่งเสริมช่วยเหลือครูดีแสดงพฤติกรรมสำคัญที่ส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน 
3) พัฒนารูปแบบการประเมินให้เป็นแบบการประเมินตนเองและการประเมินอย่าง

สร้างสรรค ์
3. การพัฒนาวิชาชีพของผู้นิเทศจำเป็นตองฝึกให้ศึกษานิเทศก์ นำนวัตกรรมไปทดลองใช้ในการนิเทศ

กับครูให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของครูได้อย่างแท้จริง ผู้นิเทศสามารถดัดแปลง พัฒนาจนสามารถ
สร้างนวัตกรรมของตนเอง เพ่ือพัฒนาครูในความรับผิดชอบได้อยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการใช้นวัตกรรมการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
1.การพัฒนาตนเพื่อพัฒนางาน เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานในภาวะปกติด้วยตนเอง 

ประเมินตนเอง ปรับปรุงงานและพัฒนาให้ผลงานมีคุณภาพสูงขึ้นอยูเสมอด้วยตนเอง 
2. รูปแบบกระบวนการพัฒนางาน เป็นรูปแบบกระบวนการท างานโดยผู้นิเทศนำนวัตกรรมไปใช้

พัฒนาครูในภาวะงานปกติของผู้นิเทศ ให้เป็นนวัตกรรมที่ชวยเหลือและส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงพฤติกรรม
สำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้รอบด้านของนักเรียนอย่างแท้จริง 

3. นวัตกรรมการนิเทศเป็นกิจกรรมหรือวิธีการที่มีความหมายสำหรับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
มุ่งเน้นให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ประเมินตนเองเพื่อไปพัฒนางานในภาวะปกติของแต่ละฝ่ายในอนาคตต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นชุดนวัตกรรมของผู้นิเทศ  
เมื่อศึกษานิเทศก์นำสื่อ เครื่องหรือนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับครูผู้รับการนิเทศ ควรมีการ

บันทึกผลการใช้ ประเมินผลการใช้ แล้วปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้นิเทศ ครูผู้รับ
การนิเทศ และบรรยากาศของการนิเทศ สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
เป๊นการพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ในการปฏิบัติการนิเทศในภาวะปกติด้วย
ตนเอง โดยการนำนวัตกรรมไปใช้จริงกับผู้รับการนิเทศ มีการบันทึกผลการใช้ประเมินผลการใช้แล้วปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู ้รับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที ่ดีขึ ้น ผู้เรียนมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามที่กำหนด 

ความหมายของสื่อและเครื่องมือการนิเทศการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) ได้ให้ความหมายของสื่อและเครื่องมือการนิเทศ

การศึกษาไว้ ดังนี้ 
สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พิจารณาการทำงานของครู เช่น บทเรียนด้วยตนเอง สไลด์ วิดีโอเทป วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
เครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่ผู้นิเทศใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติง านของ

ครูเพื่อให้ผู้นิเทศได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของครู ที่มาของปัญหา ความต้องการ และวางแผนแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง เครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมินค่า แบบ
สังเกตพฤติกรรม เป็นต้น 
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ประโยชน์ของสื่อและเครื่องมือการนิเทศ 
1. สื ่อ เครื ่องมือนิเทศช่วยทำให้การนิเทศบรรลุว ัตถุประสงค์ของการนิเทศ สะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น การนิเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที ่ 21 รูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การนิเทศผ่านระบบ 
Conference การใช้ Video call Line YouTube Facebook Live เป็นต้น 

2. สื่อ เครื่องมือนิเทศใช้ประโยชน์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาตรวจสอบ 
ติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลของการด าเนินงานและการนิเทศ จึงควรเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ 
ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อาจจำแนก
ได้  

1. สื่อและเครื่องมือในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/การนิเทศในชั้ นเรียน/การสังเกต
การสอน 

2. สื่อและเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ  

3. สื่อ เครื่องมือการนิทศทางไกล ซี่งผู้นิเทศสามารถเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆ แพลตฟอร์มหรือ
แอพพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้เป็นสื ่อ เครื ่องมือในการปฏิบัติงานนิเทศ เช่น Google Apps forEducation 
Microsoft Teams Facebook Line รวมถึงโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ที่ใช้ในการประชุมทางไกล เช่น 
Microsoft Teem Google Meet โปรแกรม Zoom เป็นต้น  

เครื่องมือนิเทศการศึกษาทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    

ในสถานศึกษา ผู้นิเทศสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์             
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบ     
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ที ่มีการเสนอแนะให้จัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ On-site       
(การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที ่โรงเรียน) On-air (การจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวผ่าน
ระบบสื่อสารช่องทางหลัก โดยส่งสัญญาณครูผู ้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล) On-demand       
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื ่ออิเลคทรอนิกต่าง ๆ เรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV / DLIT / OBEC Content 
Center) On-Line (การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบวีดีโอคอน
เฟอร์เร ้นท์Video Conference Google Meet Microsoft Team หรือ Zoom Meeting) และ On-hand 
(การจัดการเรียนการสอนโดยจัดส่งเอกสารให้เรียนที่บ้านสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำหรับการเรียนทางไกลรูปแบบอื่น ๆ ในการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศสามารถเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ  
ในการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชัน หรือโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ เช่น LINE 
ZOOM Meeting Skype Microsoft Teem Google Meet ฯลฯ โดยมีรายละเอียดเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. LINE เป็นแอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมพูดคุย (แชท/Chat) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือ
ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้
สามารถนำมาใช้ในนิเทศรายบุคคล การนิเทศโดยการประชุมกลุ่มย่อยตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่มแชท ส่งรูป          
ส่งไอคอน ส่ง Sticker ส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 
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2. ZOOM Meeting เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื ่อการติดต่อสื ่อสารแบบวิดีโอคอลและแชท        
หรือประชุมทางไกล รวมถึงการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ บริการเครือข่ายการประชุมผ่านคลาวด์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้หลายร้อยคนพร้อมกัน อาทิ ผู ้ที ่ทำงานจากบ้าน (Work From Home) หรือนักเรียนที ่เรียนจากบ้าน    
(Learn From Home) หรือครูสอนออนไลน์ (Online Teaching) หรือการนิเทศโดยประชุมแบบกลุ่มย่อย 

3.  Skype คือ โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ พร้อมเสียง    
และภาพจากกล้อง Webcam โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ Real Time ลักษณะจะคล้ายกับการวีดีโอคอล  
ตามแอปพลิเคชันต่างๆ แต่จะมีข้อดีกว่าในเรื่องของคุณภาพของภาพ และเสียง ซึ่ง Skype จะให้สัญญาณ      
ที่คมชัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดและนอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์แล้วปัจจุบันโปรแกรม Skype ยังสามารถใช้
งานได้บนสมาร์ทโฟนด้วย ใช้งานได้ในหลาย 

4. Microsoft Teams (เรียกสั้น ๆ ว่า Teams) คือ เครื่องมือ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตาม ข่าวสาร 
การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ในตัว
ระบบ Office 365 รองรับการประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 250 คน (for Education) และไม่จำกัดเวลาในการ
ประชุมรองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Desktop 

5. Google Meet คือ แอปพลิเคชั ่นส าหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ง่าย จาก Google ใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมด้วยวิดีโอ ที่มีความละเอียดสูง รองรับผู้เข้ าร่วมได้สูงสุด 
100 คนต่อ 1 ห้อง เข้าถึงได้ง่ายด้วยเว็บบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถแชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้าร่วม
ประชุมได้ง่าย รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android รวมถึงสามารถแชร์หน้าจอ 
รูปภาพ ไฟล์ และข้อความต่าง ๆ ได้ 

 
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีหลักในการนิเทศ เพื่อแนะนำช่วยเหลือให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

ให้เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งอาจใช้รูปแบบการนิเทศการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เห็นกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชา การนิเทศอาจเริ่มจากการตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอน ทำความเข้าใจกับครูผู้สอน ทำการสังเกตการสอน การสรุปผลการสังเกต
การสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อครูผู้สอน 
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การออกแบบและพัฒนากระบวนการนิเทศ 
 วิธีการ เทคนิค รูปแบบ สื่อ นวัตกรรมการนิเทศ 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการนิเทศด้วย 
RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process เพื ่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) 
มุ่งเน้นสู่การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่
นักเรียน ครู สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 การนิเทศด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
พัฒนามาจากกระบวนการนิเทศของ แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดม
มิ ่ง (Edward Deming,1950) กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PAOR ของ Kemmis & McTaggart 
กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท์ (2530) และกระบวนการนิเทศของ Harris 
(1985) กำหนดได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  (Actual and Need) 
2. การสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน (Inform and Plan together)   
3. การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ (Design and Create) 
4. การปฏิบัติการนิเทศและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  

    (Usually Supervision and Encouragement) 
5. การประเมินผล รายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศ (Evaluate and Reflect Excellent) 
6. การพัฒนาให้ยั่งยืน (Sustainable Development) 

บนพื้นฐานหลัก “การนิเทศร่วมใจ” RUAMJAI ซึ่งสังเคราะห์จากสมรรถนะสำคัญที่เป็นหัวใจการ
ปฏิบัติงานการนิเทศการเรียนการสอน 7 ประการ ได้แก่ 

 R  : Reflection Thinking ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 
U  : Unity    มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 
A  : Academic   มีความเป็นนักวิชาการ 
M  : Making   มีความแข็งขันทำหน้าที่ 
J : Joining   มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดี 
A : Attitude  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 
I : Improvement  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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การปฏิบัติการนิเทศ 
 การออกแบบการนิเทศและสร้างนวัตกรรม มีขั ้นตอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่นักเรียน ครู สถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  (Actual and Need) 
 เป็นการกําหนดปัญหาและความต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 

1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการดําเนินงาน 
2. การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคระห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและความต้องการในการพัฒนา

ตามบริบทของหน่วยงาน 
3. การจัดลําดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจําเป็นหรือต้องการในลําดับเร่งด่วนหรือลําดับที่

เห็นว่าสําคัญที่สุด 
4. การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา 

ฯลฯ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดําเนินงาน 

 ขั้นที่ 2 การสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน (Inform and Plan together)   
เป็นการนําปัญหาและความต้องการ กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทําแผนนิเทศ ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการและจําเป็น       

มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
3. วางแผนการดําเนินงานพัฒนา 

   1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  
   2) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน 

3) กําหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกําหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ  
4) กําหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกําหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับการ

แก้ปัญหาและการพัฒนา 
   5) กําหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ และการ
ถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Line 
Appication Clip Video การ Conference การใช้ Video Line Youtube Facebook Live Zoom Meeting 
เป็นต้น 

4. จัดทําแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดําเนินการ 
กิจกรรมสําคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ (Design and Create) 
สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จะ

ช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลนํามาเปรียบเทียบผลที่
เกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทําให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

1. สร้างสื่อการนิเทศที่ทําให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ เทคนิค
การนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษท่ี 21 เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line 
Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้Video Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 

2. สร้างเครื่องมือการนิเทศเพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา ตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย 
สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ (Usually Supervision and Encouragement) 
 ดําเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กําหนด  

1. ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นิเทศพร้อมให้กำลังใจตามข้ันตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามท่ีกําหนด 
3. การสะท้อนผลการนิเทศ  
4. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ขั้นที่ 5 การประเมินผล รายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศ (Evaluate and Reflect Excellent) 

1. ประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงาน เช่น การดําเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน  

2. ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการนําผลไปใช้ใน
การพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา 

3. รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. นําผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไปหรือในปี

การศึกษาต่อไป 

ขั้นที่ 6 การพัฒนาให้ยั่งยืน (Sustainable Development) 

 1. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. สถานศึกษานำรายงานผลการนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาไปจัดทำแผนการดำเนินการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสถานศึกษาต่อไป 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมรายงานเป็นสารสนเทศ เพื่อวางแผนการพัฒนา ในวงรอบ
ต่อไป 
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 การปฏิบัติการนิเทศ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcer) และนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เอกสาร
แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เอกสารศาสตร์และศิลป์การนิเทศการศึกษา 
เอกสารแนวทางการนิเทศบูรณาการ และประสบการณ์ปฏิบัติงานนิเทศของศึกษานิเทศก์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์
เป็นประเด็นย่อย ผ่านการระดมความคิดและสรุปร่วมกันเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ เรียกว่า “การนิเทศร่วมใจ” RUAMJAI สรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 

 R  : Reflection Thinking ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 
U  : Unity    มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 
A  : Academic   มีความเป็นนักวิชาการ 
M  : Making   มีความแข็งขันทำหน้าที่ 
J : Joining   มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดี 
A : Attitude  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 
I : Improvement  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 Reflection Thinking : R ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 
การทบทวนตนเองทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ รวมทั้งประเมินศักยภาพของตนเอง ค้นหา

วิธีการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และการวิเคราะห์
ตนเองอย่างมีวิจารณญาณ การสะท้อนคิดจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การสะท้อนคิดเป็นการนำ
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สะท้อนในสิ่งที่รู้และสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ การสะท้อนคิดจึงเป็นการเรียนรู้แบบคิดร่วมกัน สร้าง
ร่วมกันอย่างตั้งใจ (Mindful learning) ทำให้ครูสามารถสะท้อนความคิดสรุปถึงสาระสำคัญ/แก่นของความรู้
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การสะท้อนความคิดนี้สามารถดำเนินได้หลากหลายวิธี 
เช่น เขียนสรุป พูดสรุป การอัดเสียง การทำเป็นคลิป วีดิทัศน์ การแสดง ละคร เป็นต้น 

 Unity : U มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 
 มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีทิศทางการปฏิบัติงานเดียวกัน มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมคิด ร่วม
แก้ปัญหา ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นและ     
ไม่ปิดกั้นความคิดของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความคิดของตน ไม่ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางของความถูกต้อง มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง ปรับเปลี่ยนความคิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์โดยใช้เหตุผล ตลอดจนมีความสามัคคีกันมุ่งไปสู่ความสำเร็จ 

 Academic : A  มีความเป็นนักวิชาการ 
 ใฝ่รู้ รักการศึกษาค้นคว้า มีกระบวนการแสวงหาความรู้และการจัดข้อมูลที่เป็นระบบ สนใจสิ่งใหม่ๆ
รอบตัว ติดตามข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆอยู่เสมอ เป็นผู้มีใจเปิดกว้างมองปัญหาทุกแง่มุม มีวิธีการคิด
แก้ปัญหาที่หลากหลาย เป็นผู้มีความสามารถทั้งการรับเข้าและการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นของตนให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและไม่ปิดบังซ่อนเร้น โดยการถ่ายทอดนั้นอาจกระทำได้ทั้งการพูดและการเขียน มีผลงาน
วิชาการที ่เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าที ่เป็นระบบ ระเบียบและนำเสนอต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ 
ความสามารถในการรับเข้าและถ่ายทอดข้อมูลความรู้นี้เป็นผลมาจากการรู้จักผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้ใหม่
เข้ากับความรู้เดิมแล้วปรับปรุงหรือสร้างสรรค์เป็นความรู้ใหม่ 
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 Making : M มีความแข็งขันทำหน้าที่ 
 มีความเพียรและมีวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ มีหลักการ การแสวงหาความรู้ทุก
ขั้นตอนต้องคิดพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ คิดทบทวน ไตร่ตรอง และตรวจสอบการทำงานของตนเองอยู่
เสมอ มุ่งม่ันที่จะการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่อง  

 Joining : J  มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และช่ืนชมยินดี 
 มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาตามความเหมาะสม ร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดระหว่างกัน เป็นผลให้เกิดมุมมองใหม่ๆ เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างกันต่อไป การสร้ าง
เครือข่ายทางวิชาการนับเป็นสิ ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และ
กว้างไกลยิ่งขึ้น พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดีแก่ผู้รับการนิเทศ เสริมกำลังใจเพื่อให้ผู้รับการ
นิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 Attitude : A มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 
 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพจะส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมองเห็นคุณค่าของการ
ทำงานจึงจะสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำงานอย่างท้อแท้หรือไร้จุดหมาย หรือทำงาน
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น มีความศรัทธาและรักในวิชาชีพของตนเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงาน
เป็นไปอย่างมีความสุข มีกำลังใจ มุ่งม่ัน และคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอ 

 Improvement : I  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 มีการพัฒนาตนเอง สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ เป็นคนทันสมัย รอบรู้ 
และได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่จากแหล่งต่างๆอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีโลกทัศน์กว้างไกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้น การรู้จักสังเกตและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวจะช่วยให้รู้เท่าทันโลกและสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาครั ้งนี ้ ได้จากการศึกษา  ค้นคว้า จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง กระบวนการนิเทศ
การศึกษาแบบ PAOR กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE และกระบวนการนิเทศของ Harris กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง 
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ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PAOR 
 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE 
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RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process  
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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❖ ขอบข่ายการนิเทศ ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาในที่นี้หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการจัดการศึกษา และพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพเป็นการนิเทศการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามขอบข่ายภารกิจบริหาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุ
ภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กำหนดขอบข่ายการนิเทศ 4 ด้าน 

1. คุณภาพผู้บริหาร 
2. คุณภาพครู 
3. คุณภาพผู้เรียน 
4. คุณภาพโรงเรียน 

❖ ประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

คำชี้แจง ประเด็นการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตาม     
การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกอบด้วย 25 เรื่อง ดังนี้ 
 1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  
 2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริต 

3. นิเทศ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5. นิเทศ ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยแบบยั่งยืน 
6. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผล ระดับสถานศึกษา 
7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. นิเทศ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
10. นิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับการประเมิน PISA 
11. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
12. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
13. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ)  
14. นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
15. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
16. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ / โรงเรียนแกนนำและห้องคู่ขนาน

และโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนรวม 
17. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอน

เพศวิถีศึกษา    
18. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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19. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
20. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
21. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรม 
21. นิเทศ ติดตามมาตรการในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 
22. นิเทศ ติดตามโครงการวิจัยทางการศึกษา 
23. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
24. นิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
25. นิเทศ ติดตามงานระบบดูแลช่วยนักเรียน 
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บทที่ 4 
แผนการนิเทศ 

❖ แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนนิเทศการศึกษา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ “การนิเทศร่วมใจ” RUAMJAI 
เพื่อให้การบริหาร จัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ  ในหลวงรัชกาลที่ 10 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ มีประเด็นการนิเทศ 25 ประเด็น ดังนี้ 

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  
2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริต 
3. นิเทศ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาและการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
4. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5. นิเทศ ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยแบบยั่งยืน 
6. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผล ระดับสถานศึกษา 
7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. นิเทศ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
10. นิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับการประเมิน PISA 
11. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
12. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
13. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ)  
14. นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
15. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
16. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ / โรงเรียนแกนนำและห้องคู่ขนานและ

โรงเรียนท่ีมีเด็กพิการเรียนรวม 
17. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา    
18. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
19. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
20. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
21. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรม 
21. นิเทศ ติดตามมาตรการในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 
22. นิเทศ ติดตามโครงการวิจัยทางการศึกษา 
23. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
24. นิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
25. นิเทศ ติดตามงานระบบดูแลช่วยนักเรียน 
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แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้นิเทศ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ผู้รับการ นิเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   

ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ติดตามความพร้อมเปิด

ภาคเรียน 
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม          
ให้สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการนิเทศ โดยศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา สิ่งที่ต้องการ
ปรับปรุงพัฒนา กำหนดประเด็น
การนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่กำหนด 
 
 
 
 

 แบบนิเทศ 
ติดตามความพร้อม
เปิดภาคเรียน 

ธันวาคม 
2564 
และ 

พฤษภาคม 
2565 

 นางพันทิพย์ 
ผากำ่ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
   ประเมินผลการนิเทศ ว่ามีการ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการนิเทศที่
กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   



80 
 

 

ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 นิเทศ ติดตามผลการ

ดำเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

 โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสร้างความม่ันใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแก่ครู 
3. เพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น 
4. เพ่ือส่งเสริมการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่กำหนด 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
 
 
 

 แบบนเิทศ 
ติดตามผลการ
ดำเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 
2564-2565 

 นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่าควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

3 นิเทศ ติดตามนโยบาย
ยกระดับคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ 

 ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
ในสังกัด 
 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและเทคนิค
การสอน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมี
ประสบการณ์ใหม่ๆ นำ
ความรู้มาปรับกระบวนการ
สอนเปลี่ยนเทคเนิคการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
และข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน นักเรียน และครูใน
สังกัด วางแผนการดำเนินการ
นิเทศ ติดตามเพ่ือยกระดับ
คุณภาพภาษาอังกฤษ และ
ออกแบบเครื่องมือในการนิเทศ 
 

 แบบนิเทศ 
ติดตามดำเนินการ
นโยบายยกระดับ
คุณภาพ
ภาษาอังกฤษ 

  นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ือมห้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ มีความรู้
ความสามารถและกล้า
แสดงออก ด้านการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
4. เพ่ือเปิดเวทีให้ผู้เรียนได้
แสดงทักษะและ
ความสามารถด้านการฟัง 
การอ่าน การพูดและการ
เขียน 

2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานนโยบายยกระดับ
คุณภาพภาษาอังกฤษ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
   กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี ได้นำกระบวนการปฏิบัตินั้น
มาจัดทำเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ  
    กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

4 นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการโครงการ
ประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษา 

 โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้เกิดทักษะใน
ด้านต่างๆในการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
และ  
ประชาคมโลก 
2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
มีการเผยแพร่ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาเซียน 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     วางแผนนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการโครงการประชาคม
อาเซียนในสถานศึกษา 
2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการประชาคม
อาเซียนในสถานศึกษา 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ
โครงการประชาคม
อาเซียนใน
สถานศึกษา 

  พันทิพย์ ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

5 นิเทศ ติดตามโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา 

1. เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร ครู
มีความตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สามารถวางแผนงานและ
ดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ 
2. โรงเรียนมาตรฐานสากล
จัดทำพันธะสัญญา (MOU) 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
    จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน
มาตรฐานสากลในความ
รับผิดชอบ และศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานของทุกโรงเรียน วางแผน
จัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและ
เครื่องมือนิเทศ 
 
 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

  นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กับ สพฐ. เพื่อยืนยันใน
เจตนารมณ์การพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และความ
ช่วยเหลือร่วมมือ ตลอดจน
การสร้างขวัญกำลังใจแก่
บุคลากร ในการพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

6 นิเทศ ติดตามงานแนะ
แนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 
 นักเรียนทุกคนใน
สังกัด 

1. เพ่ือให้การดำเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน 
กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
มีการทำงานร่วมกัน โดย
ผ่านกระบวนการทำงานที่
ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผล
ได้ประโยชน์และคุณค่า
ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และ
ตรงตามสภาพปัญหา 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
    วางแผนนิเทศติดตามการ
ทำงานแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และออกแบบ
เครื่องมือการนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการงานแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
 

 แบบนิเทศ
ติดตามการ
ดำเนินงาน    แนะ
แนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

  นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. สัมพันธภาพระหว่างครู
กับนกัเรียนเป็นไปด้วยดี 
และอบอุ่น 
5. นักเรียนรู้จักตนเอง และ
ควบคุมตนเองได้ 
6. นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 
7. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
จริงจัง ด้วยความเสียสละ 
เอาใจใส่ 

     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

7 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

 โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 
 ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 
 ครูในสังกัด 

1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู
ให้มีความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
คุณธรรมและเป็นผู้นำการ
ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สามารถสร้างคนดีให้ให้
บ้านเมืองได้ 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการนิเทศ สำรวจข้อมูล 
บริบทของโรงเรียนในสังกัด 
พร้อมทั้งอบรมผู้บริหาร ครู
เกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 แบบนิเทศ 
ติดตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

  นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนได้รับ
การขับเคลื่อนตามนโยบาย
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตามลำดับ สามารถ
สร้างนวัตกรรมด้านการ
บริหารและด้านการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมได้ 

2. ขั้นการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน การ
ปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติงานการนิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่าควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

8 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 

 โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 
 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด 
 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กๆ ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เน้น
ให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่มี
เป้าหมายในเรื่องของชีวิต 
สามารถช่วยเหลือและดูแล
ตัวเองได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
วางแผนกำหนดแนวทางการ
นิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนา
เครื่องมือในการนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
 
 

 แบบนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนวิถี
พุทธ 

  นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

9 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการครูพระสอน
ศีลธรรม 

 โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 

1. เพ่ือให้นักเรียนเรียนได้
เรียนรู้หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
นำความรู้และคุณธรรมไป
บูรณาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและ
มีความสุข 

รูปแบบการนเิทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (P)  
     ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
วางแผนกำหนดแนวทางการ
นิเทศโครงการครูพระสอน
ศีลธรรม และพัฒนาเครื่องมือใน
การนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 แบบนิเทศการ
ดำเนินงานโครงการ
ครูพระสอน
ศีลธรรม 

  นางพันทิพย์ 
ผาก่ำ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ  
     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
10 การดำเนินงาน

โรงเรียนต้นแบบ/
ห้องเรียนคู่ขนาน และ
โรงเรียนที่มีเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
เรียนรวม 

โรงเรียนต้นแบบ/
ห้องเรียนคู่ขนาน และ
โรงเรียนที่มีเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
เรียนรวมสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนต้นแบบและ
โรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  
2.เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบ
และโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
จัดการเรียนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 
      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ
ดำเนินงานการจัด
การศึกษาพิเศษ
แบบเรียนรวม 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
สำหรับโรงเรียน
ต้นแบบและ
โรงเรียนที่จัด
การศึกษา
แบบเรียนรวม 
(ตามโครงสร้าง 
SEAT) 

ปีการศึกษา 
2565 

 

 นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 

11 การจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
สอนเพศวิถีศึกษา 

ครูผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการสอนเพศ
วิถีศึกษา สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างถูกต้อง 

เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของครูผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการสอนเพศวิถี
ศึกษา    
 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 

 แบบนิเทศ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต   
 

ปีการศึกษา 
2565 

นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

12 การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ครูในโรงเรียนที่ร่วม
โครงการ มีแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

1.เพ่ือพัฒนาครูให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
2.เพ่ือให้ครูมีแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
3.เพ่ือให้ครูนำแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  
 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 
      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

แบบนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 

ปีการศึกษา 
2565 

 นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
13 การดำเนินงาน

โรงเรียนประชารัฐ 
(คอนเน็กซ์อีดี) และ
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

โรงเรียนประชารัฐ 
(คอนเน็กซ์อีดี) และ
โรงเรียนร่วมพัฒนา 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
โรงเรียนประชารัฐ (คอน
เน็กซ์อีดี) และโรงเรียนร่วม
พัฒนาให้มีเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด (KPIs) 
1. ด้านผู้เรียน (70%) 
2. ด้านการมีส่วนร่วม (5%) 
3. ด้านผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา (10%)  
4. ด้านหลักสูตรและการ
สอน (10%) 
 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(5%) 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 
      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

แบบนิเทศคุณภาพ
โรงเรียน มูลนิธิสาน
อนาคตการศึกษา 
คอนเน็กซ์อีดี และ
โรงเรียนร่วมพัฒนา 
 

ปีการศึกษา 
2565 

 นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 

14 การดำเนินงานชุมชน
แห่งการเรียนรู้ PLC 

โรงเรียนขนาดกลาง 
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

1.เพ่ือให้ครูมีเป้าหมายที่
ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
คร ู
2.เพ่ือให้ครูมีเทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพ 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 

แบบนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อน
กระบวนการ 
(Professional 
Learning 
Community:  
PLC) 
 

ปีการศึกษา 
2565 

 นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 



95 
 

 

ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ือให้ครูสามารถ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน   
 

      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

15 การดำเนินงาน
โรงเรียนที่ร่วมโครงการ
ของมูลนิธิโรงเรียน
สตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

ครูในโรงเรียนที่ร่วม
โครงการสามารถ
ยกระดับการศึกษาได้
อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของครูในโรงเรียนที่ร่วม
โครงการของมูลนิธิ
โรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี
โฮม 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 
      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

แบบนิเทศ ติดตาม 
การดำเนินงานของ
โรงเรียนใน
เครือข่าย 
ของมูลนิธิโรงเรียน
สตาร์ฟิช คันทรีโฮม 
 

ปีการศึกษา 
2565 

 นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
16 การจัดการเรียนการ

สอนแบบพหุปัญญา 
โรงเรียนขนาดกลาง 
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของครูที่จัดการเรียนการ
สอนแบบพหุปัญญา 

ดำเนินการปฏิบัติงานแบบมี            
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ/
วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการ
ปฏิบัติงาน 
      1) P: PLAN การวางแผน
จัดทำโครงการ 
      2) D: DO การกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
      3) C: CHECK ตรวจสอบ
และติดตามผลการดำเนินงาน 
      4) A: ACT นำข้อมูลที่ได้
จากการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

แบบนิเทศครูผู้สอน
ในการจัดการเรียน
การสอนตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา 

 

ปีการศึกษา 
2565 

 นางสาว
ขนิษฐา  
ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 

17 นิเทศ ติดตามความ
พร้อมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  

โรงเรียนขนาดเล็ก 
(นักเรียนน้อยกว่า 
120 คน)   

1) เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
1.1 สร้างความตระหนักของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
1.2 กำหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

1) แบบประเมิน
การดำเนินงาน
พ้ืนฐาน 
2) แบบประเมิน
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3) แบบประเมิน
ครูผู้สอน 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 นายพิชิต ขำดี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2) เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน
ขนาดเล็กให้สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 

ดาวเทียม (DLTV) ให้มี
ประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาด้วยการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
2.1 นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  
2.2 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือ
พระราชทานผ่านคลังสื่อออนไลน์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

4) คู่มือ
พระราชทาน 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) 
  วิเคราะห์ผลการดำเนินการเพ่ือ
จัดทำแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ให้มีประสิทธิภาพ 

18 นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการคำนวณ 
(Coding) 

ครูผู้สอนรายวิชา
วิทยาการคำนวณ 

1) เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
วิทยาการคำนวณ 
2) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชา
วิทยาการคำนวณให้มี
วิธีการสอนที่หลากหลาย 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
1.1 กำหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
เพ่ือเป็นเครื่องมือให้แก่ครูผู้สอน 
1.2 สร้างความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาการคำนวณให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
2.1 นิเทศ ติดตามการจัดการเรยีน
การสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ 
2.2 สนับสนุนสื่อการสอนรายวชิา
วิทยาการคำนวณโดยใช้คลังสื่อของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 

แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียน
การสอนวิชา
วิทยาการคำนวณ 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 นายพิชิต ขำดี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   สรุปผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) 
    วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
เพ่ือจัดทำแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

19 นิเทศ ติดตามโครงการ
โรงเรียนร่วมทดลอง
การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Conference 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัย
มงคล(ภาวนารังสี) 

เพ่ือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนร่วมทดลองการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบ 
Conference 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
สร้างความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนตามโครงการ
โรงเรียนร่วมทดลองการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Conference 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนตามโครงการโรงเรียน
ร่วมทดลองการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ผ่านระบบ 
Conference 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนตามโครงการ
โรงเรียนร่วม
ทดลองการจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ 
Conference 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 นายพิชิต ขำดี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนตามโครงการโรงเรียนร่วม
ทดลองการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบ 
Conference 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) 
  วิเคราะห์เพื่อจัดทำแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนตาม
โรงเรียนร่วมทดลองการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Conference ให้มี
ประสิทธิภาพ 

20 นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
Project Base 
Learning และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐาน Game 
Base Learning 

โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
Project Base 
Learning และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐาน Game 
Base Learning 

เพ่ือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน Project 
Base Learning และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
เป็นฐาน Game Base 
Learning 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
สร้างความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน Project Base Learning 
และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
เป็นฐาน Game Base Learning 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
Project Base 
Learning และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐาน Game 
Base Learning 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 นายพิชิต ขำดี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
Project Base Learning และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น
ฐาน Game Base Learning 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
Project Base Learning และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น
ฐาน Game Base Learning 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) 
  วิเคราะห์เพื่อจัดทำแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน Project 
Base Learning และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน Game 
Base Learning ให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
21 นิเทศ ติดตามโครงการ

สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

เพ่ือนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา (STEM 
Education) 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
สร้างความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) 
  วิเคราะห์เพื่อจัดทำแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียน
การสอนสะเต็ม
ศึกษา (STEM 
Education) 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 นายพิชิต ขำดี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
22 นิเทศ ติดตามการใช้

สื่อการสอน 60 
พรรษา 

โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนที่ใช้สื่อการ
สอน 60 พรรษา 

เพ่ือนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อการสอน 60 พรรษา 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
สร้างความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน 
60 พรรษา 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อการสอน 60 
พรรษา 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อการสอน 60 
พรรษา 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) 
  วิเคราะห์เพื่อจัดทำแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อการสอน 60 พรรษา ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการจัดการ
เรียนการสอนใช้สื่อ
การสอน 60 
พรรษา 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

 นายพิชิต ขำดี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
23 การใช้หลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 176 โรงเรียน 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
โดยใช้ธรรมาภิบาลให้
ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่
อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ข้าราชการครู
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต  
 
 
 

 การขับเคล ื ่อนหลักส ูตรต ้าน
ทุจริต 
1.ผู ้ร ับผิดชอบการขับเคล ื ่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตามที่กำหนด
ไว้ 
2. ดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
3.นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินกิจกรรม 
4.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนในสังกัด 
5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 

- แบบบันทึกการ
นิเทศ  
- การสัมภาษณ์ 
- หลักสูตร
สถานศึกษาของแต่
ละแห่ง  

ตุลาคม 
2563 

- กันายายน
2564 

(อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 

 นางปรีชยา 
ยาวุธ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
24 โครงการโรงเรียนเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนวัดโพธิ์สาว
หาญและโรงเรียนวัด      
โคกโพธิ์ 

2.1 เพ่ือสร้างและออกแบบ
ระบบ/ รูปแบบ/ กลไก
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะพลเมือง
รุ่นใหม่ 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือรวมพลัง 
(collaborative learning) 
และแนวทางพัฒนา
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ในการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ 

รูปแบบการนิเทศแบบการชี้แนะ
ให้คำปรึกษา (Coaching and 
Mentorring) โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
1. การดำเนินกิจกรรม Lesson 
Study (PLAN DO SEE) :  จับคู่
คร ู(Model Teacher / Buddy 
Teacher) 
2. การดำเนินกิจกรรม 
Professional Learning 
Community  
3. การดำเนินกิจกรรม Open 
Class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตุลาคม 
2564 

- กันายายน 
2565 

 

นางปรีชยา  
ยาวุธ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
25 โครงการประวัติศาตร์

และความเป็นอยุธยา 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 176 โรงเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีอัตลักษณ์ของชาวอยุธยา
ที่สำคัญด้านความเป็นมา
และประวัติศาสตร์  ด้าน
ทักษะเกี่ยวกับอาชีพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัด ด้านการแต่งกลอน 
โคลง ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ของจังหวัด  
2. เพ่ือศึกษากระบวนการ
บริหารการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีอัตลักษณ์ของ
ชาวอยุธยาของสถานศึกษา 
ในสังกัดที่สื่อในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

 กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ
ของแหล่งเรียนรู้และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 ขั้นเตรียมการ การ
ดำเนินการของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ขั้นกำกับ ติดตาม
การปร ับปร ุงพัฒนาหลักส ูตร 
และนำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ 
กิจกรรมที่ 5 การสรุปและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตุลาคม 
2564 

- กันายายน 
2565 

 

นางปรีชยา  
ยาวุธ 
ศึกษานิเทศก์ 
 



107 
 

 

ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
26 โครงการโรงเรียนสุจริต ทุกโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน 176 โรงเรียน 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
โดยใช้ธรรมาภิบาลให้
ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่
อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ข้าราชการครู
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต 

 กิจกรรมที่ 1 การขยายผลการ
ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย 
ก ิจกรรมท ี ่  4  น ิ เทศ กำกับ 
ต ิดตามการปร ับปร ุ งพ ัฒนา
หลักสูตร และนำหลักสูตรไปใช้
ภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 6 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
 
 
 
 

 ตุลาคม 
2564 

- กันายายน 
2565 

 

นางปรีชยา  
ยาวุธ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
27 โครงการโรงเรียนสุจริต ทุกโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน 176 โรงเรียน 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
โดยใช้ธรรมาภิบาลให้
ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่
อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ข้าราชการครู
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต 

 กิจกรรมที่ 1 การขยายผลการ
ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย 
ก ิจกรรมท ี ่  4  น ิ เทศ กำกับ 
ต ิดตามการปร ับปร ุ งพ ัฒนา
หลักสูตร และนำหลักสูตรไปใช้
ภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 6 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
 
 
 

 ตุลาคม 
2564 

- กันายายน 
2565 

 

นางปรีชยา  
ยาวุธ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
28 นิเทศ ติดตามโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล 
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 97 
โรงเรียน 

1.โรงเรยีนมีความพร้อมใน
การบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพ ตามนโยบายการบูร
ณาการด้านการศึกษา 
2.โรงเรยีนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพดำเนินการ
ตามจุดเน้น 8ข้อ 
ข้อ 1 ความปลอดภัย 
ข้อ 2.ระบบประกันคุณภาพ 
ข้อ 3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อ 4 การพัฒนาครู 
ข้อ 5 การเรียนการสอน 
ข้อ 7 การนิเทศ กำกับ
ติดตาม 
ข้อ 8 ข้อมูลสารสนเทศ 
(Big Data) 
 
 
 

รูปแบบการนิเทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ 
PDCA 
1. ขั้นวางแผน (P) 
ประชุมวางแผนการดำเนินการ
นิเทศ โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา สิ่งที่ต้องการปรับปรุง
พัฒนา กำหนดประเด็นการนิเทศ 
2. ขั้นการปฏิบัติ (D) 
ดำเนินการนิเทศ ติดตามความ
พร้อมเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด ให้เป็นไปตามทิศทางที่
กำหนด 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ประเมินผลการนิเทศ ว่ามีการ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการนิเทศที่
กำหนดไว้ 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A) 
พิจารณาผลการตรวจสอบการ
นิเทศ 2 กรณี คือ 

แบบนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อน
โรงเรียนใน
โครงการโรงเรียน
คุณภาพ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 นางสาวนิรา  
ขุนทองชมาตย์ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี ได้นำกระบวน การปฏิบัตินั้น
มาจัดทำเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ 
กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

29 นิเทศ ติดตามโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

1.สถานศึกษามีระบบการ 
บริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.  ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษามี 
ความรู้ ความเข้าใจ ใน 
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
3. สถานศึกษามีหลักสูตร
บูรณาการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

รูปแบบการนิเทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ 
PDCA 
1. ขั้นวางแผน (P)  
     ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการนิเทศ โดยศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา สิ่งที่
ต้องการปรับปรุงพัฒนา กำหนด
ประเด็นการนิเทศ 
2. ขั้นการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนของ

แบบนิเทศ ติดตาม
มาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 นางสาวนิรา  
ขุนทองชมาตย์ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.สถานศึกษาจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการด้าน 
สิ่งแวดล้อมโดย 
เชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.สื่อ นวัตกรรม 
และแหล่งเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่กำหนด 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบ
การนิเทศ 2 กรณี คือ  
     กรณีท่ี 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีท่ี 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ   ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
30 นิเทศ ติดตามโรงเรียน

คุณภาพ ระดับ
ประถมศึกษา 
(โรงเรียนคุณภาพ
ชุมชน) 

โรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียน 1 โรงเรียน 

1.โรงเรยีนมีความพร้อมใน
การบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพ ตามนโยบายการบูร
ณาการด้านการศึกษา 
2.โรงเรยีนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพดำเนินการ
ตามจุดเน้น 8ข้อ  
ข้อ 1 ความปลอดภัย 
ข้อ 2.ระบบประกันคุณภาพ 
ข้อ 3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อ 4 การพัฒนาครู 
ข้อ 5 การเรียนการสอน 
ข้อ 7 การนิเทศ กำกับ
ติดตาม 
ข้อ 8 ข้อมูลสารสนเทศ  
(Big Data) 
 

รูปแบบการนิเทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ 
PDCA 
1. ขั้นวางแผน (P)  
     ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการนิเทศ โดยศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา สิ่งที่
ต้องการปรับปรุงพัฒนา กำหนด
ประเด็นการนิเทศ 
2. ขั้นการปฏิบัติ (D)  
    ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่กำหนด 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C)  
    ประเมินผลการนิเทศ ว่ามี
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการนิเทศ
ที่กำหนดไว้ 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A)  
     พิจารณาผลการตรวจสอบ
การนิเทศ 2 กรณี คือ  

แบบนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อน
โรงเรียนใน
โครงการโรงเรียน
คุณภาพ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 นางสาวนิรา  
ขุนทองชมาตย์ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     กรณีท่ี 1 ถ้ามีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ได้นำกระบวน 
การปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
นิเทศ  
      กรณีท่ี 2 ผลงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนการนิเทศ ได้นำผลการ
ประเมินมาพิจารณาว่า ควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

31 การเตรียมความพร้อม
ผู้เรียน สู่การ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 

ครูผู้สอน 
วิชาภาษาไทย 
วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 
ทุกแห่ง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดการ
แก้ปัญหาและจัดกิจกรรม
เสริม ในรูปแบบต่าง  ๆ
รองรับการประเมิน 
ผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยกับระบบการ
สอบแบบ Computer-
based Assessment และ

รูปแบบการนิเทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (Plan)  
    - ศึกษาปัจจัยสำคัญท่ีส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถด้านการอ่าน 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
และความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียน 
สู่การประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ 
(PISA) 
 

มกราคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางสาว
เบญญาภา  
หลวงราช 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตาม    แนวทางการประเมิน
ของ PISA 

    - นำผลจากการศึกษามาใช้ใน
การวางแผนและกำหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์พร้อม
ทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
    - ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ร ่วมก ันวางแผนและกำหนด
ปฏิทินการนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do)  
    - แจ้งวัตถุประสงค์และสาระท่ี
จะนิเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้รับการนิเทศทราบ 
   - ผู้นิเทศสังเกตการจัดกิจกรรม
การเร ียนร ู ้ของคร ูผ ู ้สอนว ิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และ
วิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
    - น ิ เ ทศ  ก ำก ั บ  ต ิ ด ต า ม        
การจัดการเรียนรู้ของครูพร้อมทั้ง
ติดตามการส่งเสริม สนับสนุนให้
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3              
เข้าทดลองทำข้อสอบออนไลน์ 
PISA STYLE  
4. ข้ันนำผลการประเมิน 
มาปรับปรุง (Act)  
    - การประเมินผลและรายงาน
ผล ในขั้นตอนนี้ นำผลการลง
พ้ืนที่ปฏิบัติการนิเทศมา
ตรวจสอบและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการนิเทศ รวบรวม
ประเด็นปัญหาทีเ่กิดจากการ
ปฏิบัติการแต่ละขั้นตอน เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข และกำหนด
ประเด็น เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
และการวางแผนการนิเทศ            
ในครั้งต่อไป 

32 นิเทศ ติดตาม 
การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 
(NT/O-NET) 

ทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินงานตามแผน     
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ตามบริบทของโรงเรียน      
โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ผล NT/O-NET 

รูปแบบการนิเทศ “RUAMJAI 
Model” ผ่านกระบวนการ PDCA 
1. ข้ันวางแผน (Plan) 
    - วิเคราะห์ผลการทดสอบNT 
และ O-NET พร้อมทั้งจัดทำ
ฐานข้อมูล 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ
ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ (NT/ 

มกราคม 
2565 

 นางสาว
เบญญาภา  
หลวงราช 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    - นำผลการวิเคราะห์มาใช้ใน
การวางแผนและกำหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
พร้อมทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับครูและบุคลากร             
ที่เก่ียวข้อง 
    - ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ความเข้มแข็งในการดำเนินงาน 
(จัดกลุ ่มคุณภาพโรงเรียน โดย
พิจารณาจากผลการประเมิน NT 
และ O-NET) 
    - ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ร ่วมก ันวางแผนและกำหนด
ปฏิทินการนิเทศ 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do) 
     - แจ้งวัตถุประสงค์และสาระ
ที่จะนิเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้รับการนิเทศทราบ 
   - ผ ู ้น ิ เทศสอบถามเก ี ่ยวกับ
แนวทางและการดำเน ินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียน 
 

O-NET) 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
    - นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
4. ข้ันนำผลการประเมิน 
มาปรับปรุง (Act) 
   - นำผลการลงพ้ืนที่ปฏิบัติ      
การนิเทศมาตรวจสอบและ
สะท้อนผลการปฏิบัติการนิเทศ 
รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติการแต่ละขั้นตอน   
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และ
กำหนดประเด็น เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ และการวาง
แผนการนิเทศในครั้งต่อไป 

33 การพัฒนาและการใช้
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัด 
สามารถจัดการเรียน
การสอนในระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพ 

1.เพื่อประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของทุก
โรงเรียนในสังกัด  
2. เพ่ือส่งเสริม และ
สนับสนุน ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยมีความรู้และ

1. ขั้นวางแผน (Plan)  
    การจัดทำโครงการเพ่ือการ
ดำเนินกิจกรรมการใช้หลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 
2. ข้ันปฏิบัติ (Do)  
    การนำกิจกรรมใน โครงการสู่
การปฏิบัติ โดยการอบรมเชิง 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการพัฒนา
และการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ตุลาคม
2564 
ถึง 
เมษายน 
2565 

 นางสาว 
นิดาพร ชารี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สามารถในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ปฏิบัติการ เพ่ือการนำหลักสตูร
ปฐมวยั ไปใช้ในสถานศึกษา 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
    การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน 
หรือการดำเนินงานการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของ
โรงเรียนในสังกัด  
4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    การนำผลการ นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบมาพัฒนา คุณภาพและ 
กระบวนการดำเนนิงานของ
สถานศึกษาในสังกัด และสรปุผล
การดำเนินงานเมื่อเสร็จสิน้ 

34 การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพ 

1.เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของทุก
โรงเรียนในสังกัด  
2. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยมีความรู้ 
ความสามารถในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 
 

1. ข้ันวางแผน (Plan)  
    ประชุมคณะ ศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการตามโครงการ ฯ 
เพ่ือวางแผนการนิเทศ  
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do)  
    กิจกรรมนิเทศ 3 กิจกรรม ดังนี้  
    1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
    2) กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
    3) กิจกรรมตรวจสอบ เอกสาร  
 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ  
 ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
 

ตุลาคม
2564 
ถึง 
เมษายน 
2565 

 นางสาว 
นิดาพร ชารี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
    ประชุมผู้ที่มี ส่วนร่วมเพ่ือ
อภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act)  
    การประชุมเพ่ือรายงานผล
การนิเทศ 

35 การดำเนินงาน
โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย  
ระดับปฐมวัย 
 

โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัดสามารถจัด
กิจกรรมการทดลอง
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ใน
ระดับประถมศึกษา 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับปฐมวัย 
2.เพื่อประเมินผลและ
พัฒนา การจัดกิจกรรมการ
ทดลองบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

1. ข้ันวางแผน (Plan)  
    ประชุมคณะ ศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการตามโครงการ ฯ 
เพ่ือวางแผนการนิเทศ  
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do)  
    กิจกรรมนิเทศ 3 กิจกรรม ดังนี้  
    1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
    2) กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
    3) กิจกรรมตรวจสอบ เอกสาร  
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
    ประชุมผู้ที่มี ส่วนร่วมเพ่ือ
อภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act)  
    การประชุมเพ่ือรายงานผล
การนิเทศ 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ    การ
จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย 

ตุลาคม
2564 
ถึง 
เมษายน 
2565 

 นางสาว 
นิดาพร ชารี 
ศึกษานิเทศก์ 



120 
 

 

ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
36 การดำเนินงาน

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา 
 

โรงเรียนโรงเรียน
ต้นแบบและเครือข่าย 
ในโครงการสามารถ
จัดกิจกรรมการ
ทดลองบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษาได้ 
 

1.เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการ  
การจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษา ในโรงเรียน
ต้นแบบและเครือข่าย 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูสามารถจัดกิจกรรม 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษา ในโรงเรียน
ต้นแบบและเครือข่าย 
 
 
 

1. ข้ันวางแผน (Plan)  
    ประชุมคณะ ศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการตามโครงการ 
เพ่ือวางแผนการนิเทศ  
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do)  
    กิจกรรมนิเทศ 3 กิจกรรม ดังนี้  
    1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
    2) กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
    3) กิจกรรมตรวจสอบ เอกสาร  
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
    ประชุมผู้ที่ม ีส่วนร่วมเพ่ือ
อภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act)  
    การประชุมเพ่ือรายงานผล
การนิเทศ 

 แบบนิเทศ 
ติดตามการ 
จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา  
 

ตุลาคม
2564 
ถึง 
เมษายน 
2565 

 นางสาว 
นิดาพร ชารี 
ศึกษานิเทศก์ 

37 ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัด 

1.เพ่ือประเมินผล และ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูสามารถจัดกิจกรรมการ

1. ข้ันวางแผน (Plan)  
    ประชุมคณะ ศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการตามโครงการ ฯ 
เพ่ือวางแผนการนิเทศ  
2. ข้ันการปฏิบัติ (Do)  
    กิจกรรมนิเทศ 3 กิจกรรม ดังนี้  
    1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 

แบบนิเทศติดตาม
การจัดการเรียน
การสอนแบบ 
Active Learning 

ตุลาคม
2564 
ถึง 
เมษายน 
2565 

 นางสาว 
นิดาพร ชารี 
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
 

    2) กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
    3) กิจกรรมตรวจสอบ เอกสาร  
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
    ประชุมผู้ที่มี ส่วนร่วมเพ่ือ
อภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4. ข้ันนำผลการประเมิน 
มาปรับปรุง (Act)  
    การประชุมเพ่ือรายงานผล
การนิเทศ  

38 1. การส่งเสริมการ
สร้างอาชีพและการมี
งานทำ 
2. ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะทางอาชีพที่
สอดคล้องกับอาชีพใน
ท้องถิ่น                     
ความสนใจของ
นักเรียน และ  ความ
ต้องการ             
ของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันและอนาคต      
3. โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือก Best 

1.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา                     
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุก
คนได้รับการส่งเสริม
การสร้างอาชีพและ
การมีงานทำ 
2.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา                     
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุก
คน มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะทาง
อาชีพที่สอดคล้องกับ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เร ียนรู ้ท ี ่ เช ื ่อมโยงสู ่การ
สร้างอาชีพและการมีงาน
ท ำ ใ ห ้ แ ก ่ น ั ก เ ร ี ย น                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศ ึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2.เพื่อเผยแพร่การจัดการ
เร ียนรู ้ท ี ่ เช ื ่อมโยงสู ่การ
สร้างอาชีพและการมีงาน
ทำของโรงเร ียนในสังกัด
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศ ึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์ 

ตุลาคม  
2563 ถึง 
กันยายน 
2564 

 นางสาว 
นชรพร  
ประมวลสุข 
ศึกษานิเทศก ์  
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
Practice ประจำ
อำเภอ 

อาชีพในท้องถิ่น                     
ความสนใจของ
นักเรียน และ  ความ
ต้องการ             
ของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันและอนาคต      
3.  โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก Best 
Practice ระดับชั้น
ประถมศึกษา จำนวน  
9  โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
จำนวน  9  โรงเรียน
จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Best Practice 

 

39 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ

1.  เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินการของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2.เพื่อประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเล่มรายงาน SAR 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
- เล่มรายงาน SAR 

ตุลาคม  
2563 ถึง 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
นชรพร  
ประมวลสุข 
ศึกษานิเทศก์   
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา (Self-
Assessment Report 
: SAR) ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียุธยา เขต 1 
3.  เพื่อรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-
Assessment Report : 
SAR) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

40 การวิจัยทางการศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 มีผลงานวิจัย

1.  เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลงานวิจัยทาง
การศึกษาของโรงเรียน ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์ 

ตุลาคม  
2563 ถึง 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
นชรพร  
ประมวลสุข 
ศึกษานิเทศก์   
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ที ่ เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ทางการศึกษาทุก
โรงเรียน 

2.  เพื่อคัดเลือก
ผลงานวิจัยทางการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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สน สุวรรณ การนิเทศการศึกษา สืบค้นเมื่อวันที่16 มีนาคม 2564  

จาก https://suwanlaong.wordpress.com/2013/04/24.  
สันติ บุญภิรมย์. (2552). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์. 
สำนักงาน ก.ค.ศ. สื่อ นวัตกรรมการนิเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่16 มีนาคม 2564  
  จาก https://research.otepc.go.th/files). 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). (อัดสำเนา) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2554). เอกสารการประชุมวิชาการพัฒนาศึกษานิเทศกแนว
ใหม่ 

เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาการนิเทศเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2562) แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้. (ม.ป.พ.) 
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คณะผู้จัดทำ 
แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ที่ปรึกษา 
นางกัลยา มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสาวรัชดา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

คณะทำงานด้านข้อมูล 
นางสาวรัชดา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
นางสาวนชรพร ประมวลสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ          
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ          
นางสาวเบญญาภา หลวงราช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ          
นางปรีชยา ยาวุธ    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ     
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นางพันทิพย์ ผาก่ำ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ           
นางสาวนิดาพร ชารี  ศึกษานิเทศก์             
นายพิชิต ขำดี    ศึกษานิเทศก์   
นางน้ำทิพย์ คงเกษม  เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน  
นางคณิตา วงษ์เนตร  เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  

 





กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Supervision Monitoring and Evaluation for Education Provision Group

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


