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และมาตรฐานงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจ า ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจงาน ตามจุดเน้นของ ส านักงาน
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รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงานของรายบุคคล  

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มี
ส่วนส าคัญและท าให้ เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
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 ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ 
จ. (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ    
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับ
พ้ืนที่  นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  ให้
เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ (๔.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ 
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐–๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง
ไทยทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตําราเรียน 
และนวัตกรรม  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัดการติดตาม
และประเมินผลมีประสิทธิภาพมีระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
คร ูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่ งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่ เชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐาน       
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น 
จะต้องมีกระบวนการสู่ความสําเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกัน
คุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  
ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสําเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร 
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กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจ
จําเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จําเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสําเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียน    
การสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูป
การศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นํา 
และทักษะการนําไปสู่การสร้างนวัตกร กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
การนิเทศการศึกษาจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา    
ในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานผลการนิเทศ
ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่ากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
มีความแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ การนิเทศยังขาดความต่อเนื่องและ
ความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย ๔.๐ และ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังมีความต้องการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
จัดทําแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่ฐานและการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามนโยบาย “๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือคุณภาพ
ของผู้เรียน” ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวน 
การเรียนรู้ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 2. เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการพัฒนาและใช้หลัก
หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ คิดคํานวณ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ขอบเขตกำรนิเทศ 
 เป้ำหมำย  
 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ คิดคํานวณ การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พิเศษ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ ตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
เป้าหมาย ๑๐๐ % ของแต่ละศูนย์เครือข่าย/สหวิทยาเขต/เขตคุณภาพ/กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มความร่วมมือ    ทาง
วิชาการ ตามบริบท ศักยภาพและความพร้อมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 ระดับโรงเรียน 
 นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
ด้านการพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้ เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริบท  ศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิเทศครูทุกคนในทุกห้องเรียน ๑๐๐ %  
 
 

ภำพควำมส ำเร็จ 
 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
        ๑. มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนิเทศสู่โรงเรียน 
        ๒. มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศ 
        ๓. มีระบบและกระบวนการนิเทศตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๔. มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๕. มีการนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน 
        ๖. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 ๗. ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 
        ๘. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ระดับโรงเรียน 
        ๑. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน 
        ๒. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน 
        ๓. มีระบบนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน 
        ๔. มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน 
        ๕. มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน 
        ๖. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
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          ๗. ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 
        ๘. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 พฤษภาคม ๒๕๖4 – เมษายน ๒๕๖5  
 

กำรด ำเนินงำน   
 

      ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ     

                
   ระดับโรงเรียน  
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นิยำมศัพท์    
 1. กำรนิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน หมายถึง การให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือ
แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ทํางานร่วมกัน ด้วยการประสานงาน ประสานคน ประสานวิธีการทํางาน และประสานงบประมาณการทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้นสําคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. ห้องเรียนเป็นฐำน หมายถึง การคํานึงถึงคุณภาพของห้องเรียนที่มีคุณภาพของครูและผู้เรียน โดย
ครูจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในห้องเรียนหรือ          
นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูมีการนําผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน ที่คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนเป็น
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรต้องการ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
 3. คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง ความสําเร็จที่เกิดจาการบริหารและการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานตามนโยบาย เป้าหมายของทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงถึงสมรรถนะที่จําเป็น          ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 4. กำรนิเทศด้วย ICT หมายถึง การให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา    การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การเรียนรู้ของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การ
สื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
 5. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียน และตามนโยบาย
และจุดเน้นสําคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนําหลักสูตรสู่ห้องเรียน การประเมินการใช้หลักสูตร
และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 6. กำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดค ำนวณ หมายถึง ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนในด้านภาษา การคิด
คํานวณ มีสมรรถนะในด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณได้ตามระดับชั้น 

7. กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ ผ่านการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking) การได้ปฏิบัติ 
งานสร้างสรรค์งานและนําเสนองานด้วยตัวเอง  
 8. กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน หมายถึง การที่โรงเรียนและครูผู้สอนมีการ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงความแตกต่างของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
 9. กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ หมายถึง การที่โรงเรียนมุ่งให้เกิดคุณภาพของโรงเรียน โดยโรงเรียน
มีการจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา               มีการ
ประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไก     การ
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ควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
     ๑. บุคลากรทุกระดับมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีการนําความรู้ที่มีไปใช้ในการบริหารงานได้เป็น
อย่างดี คือ 1) สามารถนําความรู้มาถ่ายทอดให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) มีความ 
สามารถในการเขียนสื่อสารได้อย่างดี ทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี ชัดเจน 3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การทํางาน 4) มีความสามารถชักจูง โน้มน้าว ให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับตามเป้าหมายได้ดี บริการให้ความรู้ทาง
วิชาการทางเว็บไซต์ เช่น สารสนเทศหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง คู่มือโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น รวมถึง
การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย  
   ๒. การทํางานเป็นทีม มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสําเร็จ โดยใช้เทคนิคการบริหารและการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิค PDCA ให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้รับ
การนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนและพัฒนาความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนําไปสู่การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ๓. การบูรณาการในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง สนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายไป โดยได้มีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามเสนอแนะ อํานวยความสะดวก ให้ขวัญกําลังใจ โดยยกย่องชมเชยในที่ประชุม จริงใจ ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง ประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามบทบาทการเป็นผู้นําทางวิชาการ 
   ๔. การกระจายอํานาจ จัดทํากําหนดการการทํางานด้านวิชาการ ตั้งแต่การจัดทําแผนนิเทศแผนงาน
โครงการจัดสรรงบประมาณการ ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การอํานวยความสะดวก การติดตาม
ตรวจสอบ การดําเนินงาน การประมิผลการทํางาน การสรุปผล และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือจะได้ดําเนินการ
ต่อไป 
 ๕. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน 
 ๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ  โดยเกิดจากการวางแผนการนิเทศการศึกษา ดําเนินการนิเทศงานด้านวิชาการ ดําเนินการ
วางแผนอย่างชัดเจน มีผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมงาน มีขอบเขตของการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาการเรียนรู้  มี
ความรู้ความเข้าใจงานที่ทําอย่างดี  เห็นความสามารถทรัพยากรบุคคล  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ 
กําหนดทางเลือก เช่น  ร่วมมือกันแก้ปัญหา ร่วมมือกันพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้  และสร้าง
เครื่องมือการนิเทศร่วมกัน 
           ๗. ความต่อเนื่องของการดําเนินงานแต่ละระดับ 
           ๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความสํานึกและถือเป็นหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความผูกพัน และละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย  
อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น การมีความสํานึกและการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งที่เป็นภารกิจ
ส่วนตัว ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจทางสังคมโดยจะต้องกระทําจนบรรลุผลสําเร็จ ไม่หลีกเลี่ยงภาระดังกล่าว 
และยอมรับผลในการกระทําของตน เช่น  ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ยอมรับผลการกระทําของตน รู้หน้าที่ และกระทํา
หน้าที่เป็นอย่างดี เอาใจในการทํางาน เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒ 
 

การนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะส าเร็จได้ตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไป
ด้วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึง
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาช่วยท าให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสาน
สัมพันธ์ และขวัญก าลังใจ ซึ่งต้องด าเนินงานให้ประสานสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๔๙ : ๕๒) กล่าวว่า  
         “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การนิเทศที่ดีน าไปสู่การจัดการที่ดี”  

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จึงได้ก าหนดกระบวนการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ในการนิเทศการศึกษา  
โดยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ของการนิเทศเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
           เป็นการก าหนดปัญหาและความต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 
           ๑.๑ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงาน 
           ๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด วิเคราะห์เพ่ือหาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและความ
ต้องการในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน  
           ๑.๓ การจัดล าดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจ าเป็นหรือต้องการในล าดับเร่งด่วนหรือ
ล าดับที่เห็นว่าส าคัญที่สุด 
           ๑.๔ การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุม 
การสัมมนา ฯลฯ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน    
      ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ  
  เป็นการน าปัญหาและความต้องการ ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดท าแผนนิเทศ 
ดังนี้ 
           ๒.๑ ก าหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการ
และจ าเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
           ๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
           ๒.๓ วางแผนการด าเนินงานพัฒนา 
        ๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  
             ๒) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน 
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            ๓) ก าหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการก าหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ      
        ๔) ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยก าหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา 
        ๕) ก าหนดวิธีการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ และ
การถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video Line You Tube และ 
Facebook Live เป็นต้น 
               ๒.๔ จัดท าแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ด าเนินการ กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ  
   สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้ รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลน ามา
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ท าให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ  
   ๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศที่ท าให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ 
เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video Line You Tube Facebook 
Live เป็นต้น  
   ๓.๒ สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี
คุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ขั้นที ่๔ การปฏิบัติการนิเทศ  
   ด าเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่ก าหนด  
  ๔.๑ ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒ นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่ก าหนด 
  ๔.๓ การสะท้อนผลการนิเทศ  
    ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
      ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล  
   ๕.๑ ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อน า
ผลไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน  
   ๕.๒ ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการน า
ผลไปใช้ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา 
   ๕.๓ รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   ๕.๔ น าผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป
หรือในปีการศึกษาต่อไป 
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กิจกรรมการนิเทศ   
กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้

การด าเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ สามารถ
แก้ปัญหาและความต้องการแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ โดยขอน าเสนอกิจกรรมการนิเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 
   กิจกรรมการนิเทศ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑. การประชุม สร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน 
 ๒. การให้ค าปรึกษาแนะน า ชี้แนะ ช่วยเหลือ แบบ Coaching & Metoring Lesson Study  
 ๓. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude)  
 ๔. การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งที่จัดเองภายในหน่วยงานหรือไปร่วมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานอื่น 
 ๕. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  
 ๖. การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมส าคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน การเรียนรู้หรือเลียนแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง  
 ๗. การสนทนาวิชาการในวงวิชาการ ควรมีหลายรูปแบบ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมา
บรรยาย อาจใช้เวลาพักเที่ยงวัน ซึ่งไม่กระทบต่อการท างานทุกคนมีเวลาว่างมากพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
อาจจะเดือนละครั้งในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน 
 ๘. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เป็นเทคนิคการนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนที่
จะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศ บนพื้นฐานวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
   กิจกรรมการนิเทศ ระดับโรงเรียน 
 ๑. การประชุม ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๒. การปฐมนิเทศแนะน าบุคลากรใหม่ให้คุ้นเคยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ระเบียบข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. การให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือพบปะพูดกันมากกว่าการใช้อ านาจหรือการออกค าสั่ง      
 ๔. การประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นให้ เกิดความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 
(Attitude) ลงมือปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย 
 ๕. การอบรม งานนิ เทศมุ่งอบรมประจ าการให้ผู้ รับการนิ เทศเสริมความรู้ใหม่ ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
 ๖. การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งที่จัดเองภายในหน่วยงานหรือไปร่วมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานอื่น 
 ๗. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  
 ๘. การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมส าคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน การเรียนรู้หรือเลียนแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง  
 ๙. การศึกษาเอกสารวิชาการ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการอ่าน เพราะการอ่านจะน าไปสู่ความรู้
ความคิดใหม่และทันสมัย 
 ๑๐. การสนทนาวิชาการในวงวิชาการนั้นควรมีหลายรูปแบบ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมา
บรรยาย อาจใช้เวลาพักเที่ยงวัน ซึ่งไม่กระทบต่อการท างานทุกคนมีเวลาว่างมากพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
อาจจะเดือนละครั้งในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน 
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 ๑๑. การสังเกตชั้นเรียน เป็นเทคนิคการนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนที่จะต้อง
ปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศ บนพื้นวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
   ๑๒. การศึกษาดูงาน มีผลตรงในการปรับปรุงงาน ดูคนอ่ืนย้อนดูตัวเอง ศึกษาข้อดี ข้อบกพร่อง 
ข้อจ ากัดเมื่อต้องน ามาปรับปรุง ความพร้อมด้านต่างๆ  
 ๑๓. การวิจัยเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียนสื่อการสอนหรือแม้แต่การนิเทศ
สามารถท าการวิจัย เชิ งปฏิบั ติ ได้ ดั งนี้   วิจั ย เพ่ือน าผลมาใช้  หรือวิจั ย เชิ งพัฒ นา (Research and 
development : R&D) 
 ๑๔. การเขียนเอกสารหรือทดสอบทางวิชาการ อาชีพครูหรือผู้นิเทศนอกจากต้องอ่านมาก พูดมาก
แล้วยังต้องเขียนมาก มิใช่เขียนกระดาษแต่ผลงานทางวิชาการ เป็นการสร้างพรมแดนความรู้ใหม่ การเขียนเป็น
เทคนิคซึ่งจะต้องเรียนรู้หลักวิธี การอ่านมากเป็นพ้ืนฐานของการเขียนได้เป็นอย่างดี คนที่มีวิญญาณครูจะท า
หน้าที่นี้ได้ด ี
 ๑๕. การนิเทศสอนงาน (Coaching) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศ
สอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสถานศึกษาที่มีความพร้อมที่จะรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 ๑๖. การนิเทศแบบระบบพ่ีเลี้ยงและการให้ค าปรึกษา  (Mentoring)  หมายถึง การนิเทศที่มีพ่ีเลี้ยงที่
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือ ครู ให้พัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
 ๑๗. การนิเทศด้วย ICT เป็นการนิเทศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
 ๑๘. การนิเทศแบบ PLC เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในโรงเรียน น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน 
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 19. เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร คือหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการ ในที่นี้มุ่งเอา
ประเภทครู หรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ ได้แก่ 1) ปิโย น่ารักในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไป
ปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้และ
ปลอดภัย 3) ภาวนีโย น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้ และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยความซาบซึ้ งภูมิใจ 4) วตตา จ 
รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้ค าแนะน า ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่
ปรึกษาที่ดี 5) วจนกขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ 
อดทน ฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียว 6) คมภีรญจ กถ กตตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน 
ให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป 7) โน จฎฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่อง
เหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย   
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ส่วนที่ ๓  
 

วิธีด ำเนินกำร 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงน าเสนอ
วิธีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือ 
1. นิเทศโรงเรียน 
๑๐๐% 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๒. สร้างเครื่องมือนิเทศ 
๓. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ  
๔. ปฏิบัติการนิเทศตามแผนฯ 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
โดยใช้กระบวนการนิเทศ ๕ 
ขั้นตอน ตามจุดเน้น ๘ เรื่อง 

๑. ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. รองผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
๓. ประธานศูนย์สหวิทยา
เขต/เครือข่าย/เขตคุณภาพ/
กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
๔. ผู้แทน ก.ต.ป.น. 
๕. ผู้บริหารสถานศึกษา 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศึกษานิเทศก์ 
๘. ศึกษานิเทศก์ สพท.
ประจ าศูนย์ฯ/โรงเรียน 

๑. แผนนิเทศระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
๒. ข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการนิเทศ 
๓. แบบบันทึกผลการท า 
PLC/AAR 
๔. แบบบันทึกการนิเทศ   
๕. แบบรายงานผลการ
นิเทศ 
 2. สร้างความ

เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติ 
1. ประชุมสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินงาน 
2. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
ชี้แนะ ช่วยเหลือแบบ Coaching 
& Metoring Lesson Study 
๓. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้
เกิดความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และเจตคติ 
(Attitude)  
๔. การสัมมนาเป็นการแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นทั้งที่จัดเอง
ภายในหน่วยงานหรือไปร่วมซึ่ง
จัดโดยหน่วยงานอื่น 
๕. การระดมความคิด การรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน  
๖. การสาธิตการสอนเป็นกิจ 
กรรมส าคัญที่ควรจัดให้มีใน
โรงเรียน การเรียนรู้หรือเลียน 
แบบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
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กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือ 
ประหยัดเวลาและได้รับ
ประสบการณ์ตรง  
๗. การสนทนาวิชาการในวง
วิชาการ ควรมีหลายรูปแบบ เช่น 
การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
มาบรรยาย อาจใช้เวลาพักเท่ียง
วัน ซึ่งไม่กระทบต่อการท างานทุก
คนมีเวลาว่างมากพอที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมได้ อาจจะเดือนละครั้ง
ในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน 
๘. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เป็น
เทคนิคการนิเทศเพ่ือช่วยครู
ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มี
ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน
ของผู้ให้และผู้รับการนิเทศ บน
พ้ืนฐานวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

3. สรุปผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑. สรุปผลจากการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
    - ระยะที่ ๑ 
    - ระยะที่ ๒ 
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
๓. คัดเลือกผลงานที่เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี 
(Beast Practice) ของผู้บริหาร 
ครูและนักเรียน มอบรางวัล และ
จัดเวทีเผยแพร่การด าเนินงาน 
๔. รายงานผลและเผยแพร่การ
ด าเนินงานนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
๕. น าผลการนิเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเผยแพร่สู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
๒. โรงเรียน 

๑. แบบบันทึกสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
๒. แบบวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน 
๓. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ระดับโรงเรียน 
 

กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือ 
๑. สร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ 
บุคลากรใน     
โรงเรียน 

๑. สถานศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ 
๒. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย กล
ยุทธ์ พันธกิจ ในการนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยการมีส่วนร่วม 
๓. จัดท าสารสนเทศพ้ืนฐาน (Data 
Base) ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เช่น ข้อมูล
ครูผู้สอน/บุคลากรในโรงเรียน ข้อมูล
การสอบระดับชาติ ข้อมูลผลการ
เรียนของนักเรียน ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลรอบด้านของแต่ละชั้น
เรียน (ด้านสติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม)  
๔. จัดประชุม/อบรม สร้างการรับรู้
และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศภายในโรงเรียน
และเรื่องที่เก่ียวข้องที่ต้องการนิเทศ
ภายใน 

๑. ผู้บริหาร  
๒. คณะกรรม การ
สถานศึกษา 
๓. คร ู
๔. บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๑. แผนพัฒนาคุณ 
ภาพาการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
๓. Info Graphic  
๔. Application 
Line 

๒. จัดท าแผนและ
คู่มือนิเทศภายใน 
ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

๑. จัดท าแผนการนิเทศภายใน 
โรงเรียน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ
และเครื่องมือการนิเทศภายในโดย
การมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ เช่น 
๑) วัตถุประสงค์ ๒) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
๓) กระบวนการนิเทศ ๔) ประเด็น
การนิเทศ ๕) เทคนิค/วิธีการนิเทศ 
๖) กิจกรรมการนิเทศ ๗) บทบาท
ของผู้นิเทศ ๘) คณะนิเทศ ๙) ปฏิทิน
การนิเทศ ๑๐) เครื่องมือนิเทศ 
๓. จัดหา จัดท า สื่อ/อุปกรณ์ส าหรับ
การนิเทศภายในโรงเรียน 

๑. ผู้บริหาร  
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย/ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้ง 
 

๑. แผนนิเทศฯ 
๒. คู่มือนิเทศฯ 
๓. เครื่องมือนิเทศ 

๓. นิเทศภายใน 
ห้องเรียน ๑๐๐% 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบและคณะ
นิเทศ 
๒. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับทีมนิเทศ 

๑. ผู้บริหาร  
๒. ครูผู้สอน 
๓. ผู้ที่ได้รับมอบ 
หมาย/ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 

๑. คู่มือด าเนินการ
ขับเคลื่อนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน  
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กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือ 
๓. นิเทศภายใน 
ห้องเรียน ๑๐๐% 

(ต่อ) 

๓. แจ้งผู้รับการนิเทศ 
๔. ด าเนินการนิเทศตามแผนที่
ก าหนด โดย 
๔.๑ ใช้กระบวนการนิเทศที่โรงเรียน
พัฒนาขึ้นเอง หรือใช้กระบวนการที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้แนวทางไว้ ๕ 
ขั้นตอน คือ  
  ๑) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
และความต้องการ  
  ๒) การวางแผนการนิเทศ  
  ๓) การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ   
  ๔) การปฏิบัติการนิเทศ   
  ๕) การประเมินผลและรายงานผล 
๔.๒ เน้นประเด็นการนิเทศ ๖ เรื่อง 
ได้แก่  
  ๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  
  ๒) การอ่านออก เขียนได้  
  ๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
  ๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT 
   ๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน   
  ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.๓ วธิีการนิเทศโดยเน้นการใช้ ICT 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น Clip Video/ 
Conference/Vidio Line/You 
Tube/Facebook Live 
๔.๔ กิจกรรมการนิเทศเหมาะสม
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
เช่น การประชุมสัมมนา การแลก 
เปลี่นเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การ
สาธิต การบันทึกวิดีโอและการ
ถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ Coaching 
& Mentoring  ICT PLC ฯลฯ 
 

๔. ศึกษานิเทศก์ ๒. แบบบันทึกการ
นิเทศ 
๓. แบบสังเกตชั้น
เรียน 
๔. แบบประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
๕. แบบติดตามการ
ด าเนินงานนิเทศ 
๖. หน่วย/แผน
จัดการเรียนรู้ 
๗. ผลงานนักเรียน 
๘. สื่อ นวัตกรรม 
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กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือ 
 ๕. ก ากับติดตาม ประเมินผลและน า

ผลฯการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
นิเทศระดับ สหวิทยาเขต/เครือข่าย/
เขตคุณภาพ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มความ
ร่วมมือทางวิชาการและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  

๔. สรุปผลและ
รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

๑. สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
    - ระยะที่ ๑ และน าผลไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนา 
    - ระยะที่ ๒ และน าผลไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาและวางแผน 
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน 
๓. คัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) 
มอบรางวัล และจัดเวทีเผยแพร่การ
ด าเนินงาน ตามบริบทของโรงเรียน 
๔. รายงานผลและเผยแพร่การ
ด าเนินงานนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
๕. น าผลการนิเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
  
 
 
 
 
 
 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๓. ศึกษานิเทศก์ 

๑. แบบบันทึกการ
นิเทศ 
๒. แบบรายงานผล 
  การด าเนินงาน 
๓. แบบสังเกต 
ชั้นเรียน 
๔. แบบประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
๕. แบบติดตามการ
ด าเนินงานนิเทศ 
๖. หน่วย/แผน
จัดการเรียนรู้ 
๗. ผลงานนักเรียน 
๘. สื่อ นวัตกรรม 
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ส่วนที่ ๔ 
 

ตัวชี้วัดกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดตัวชี้วัดการนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

จุดเน้นกำรนเิทศ ตัวช้ีวัด 
๑. การพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  
(ในกลุ่มสาระที่มีการ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน  
    สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาและ 
    ใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศไปใช้ 
    ในการพัฒนา 
๓. โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
    เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บริบทของสถานศึกษา และ 
    ท้องถิ่น 
๕. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
    แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
๖. โรงเรียนมีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
    สถานศึกษา 

๒. การอ่านออก เขียนได้ ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน  
    สร้างความรู้ความเข้าใจ การแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ การสร้าง 
    นวัตกรรมให้กับโรงเรียน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการอ่านออก 
    เขียนได้และน าผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา 
๓. ครูมีการคัดกรองและข้อมูลด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็น 
    รายบุคคล 
๔. ครูมีวิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ 
    ในการอ่านและการเขียนตามระดับชั้น 
๕. นักเรียนอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ลดลง จนเป็นโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% 

๓. การจัดการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active Larning) 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน  
    สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้  
    เชิงรุก (Active Larning) อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศไปใช้ 
    ในการพัฒนาและแก้ปัญหา 
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จุดเน้นกำรนเิทศ ตัวช้ีวัด 
๓. การจัดการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active 
Larning) (ต่อ) 
 

๓. ครูมีการจัดท าหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการ 
    เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน 
      - มีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
      - มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  
      - เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      - เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning)  
      - สร้างองค์ความรู้ได้     
      - มีความเข้าใจในตนเอง  
      - ใช้สติปัญญา ในการคิด วิเคราะห์  
      - สร้างสรรคผ์ลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญ 
        ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      - มีทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 
๒. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    และพัฒนานักเรียนหรือใช้ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน 
๓. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับสูง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๔. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้ 
    ตามระดับช่วงวัย 

๔. การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ DLTV/DLIT 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน  
    สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
    โดยใช้ DLTV/DLIT อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศไปใช้ในการ 
    พัฒนาและแก้ปัญหา 
๓. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ DLTV/DLIT 
๔. ห้องเรียนมีการติดตั้ง/ปรับชุดอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕. ครูมีและใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๖. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๗. นักเรียนมีผลการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๕. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม ให้กับโรงเรียน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ข้อมูลการสอบในระดับต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน  
    สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งแนวทาง/ 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับโรงเรียน 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาและ 
    แก้ปัญหา 



18 
 

 

จุดเน้นกำรนเิทศ ตัวช้ีวัด 
๕. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ (ต่อ) 
 

๔. โรงเรียนและครูมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่างๆ เช่น O-NET 
    NT RT ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ฯลฯ 
๕. ครูมีข้อมูลและใช้ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ 
    ของผู้เรียน 
๖. ครูมีการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์เพ่ือหาจุดพัฒนา 
๗. ครูมีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
๘. ครูมีการรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามแผนงาน/ 
    โครงการ 
๙. นักเรียนเป็นรายบุคคลมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย 
    ที่ก าหนด 

๖. การประกันคุณภาพ ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ 
    ความเข้าใจกับโรงเรียนในการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการด าเนินงาน 
    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศ 
    ไปใช้ในการพัฒนา 
๓. โรงเรียนมีการด าเนินงานได้ครบทุกองค์ประกอบของระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
๕. โรงเรียนมีรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) ที่เป็นปัจจุบัน 
๖. โรงเรียนมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

๗. การจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนโครงการพิเศษ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีแผนงาน/โครงการที่รองรับโครงการพิเศษที่มีโรงเรียน 
    ในสังกัดเข้าร่วม เช่น  
    - โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
      ลงสู่การปฏิบัต ิ
    - โครงการยุวทูตความดี 
    - โรงเรียนวิถีพุทธ 
    - โรงเรียนคุณธรรม 
    - โรงเรียนสุจริต 
    - โครงการครูดีของแผ่นดิน 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการด าเนินงาน 
    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศ 
    ไปใช้ในการพัฒนา 
๔. โรงเรียนมีการด าเนินงานและรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 
๕. โรงเรียนมีการเชื่อมโยงโครงการพิเศษให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 5 

การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล 

 

1. ชื่อ  นางสุปัญญา โพธิ์หา ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  เลขที่ต าแหน่ง  113   
    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
    เพชรบูรณ์ เขต 3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4.  วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการประเมิน 
ติดตามและตรวจสอบการศึกษา 
 5.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับประถม 
ศึกษา   
2.  การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน: หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 
3. รับผิดชอบภารกิจงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
4. รับผิดชอบภารกิจงานการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคล
พญาวังและศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง 
5. รับผิดชอบภารกิจงานนโยบาย สพฐ. สพป. และงานจากหน่วยงานภายนอก 
 1. โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ,) 
 4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  6. โครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร  
 7. โครงการยุวทูตความดี 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. ชื่องาน โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ 
ด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน   
๓. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๔. ค าจ ากัดความ 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การด าเนินงานเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ ง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดท าหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้า ง 
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ 
จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียน 
 การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching Instruction) หมายถึง การด าเนินการของ
ครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอน/จัดการเรียนรู้การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการ สอน สื่อการสอนการ
ประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอน ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเ กิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหา
ความรู้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามท่ีมุ่งหวังใน หลักสูตร 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยใน 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อ คุณภาพ
ผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ในการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ การ
สรุปผลการแห้ปัญหาและรายงานผล และน าผลการวิจัยในประยุกต์ใช้ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย ส่วนที่เป็นแกนกลาง
ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง สา นักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ เป็นเนื้อหาสาระ



21 
 

ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพ่ิมเติมขึ้นเองได้เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับ ความสนใจ ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) และ 
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
  ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตร 
 ๓. พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน 
 ๘. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
เอกสารประกอบ 
 ๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
 ๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 



22 
 

 ๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
  ๖. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๘. แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 9. แนวทางการจัดท าหลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑0. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่องการน า 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ        
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๑2. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑) ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที ่
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕๖๑ 
  ๔) ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๖๑ 
  ๕) แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใน โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๗) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที ่๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๘) ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ชื่องาน โครงการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ 
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.2 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้สามารถด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างเป็นระบบ 
๓. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ พัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. ค าจ ากัดความ 
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การ
สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ บริหาร
จัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็น การส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเสริม อบรมพัฒนา 
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและ การ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะสามารถ น าไป
ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 
 ๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษา 
 ๓) จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔) ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ 
ด าเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 
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 ๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ     
การ นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
 ๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
6. แบบฟอร์มที่ใช้  
 ๑) แบบนิเทศติดตามการาพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  
  ๒) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่นระบบการ  
นิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓) แบบประเมินผลโครงการนิเทศ  
 ๔) เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และท่ี  
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 ๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ๔) หลักการบริหารพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย  
 ๕) หลักการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
1. ชื่องาน  คณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ 
 1) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หมายถึง การท างานร่วมกับ 
หน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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การศึกษาหน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
  1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
  1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
  2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
  2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
  2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1) หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ค าสั่งการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 3) การสรุปผลการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
 4) แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับชาติ 
1. ชื่องาน เรื่อง การศึกษาแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การศึกษา
ระดับชาติ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 
4. ค าจ ากัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น ระบบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
การประเมินระดับชาติ (National Tests) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน ระดับชั้นส าคัญ (Key 
Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ระดับชาติ 
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ส านัก ทดสอบทาง
การศึกษา 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
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 4. ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 
 5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 6. น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. เครื่องมือ 
 6.1 แบบติดตามตรวจสอบ 
 6.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.3 แบบรายงานผล 
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 7.1 แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
 7.2 คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ 
 7.3 เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 
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แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียน................................อ ำเภอ........................... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3                                                                           

ค าชี้แจง 

  ให้ผู้ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ ท ำเครื่องหมำย และ   ตำมประเด็นต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ผลการด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1. ปกหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1 ตรำสัญลักษณ์สถำนศึกษำ (logo)    
1.2 ชื่อหลักสูตรสถำนศึกษำ    
1.3 ปีที่ใช้หลักสูตร     
1.4 อ้ำงอิงหลักสูตรแกนกลำงฯ     

2. ส่วนน า 
2.1 ควำมน ำ แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหลักสูตร
แกนกลำงฯ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และ
ควำมต้องกำร ของโรงเรียน มีกำรอ้ำงอิงค ำสั่งฯ 
ประกำศท่ีเกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน 

   

2.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน (ไม่ลอกมำจำกแกนกลำงฯ)    
2.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน    
2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ 
- มีกำรระบุเวลำเรียนของ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ที่เป็นเวลำเรียนพื้นฐำนและเพ่ิมเติม จ ำแนกแต่ละชั้นปี
อย่ำงซัดเจน 

    

- วิชำประวัติศำสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี    
- วิชำภำษำไทยระดับ ป.1–3 รวม 200 ชั่วโมง  ต่อปี    
- วิชำภำษำอังกฤษระดับ ป.1 – 3 รวม 200 ชั่วโมงต่อปี 
( อัตรำส่วนชั่วโมงเรียน พ้ืนฐำน:เพ่ิมเติม 160:40 หรือ 
120:80 ) 

   

 - เวลำรวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 840 ชั่วโมงต่อปี    
- รำยวิชำเพ่ิมเติม..........ชั่วโมงต่อปี    
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี    
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ที ่ รายการ ผลการด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

 3.2 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- มีกำรระบุเวลำเรียนของ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ที่เป็น
เวลำเรียนพื้นฐำนและเพ่ิมเติม จ ำแนกแต่ละชั้นปีอย่ำง
ซัดเจน 

   

- วิชำประวัติศำสตร์ 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต/ป)ี    
- เวลำรวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 880 ชั่วโมงต่อปี    
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี    
- รำยวิชำเพ่ิมเติม..........ชั่วโมงต่อปี    
- เวลำเรียนรวมของหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้อง 
กับโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 (ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมงต่อปี) 

   

4. มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และค าอธิบายรายวิชา 
4.1 มีกำรระบ ุรหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ และชื่อกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ไว้อย่ำงถูกต้องชัดเจน 

    

4.2 มีกำรระบุชั้นปีที่สอนและจ ำนวนเวลำเรียน 
และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่ำงถูกต้องชัดเจน 

   

4.3 กำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ เขียนเป็นควำมเรียงโดย
ระบุ องค์ควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร และคุณลักษณะ
หรือเจตคติที่ต้องกำร 

    

4.4 กำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำนครอบคลุม
ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

    

วิชาคณิตศาสตร์    
1. มีแก้ไขค ำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงในทุกระดับชั้น  

  
 

   

 2. มีกำรระบ ุรหัสตัวชี้วัด ในรำยวิชำพ้ืนฐำนและจ ำนวน 
รวมของตัวชี้วัด 

   

  
1. เปลี่ยนชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เป็น 
“วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

   

2. มีกำรเพิ่มมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระ
เทคโนโลยีลงในค ำอธิบำยรำยวิชำครบถ้วน ทุกระดับชั้น 

    

3. มีกำรระบุ รหัสตัวชี้วัด ในรำยวิชำพ้ืนฐำนและจ ำนวน
รวมของตัวชี้วัด 
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ที ่ รายการ ผลการด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- มีกำรปรับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระ
ภูมิศำสตร์ในค ำอธิบำยรำยวิชำครบถ้วนทุกระดับชั้น 

   

วิชาการงานอาชีพ 
1. เปลี่ยนชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี เป็น กำรงำนอำชีพ 

   

2. มีกำรตัดมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ 2 ออกแบบและ
เทคโนโลยี และสำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ออกจำกค ำอธิบำยรำยวิชำทุกระดับชั้น 

   

3. มีกำรระบุ รหัสตัวชี้วัด ในรำยวิชำพ้ืนฐำนและจ ำนวน
รวมของตัวชี้วัด 

   

การน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในสถานศึกษา 
มีกำรน ำผลกำรเรียนรู้จำกกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
มำบูรณำกำรในหลักสูตรำ และปรำกฏในค ำอธิบำย
รำยวิชำ ตำมระดับชั้นเรียน ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

   

 การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
1. มีกำรระบุแนวทำงกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไป
ใช้ในสถำนศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

   

2. กำรตั้งชื่อในรำยวิชำเพ่ิมเติม เป็น 
“กำรป้องกันกำรทุจริต” 

    

การน ารายวิชา “หน้าที่พลเมือง” ไปใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
1. มีกำรระบุแนวทำงกำรน ำรำยวิชำ “หน้ำที่พลเมือง” 
ไปใช้ในสถำนศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

   

2. กำรตั้ง รหัสวิชำ ถูกต้อง     
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

5.1 มีกำรระบุค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมแนะแนว ที่
ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
พุทธศักรำช 2551 ทุกระดับชั้น 

    

5.2 มีกำรระบุค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมนักเรียน ที่
ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
พุทธศักรำช 2551 ทุกระดับชั้น 
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ที ่ รายการ ผลการด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

5.3 มีกำรระบุแนวทำงกำรจัดกิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในหลักสูตร 
ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

   

6. เกณฑ์การจบการศึกษา 
6.1 มีกำรระบุเวลำเรียน/หน่วยกิต รำยวิชำพ้ืนฐำนและ
รำยวิชำเพ่ิมเติม ตำมเกณฑ์กำรจบหลักสูตรของโรงเรียน
ไว้อย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตรของ
โรงเรียน 

   

6.2 มีกำรระบุเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียน ไว้อย่ำงชัดเจน 

   

6.3 มีกำรระบุเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจน 

   

6.4 มีกำรระบุเกณฑ์กำรผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้
อย่ำงชัดเจน 

   

 

   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

(....................................) 

ศึกษำนิเทศก์ 

    ........../......................../................. 
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แบบรายงานมาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ 
โรงเรียน..................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 
๑. มาตรฐานด้านกายภาพ 

ข้อปฏิบัติที่ดี 
ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑.  มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ค านิยาม: ป้ายโรงเรียนวิถี
พุทธ มีลักษณะ ดังนี้ 

ขนาด ๑.๕ ม. x ๘๐ ซม. 

๑. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง 
๒. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง 
๓. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน 
๔. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน      
    เห็นเด่นชัด 
* ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธมีรายละเอียดในครบถ้วน  
  ดังตัวอย่าง 

 

๒. มีพระพุทธรูปบริเวณหน้า 
    โรงเรียน 
 

๑. มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
๒. มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน 
๓. มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและเครื่อง 
    บูชา 
๔. มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนมีเครื่องบูชา 
    และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน 

 

๓. มีพระพุทธรูปประจ า 
    ห้องเรียน 
 

๑. มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน  
๒. มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร 
๓. มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร 
    และมีการท าความสะอาด 
๔. มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร 
    มีการท าความสะอาดและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็น 
    ประจ า 

 

๔. มีพระพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม พระราชด ารัส 
ติดตามท่ีต่าง ๆ 
 

๑. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส  
    ติดตามท่ีต่าง ๆ 
๒. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตาม 
    ที่ต่าง ๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
๓ มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ 
   ต่าง ๆ และมีการปรับปรุง อยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วน 
   ร่วมในการจัดท า 
๔. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ 
   ต่าง ๆและมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วม 
   ในการจัดท าอย่างต่อเนื่อง 
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๑. มาตรฐานด้านกายภาพ (ต่อ) 
ข้อปฏิบัติที่ดี 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๕.  มีความสะอาด สงบร่มรื่น 
 

๑. มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณ 
    โรงเรียน 
๒. มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน 
    โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน 
    โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วม 
๔. มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน 
    โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วม 
    ทุกคน 

 

๖. มีห้องพระระพุทธศาสนา 
    หรือลานธรรม 
 

๑. มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
๒. มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมและมีตารางการใช้ 
๓. มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้  
    มีการใช้จริง 
๔. มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้  
    มีการใช้จริง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

 

๗. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 
๑๐๐% 
 

๑ .มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง ๔๐ -๕๐ % 
๒. มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง ๒๐ -๓๙ % 
๓. มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง ๑๐ -๑๙ % 
๔. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ๑๐๐ % 
 

 

๒. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
ข้อปฏิบัติที่ดี 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑. บริหารจิต เจริญปัญญา  
    ก่อนเข้าเรียน เช้า – บ่าย 
    ทั้งครู และนักเรียน 

๑. ครูและนักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ 
๓. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ
๔. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

๒. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่ม
สาระและในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

๑. มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒. มีครู ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏบิัติ  
๓. มีครู ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏบิัติ    
๔. มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

  

๓. ครูพานักเรียนท าโครงงาน 
   คุณธรรม หรือกิจกรรม 
  จิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๑. มีครู  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. มีครู  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ           
๓. มีครู  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔. มีครู  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 
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๒. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน (ต่อ) ข้อปฏิบัติที่ดี 
ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๔.  ครู ผู้บริหาร และ 
นักเรียนทุกคนไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง 
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้  

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ 
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ  

 

๕. ครู ผู้บริหาร และนักเรียน
ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

3. มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้อปฏิบัติที่ดี 
ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

 1. รักษาศีล ๕ 
 

๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
    ปฏิบัติได้ ครบ ๕ ข้อ 
๒. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๕๐ - ๖๙  
    ปฏิบัติได้ ครบ ๕ ข้อ 
๓. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๗๐ - ๘๙  
    ปฏิบัติได้ ครบ ๕ ข้อ 
๔. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐   
    ปฏิบัติได้ ครบ ๕ ข้อ 

 

2. ยิ้มง่าย ไหว้สวย  
    กราบงาม 
 

๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ปฏิบัต ิ
๓. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ปฏิบัต ิ
๔. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

3. ก่อนรับประทานอาหาร 
    จะมีการพิจารณาอาหาร 
    รับประทานอาหารไม่ดัง  
    ไม่หก ไม่เหลือ 

๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
 

 

4. ประหยัด ออม ถนอมใช้ 
    เงิน และสิ่งของ 
 
 

๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
 
 
 

 



36 
 

3. มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ) ข้อปฏิบัติที่ดี 
ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

5. มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
 

๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ปฏิบัต ิ
๓. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ปฏิบัต ิ
๔. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

4. มาตรฐานด้านการส่งเสรมิวิถีพุทธ 8 ประการ 
ข้อปฏิบัติที่ดี 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑. ไม่มีอาหารขยะขายใน 
    โรงเรียน 
 

๑. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน  
๒. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน   
๓. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวันแต่นักเรียนน า 
    มาเอง  
๔. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน และ ปลูกฝังให้ 
    นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะนอกโรงเรียน  
 

 

๒. ไม่ดุด่านักเรียน ๑. ครู ผู้บริหาร ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒. ครู ผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ
๓. ครู ผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ   
๔. ครู ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
 

 

๓. ชื่นชมคุณความดีหน้า 
    เสาธงทุกวัน 

๑. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ     
๒. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง   
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ     
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้ 
    นักเรียนท าความดี 
 

 

๔. โฮมรูมเพ่ือสะท้อน 
    ความรู้สึกเช่นความรู้สึก 
    ที่ได้ท าความดี 

๑. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ     
๒. ปฏิบัติโดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง   
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ     
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้ 
    นักเรียนท าความดี 

 

๕. ครู ผู้บริหาร และนักเรียน 
    มีสมุดบันทึกความดี 

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ  
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ  
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
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4. มาตรฐานด้านการส่งเสรมิวิถีพุทธ 8 ประการ (ต่อ) 
ข้อปฏิบัติที่ดี 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๖. ครู ผู้บริหาร และ 
   นักเรียนสอบได้ธรรม 
   ศึกษาตร ีเป็นอย่างน้อย 

๑. คร ูผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ  
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ  
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

๗. บริหารจิต เจริญปัญญา  
   ก่อนการประชุมทุกครั้ง 

๑. ครูและนักเรียน ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ   
๒. ครูและนักเรียน ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง 
๓. ครูและนักเรียน ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ   
๔. ครูและนักเรียน ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า    

 

๘. มีพระมาสอนอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

๑. นักเรียนได้เรียนกับพระ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
๒. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
 

 

5. มาตรฐานด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 
ข้อปฏิบัติที่ดี 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑. ใส่เสื้อสีขาวทุกคน 
 

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ   
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ  
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

๒. ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 
 

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ  
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ  
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

๓. รับประทานอาหาร 
   มังสวิรัตในมื้อกลางวัน 

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ  
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ  
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

 

๔. สวดมนต์แปล 
 

๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ  
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ  
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
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สรุปผลการประเมินรายด้าน 
1. ด้านกายภาพ (7 ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม 28 คะแนน ด าเนินการได้.............คะแนน  
 ระดับคะแนนเฉลี่ย............. 
2. ด้านการเรียนการสอน (5 ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม 20 คะแนน ด าเนินการได้.............คะแนน  
 ระดับคะแนนเฉลี่ย............. 
3. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน (5 ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม 20 คะแนน                                    
 ด าเนินการได้..........คะแนน ระดับคะแนนเฉลี่ย............. 
4. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ (8 ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม 32 คะแนน  ด าเนินการได้..........คะแนน  
 ระดับคะแนนเฉลี่ย............. 
5. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ(4 ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม 16 คะแนน ด าเนินการได้..........คะแนน  
 ระดับคะแนนเฉลี่ย............ 
 
สรุปผลการประเมินรวม 5 ด้าน 29 ตัวช้ีวัด  
    
 คะแนนเต็ม  116 คะแนน ระดับคะแนนเฉลี่ย........................  
 

ระดับ ควรปรับปรุง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 0.00 – 1.49 
 ระดับ พอใช้ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 1.50 – 2.49 
ระดับ ดี ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.50 – 3.49 
ระดับ ดีมาก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.50 – 4.00 

 
 โรงเรียน.................................มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ..............ระดับคะแนนเฉลี่ย.............. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             ผู้รายงานข้อมูล 

 

ลงชื่อ....................................................... 

       (....................................................) 

  ต าแหน่ง ............................................... 

                              ผู้รับรองข้อมูล 

 

                     ลงชื่อ............................................ 

                       (.............................................) 

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ...................................... 
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รายละเอียดการน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี “โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น”  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 **************************  

 ค าชี้แจง  
   ให้เขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 – 
2564 ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4     
(รวมภาคผนวก รูปภาพ และเอกสารหลักฐานประกอบ) รายละเอียดดังต่อไปนี้     
 ๑. ชื่อนวัตกรรม……………….…………………(ตั้งชื่อให้สั้น กระชับ ชวนติดตามและสะท้อนถึงผลงาน)  
 2. ชื่อเจ้าของผลงาน   
   โรงเรียน........................................... สังกัด......................................................... .......... 
   โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร................................................................. 
   ชื่อผู้บริหาร..................................................โทรศัพท์มือถือ ..........................................    
   ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....................................โทรศัพท์มือถือ ...................................  
 3. สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
    ด้านกายภาพ 
    ด้านการเรียนการสอน 
    ด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน     
    ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
    ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 
 4. เนื้อหาประกอบด้วย 
  4.1 หลักการและเหตุผล ความส าคัญของปัญหา (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดใด)  
  4.2 วัตถุประสงค์  
  4.3 ภาพ Model 1 หน้า  
        4.4 ขั้นตอนการด าเนินงานและกระบวนการด าเนินงาน   
        (ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอน ต่อเนื่อง
สัมพันธ์ กันและสอดคลองกับวัตถุประสงค์ โดยน าวิธีการด าเนินงานมาจาก Model เช่น ด้าน Input, Process, 
Output, Outcome/Impact เป็นต้น) 
  4.5 หลักธรรมที่ใช้ในโครงการ 
   4.6 ผลการด าเนินงาน 
  4.7 ประโยชน์ที่ได้รับ   
  4.8 การเผยแพร/่ การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ   
         (ระบขุ้อมูลที่ท าใหเ้ห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพรผลงานนวัตกรรมและการยก
ย่อง   ชมเชยรางวัลที่ไดรับ) 
  4.9 ปัจจัยความส าเร็จ   
         (ระบุบุคคล / หนว่ยงาน / องค์กรหรือวิธีการทีช่่วยให้งานประสบผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม)   
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  4.10 บทเรียนที่ไดรับ   
     (สิ่งที่ไดเรียนรูค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอาจจะเป็นการค้นพบวิธีการ  
ขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่) 
  4.11 แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
                4.12 ภาคผนวก 
 5. การจัดส่งรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี 
     1) จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวน 1 เล่ม มายังส านักงานเขต 
     2) จัดส่งไฟล์รายงานฯ สกุล .PDF  จ านวน  1 ไฟล์ 
     ๓) จัดส่งไฟล์รายงานฯ สกุล .Word จ านวน  1 ไฟล์  
                   https://forms.gle/Z5mSab52v1JTaGyt6 
  
 
 
 
 
 

 6. รายงานผลการปฏิบัติที่ดี รูปแบบ Model หรือ Infographic จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 กิจกรรม 
เผยแพร่ลงในระบบออนไลน์ กลุ่ม เฟสบุ๊ก “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.เพชรบูรณ์เขต ๓” ในลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/1375342652579252”   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายละเอียดการเขียนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 ๑. ให้เขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 - 2564   
ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หรือตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 1 
นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 2.  ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรม ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ)    
  3.  หัวข้อในการเขียนนวัตกรรม 
      ๑)   ชื่อนวัตกรรม……………….…………………(ตั้งชื่อให้สั้น กระชับ ชวนติดตามและสะท้อนถึงผลงาน) 
  ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม .................................................................................................... .. 
   โรงเรียน........................................... สังกัด..................................................................  
   โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร...............................................................  
   โทรศพัท์มือถือ .......................................... e-mail..................................................... 
  ประเภทผลงาน   ด้านการบริหาร 
      ด้านการเรียนการสอน 
  สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      ความพอเพียง 
      ความกตัญญู 
      ความซื่อสัตย์สุจริต 
      ความรับผิดชอบ 
      อุดมการณ์คุณธรรม 
      คุณธรรมอัตลักษณ์ (โปรดระบุ) ................................................................ 
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (โปรดระบุ) ................................................ .... 
      ๒) ที่มาและความส าคัญ/สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดใด 
  1.1 เหตุผลที่เกิดแรงจากแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดท า 
ผลงานนวัตกรรม 
   1.2 แนวคิดหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการ
ทฤษฎีรูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมได 
      ๓) วัตถุประสงค์ 
  3.1 จุดประสงค์เขียนให้สอดคลองกับความส าคัญของผลงานนวัตกรรม 
   3.2 เป้าหมายระบจุ านวนผลงานนวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมอย่างชัดเจน 
      ๔) ภาพ Model 1 หน้า  
       ๕) ขั้นตอนการด าเนินงานและกระบวนการด าเนินงาน   
  (ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอน  ต่อเนื่องสัมพันธ์ 
กันและสอดคลองกับวัตถุประสงค์ โดยน าวิธีการด าเนินงานมาจาก Model)  
      6) ผลการด าเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ   
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      7) ปัจจัยความส าเร็จ   
   (ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กรหรือวิธีการทีช่่วยให้งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์   
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม)   
      8) บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)   
  (สิ่งที่ไดเรียนรูค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอาจจะเป็นการค้นพบวิธีการ  
ขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่) 
      9) การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ   
   (ระบุข้อมูลที่ท าใหเ้ห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพรผลงานนวัตกรรมและการยกย่อง   
ชมเชยรางวัลที่ไดรับ) 
      10) เงื่อนไขความส าเร็จ   
  (ข้อสังเกต ขอเสนอแนะในการน านวัตกรรมไปใช้) 
      ๑1) แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
      12) การจัดส่งรายงาน 
  12.1 จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวน 1 เล่ม มายังส านักงานเขต 
  12.2 จัดส่งไฟล์รายงานฯ สกุล .PDF  จ านวน  1 ไฟล์, สกุล .Word จ านวน  1 ไฟล์ 
          มายัง https://forms.gle/j56riWXiTmM9KB1T7 
  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายละเอียดการเขียนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 ๑. ให้เขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 - 2564   
ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หรือตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 1 
นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 2.  ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรม ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ)    
  3.  หัวข้อในการเขียนนวัตกรรม 
      ๑)   ชื่อนวัตกรรม……………….…………………(ตั้งชื่อให้สั้น กระชับ ชวนติดตามและสะท้อนถึงผลงาน) 
  ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม .................................................................................................... .. 
   โรงเรียน........................................... สังกัด..................................................................  
   โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร...............................................................  
   โทรศพัท์มือถือ .......................................... e-mail..................................................... 
  ประเภทผลงาน   ด้านการบริหาร 
      ด้านการเรียนการสอน 
  สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      ความพอเพียง 
      ความกตัญญู 
      ความซื่อสัตย์สุจริต 
      ความรับผิดชอบ 
      อุดมการณ์คุณธรรม 
      คุณธรรมอัตลักษณ์ (โปรดระบุ) ................................................................ 
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (โปรดระบุ) ................................................ .... 
      ๒) ที่มาและความส าคัญ/สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดใด 
  1.1 เหตุผลที่เกิดแรงจากแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดท า 
ผลงานนวัตกรรม 
   1.2 แนวคิดหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการ
ทฤษฎีรูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมได 
      ๓) วัตถุประสงค์ 
  3.1 จุดประสงค์เขียนให้สอดคลองกับความส าคัญของผลงานนวัตกรรม 
   3.2 เป้าหมายระบจุ านวนผลงานนวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมอย่างชัดเจน 
      ๔) ภาพ Model 1 หน้า  
       ๕) ขั้นตอนการด าเนินงานและกระบวนการด าเนินงาน   
  (ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอน  ต่อเนื่องสัมพันธ์ 
กันและสอดคลองกับวัตถุประสงค์ โดยน าวิธีการด าเนินงานมาจาก Model)  
      6) ผลการด าเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ   
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      7) ปัจจัยความส าเร็จ   
   (ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กรหรือวิธีการทีช่่วยให้งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์   
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม)   
      8) บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)   
  (สิ่งที่ไดเรียนรูค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอาจจะเป็นการค้นพบวิธีการ  
ขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่) 
      9) การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ   
   (ระบุข้อมูลที่ท าใหเ้ห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพรผลงานนวัตกรรมและการยกย่อง   
ชมเชยรางวัลที่ไดรับ) 
      10) เงื่อนไขความส าเร็จ   
  (ข้อสังเกต ขอเสนอแนะในการน านวัตกรรมไปใช้) 
      ๑1) แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
      12) การจัดส่งรายงาน 
  12.1 จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวน 1 เล่ม มายังส านักงานเขต 
  12.2 จัดส่งไฟล์รายงานฯ สกุล .PDF  จ านวน  1 ไฟล์, สกุล .Word จ านวน  1 ไฟล์ 
          มายัง https://forms.gle/j56riWXiTmM9KB1T7 
  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  “คุรุชน คนคุณธรรม” 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภท   ครู   

ชื่อ    นาย  นาง  นางสาว ............................. นามสกุล ........................................ 

NAME ………………………...............…….. SURNAME ……………................…………….…………  

อายุ ....................... ป 

วิทยฐานะ  ปฏิบัติการ  ชํานาญการ   ชํานาญการพิเศษ O เชี่ยวชาญ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  oตํ่ากวาปริญญาตรี o ปริญญาตรี o ปริญญาโท  o ปริญญาเอก 

สถานที่ปฏิบัติงาน .............................................. สังกัด .....................................................   

เลขที่ ........... หมู .................. ถนน ........................... แขวง/ตําบล ...................................  

อําเภอ ........................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี์ ........................   

โทรศัพท .................................................... โทรสาร ...........................................................  

e-mail ……………………………………………………………............................................................ 

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 

เลขที่ ............... หมู .................... ถนน ......................... แขวง/ตําบล ...............................  

อําเภอ ............................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณยี์ .........................  

โทรศัพท ............................................. โทรศัพทเคลื่อนที่ ................................................... 
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ตอนที่ 2 ผลการประพฤติปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ เอกสารและหลักฐานอางอิง ดังนี้ 

 1. พอเพียง 
  1.1 ประหยัดอดออม ใชชีวิตแบบพอเพียง  
  1.2 ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด  
  1.3 ใชทรัพยากรสวนรวมอยางประหยัดและคุมคา  
  1.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนรวมงานและสังคม  
  1.5 ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงานและสังคมในดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ  
  1.6 เปนผูนําผูตามท่ีดีเปนที่ยอมรับของผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน 

 2. กตัญญู 
  2.1 ดูแลบิดามารดาผูมีพระคุณตามกําลังความสามารถเหมาะสมแกฐานะ 
  2.2 มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  2.3 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และบุคคลอ่ืนมีความกตัญ  ูรูคุณ
องคกร 
  2.4 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และบุคคลอ่ืนรูรักษสิ่งแวดลอม   
ใชอยางประหยัดและคุมคา 

 3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3.1 รักษาคําพูดที่ใหไวตอตนเอง 
  3.2 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง 
 3.3. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
 3.4 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอตนเอง 
 3.5 รักษาคําพูดที่ใหไวตอผูอ่ืน 
 3.6 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง 
 3.7 รักษาผลประโยชนของทางราชการและของสวนรวม 
 3.8 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอญาติพ่ีนองหรือผูใกลชิดคนุเคย 

 4. ความรับผิดชอบ 
  4.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบและสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
  4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.3 เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
  4.4 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน 
  4.5 ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีคุณภาพภายในเวลาที่กําหนดและมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
  4.6 สรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
  4.7 มีผลงานที่เกิดจากการใชนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 5. อุดมการณ์คุณธรรม 
  5.1 อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 
  5.2 เปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนในเรื่องการตรงตอเวลาและการอุทิศเวลา 
  5.3 มีจิตสาธารณะชวยเหลืองานขององคกรชุมชน และสังคม 
  5.4 อดทนตอความยากลําบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
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  5.5 เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  5.6 ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอยางเต็มความสามารถ 
  5.7 ใหความชวยเหลือ ปรึกษา แนะนําวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
เพ่ือนรวมงานและคนในชุมชน 
 
 ข้าพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑในประกาศฯ ทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ ................................................ ผูขอรับการพิจารณา 
          ( ................................................. ) 
     ตําแหนง..................................................... 
     วันที่ ........ เดือน................. พ.ศ. ............ 
 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาขั้นตนเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเดน 
เปนแบบอยาง ตามหลักเกณฑการประเมินคุรุชน คุณธรรม 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................... .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................... 
(ระบุชื่อผูขอรับการพิจารณา) ตําแหนง...................................................................................................................... 
เปนผูมีความเหมาะสมแกการยกยองใหเปนแบบอยาง คุรุชน คนคุณธรรม เพ่ือรับรางวัล  
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2563  
 
 
        ลงชื่อ ................................................ ผูบังคับบัญชา 
     ( ................................................. ) 
  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน...................................... 
     วันที่ ........ เดือน................. พ.ศ. ............ 
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แบบประเมิน 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม (ส าหรับครู) 
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในชองปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนตัวเลือกที่สอดคลองกับขอเท็จจริง 
 
ชื่อ-นามสกุล....................................................................วิทยฐานะ ................................... 
โรงเรียน ......................................................................... สังกัด ................................... ...... 
 

คุณธรรม ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. พอเพียง 1.1 ประหยัดอดออม ใชชีวิตแบบพอเพียง    

1.2 ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด   

1.3 ใชทรัพยากรสวนรวมอยางประหยัดและคมุคา   

1.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนรวมงานและสังคม   

1.5 ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงานและสังคมในดานตาง ๆ 
      อยางสมํ่าเสมอ  

  

1.6 เปนผูนําผูตามท่ีดีเปนที่ยอมรับของผูบริหารและ 

      เพ่ือนรวมงาน 

  

           ปฏิบัติ 6 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 5 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 3-4 ขอ = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-2 ขอ = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
 
 
 

2. กตัญญู 
 

2.1 ดูแลบิดามารดาผูมีพระคุณตามกําลังความสามารถเหมาะสม
แกฐานะ 

  

2.2 มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

2.3 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน 
และบุคคลอ่ืนมีความกตัญ  ูรูคุณองคกร 

  

2.4 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน 
และบุคคลอ่ืน รรูักษสิ่งแวดลอม ใชอยางประหยัดและคุมคา 

  

          ปฏิบัติ 4 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 3 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 2 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 
 

คะแนน 
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คุณธรรม ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

3. ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

 

3.1 รักษาคําพูดที่ใหไวตอตนเอง   
3.2 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง   
3.3. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัว 
ตอการกระทําผิด 

  

3.4 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอตนเอง   
3.5 รักษาคําพูดที่ใหไวตอผูอ่ืน   
3.6 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง   
3.7 รักษาผลประโยชนของทางราชการและของสวนรวม   
3.8 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอญาติพ่ีนองหรือผูใกลชิด 
คุนเคย 

  

          ปฏิบัติ 8 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 6-7 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 4-5 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-3 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
 
 
 

  
4. ความ

รับผิดชอบ 

4.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบและสุภาพเรียบรอย เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

  

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย   
4.3 เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา 

  

4.4 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน   
4.5 ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีคุณภาพภายในเวลาที่กําหนดและ
มีผลงานเปนที่ยอมรับ 

  

4.6 สรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
4.7 มีผลงานที่เกิดจากการใชนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

  

          ปฏิบัติ 7 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 6 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 4-5 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-3 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
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คุณธรรม ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
5. อุดมการณ์

คุณธรรม 
5.1 อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ 
อยางตอเนื่อง 

  

5.2 เปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนในเรื่องการตรงตอเวลาและการ
อุทิศเวลา 

  

5.3 มีจิตสาธารณะชวยเหลืองานขององคกรชุมชน และสังคม   
5.4 อดทนตอความยากลําบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

  

5.5 เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย   
5.6 ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอยางเต็ม
ความสามารถ 

  

5.7 ใหความชวยเหลือ ปรึกษา แนะนําวิธีการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเพ่ือนรวมงานและคนในชุมชน 

  

          ปฏิบัติ 7 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 6 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 4-5 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-3 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
 
 
 

คะแนนรวม  
ระดับคุณภาพ  
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เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ 
 
 

ครู/  
ผู้บริหาร 

ระดับคุณภาพ 
พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
31– 49 คะแนน 
 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
50 – 69 คะแนน 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
70 – 89 คะแนน 
 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
90 – 100 คะแนน 
 

 
 หมายเหตุ 
  1. ผทูี่สมควรไดรับการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”     
ตองผานเกณฑการพิจารณา 90 คะแนนขึ้นไป 
  2. ผทูี่ไดคะแนนตํ่ากวา 31 คะแนน ไมผานการพิจารณาคัดเลือก 
  3. ใหเรียงลําดับบุคคลตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย 
  4. ในกรณทีีม่ีผู้ไดร้ับการพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมในด้านความ
พอเพียงเป็นอันดับแรก หากยังมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมด้านความกตัญญูเป็นอันดับ 2 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับ 3 ความรับผิดชอบเปนอันดับ 4 และอุดมการณคุณธรรมเปนอันดับสุดทาย 
  5. ในกรณีที่มีผูที่ไดรับการพิจารณามีคะแนนรวมเทากันทุกดาน ใหพิจารณาจากจํานวนการปฏิบัติรวมเป
นอันดับแรก หากยังมีจํานวนการปฏิบัติเทากันใหพิจารณาจากจํานวนปฏิบัติด้านความพอเพียงเป็นอันดับที่ 2 
ความกตัญญูเป็นอันดับ 2 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับ 3 ความรับผิดชอบเปนอันดับ 4 และอุดมการณคุณธรรม 
เปนอันดับสุดทาย 
 6. ถาหากยังมีคะแนนเทากันในการพิจารณาขอที่ 3 และขอที่ 4 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
  7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภท   ผูบริหารสถานศึกษา 

ชื่อ    นาย  นาง  นางสาว ............................. นามสกุล ........................................ 

NAME ………………………...............…….. SURNAME ……………................…………….…………  

อายุ ....................... ป 

วิทยฐานะ  ปฏิบัติการ  ชํานาญการ   ชํานาญการพิเศษ O เชี่ยวชาญ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  oตํ่ากวาปริญญาตรี o ปริญญาตรี o ปริญญาโท  o ปริญญาเอก 

สถานที่ปฏิบัติงาน .............................................. สังกัด .....................................................   

เลขที่ ........... หมู .................. ถนน ........................... แขวง/ตําบล ................................... 

อําเภอ ........................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี์ ........................   

โทรศัพท .................................................... โทรสาร ...........................................................  

e-mail ……………………………………………………………............................................................ 

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 

เลขที่ ............... หมู .................... ถนน ......................... แขวง/ตําบล ...............................  

อําเภอ ............................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณยี์ .........................  

โทรศัพท ............................................. โทรศัพทเคลื่อนที่ ................................................... 
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ตอนที่ 2 ผลการประพฤติปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ เอกสารและหลักฐานอางอิง ดังนี้ 

 1. พอเพียง 
  1.1 ประหยัดอดออม ใชชีวิตแบบพอเพียง  
  1.2 ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด  
  1.3 ใชทรัพยากรสวนรวมอยางประหยัดและคุมคา  
  1.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนรวมงานและสังคม  
  1.5 ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงานและสังคมในดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ  
  1.6 เปนผูนําผูตามท่ีดีเปนที่ยอมรับของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. กตัญญู 
  2.1 ดูแลบิดามารดาผูมีพระคุณตามกําลังความสามารถเหมาะสมแกฐานะ 
  2.2 มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  2.3 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และบุคคลอ่ืนมีความกตัญ  ูรูคุณ
องคกร 
  2.4 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และบุคคลอ่ืนรูรักษสิ่งแวดลอม   
ใชอยางประหยัดและคุมคา 

 3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3.1 รักษาคําพูดที่ใหไวตอตนเอง 
  3.2 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง 
 3.3. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
 3.4 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอตนเอง 
 3.5 รักษาคําพูดที่ใหไวตอผูอ่ืน 
 3.6 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง 
 3.7 รักษาผลประโยชนของทางราชการและของสวนรวม 
 3.8 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอญาติพ่ีนองหรือผูใกลชิดคนุเคย 

 4. ความรับผิดชอบ 
  4.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบและสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
  4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.3 เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
  4.4 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน 
  4.5 ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีคุณภาพภายในเวลาที่กําหนดและมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
  4.6 สรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
  4.7 มีผลงานที่เกิดจากการใชนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 5. อุดมการณ์คุณธรรม 
  5.1 อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 
  5.2 เปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนในเรื่องการตรงตอเวลาและการอุทิศเวลา 
  5.3 มีจิตสาธารณะชวยเหลืองานขององคกรชุมชน และสังคม 
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  5.4 อดทนตอความยากลําบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.5 เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  5.6 ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอยางเต็มความสามารถ 
  5.7 ใหความชวยเหลือ ปรึกษา แนะนําวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
เพ่ือนรวมงานและคนในชุมชน 
 
 
 ข้าพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑในประกาศฯ ทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ ................................................ ผูขอรับการพิจารณา 
          ( ................................................. ) 
     ตําแหนง..................................................... 
     วันที่ ........ เดือน................. พ.ศ. ............ 
 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาขั้นตนเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเดน 
เปนแบบอยาง ตามหลักเกณฑการประเมินคุรุชน คุณธรรม 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................ ....................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................... 
(ระบุชื่อผูขอรับการพิจารณา) ตําแหนง...................................................................................................................... 
เปนผูมีความเหมาะสมแกการยกยองใหเปนแบบอยาง คุรุชน คนคุณธรรม เพ่ือรับรางวัล  
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2563  
 
 
              ลงชื่อ ................................................ ผูบังคับบัญชา 
                 ( นายสมศักดิ์  ภูมิกอง ) 
       ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
       วันที่ ........ เดือน................. พ.ศ. ............ 
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แบบประเมิน 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม (ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา) 

 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในชองปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนตัวเลือกที่สอดคลองกับขอเท็จจริง 
 
ชื่อ-นามสกุล....................................................................วิทยฐานะ ................................... 
โรงเรียน ......................................................................... สังกัด ................................... ...... 
 

คุณธรรม ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. พอเพียง 1.1 ประหยัดอดออม ใชชีวิตแบบพอเพียง    

1.2 ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด   

1.3 ใชทรัพยากรสวนรวมอยางประหยัดและคมุคา   

1.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนรวมงานและสังคม   

1.5 ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงานและสังคมในดานตาง ๆ 
      อยางสมํ่าเสมอ  

  

1.6 เปนผูนําผูตามท่ีดีเปนที่ยอมรับของผูบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  

           ปฏิบัติ 6 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 5 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 3-4 ขอ = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-2 ขอ = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
 
 
 

2. กตัญญู 
 

2.1 ดูแลบิดามารดาผูมีพระคุณตามกําลังความสามารถเหมาะสม
แกฐานะ 

  

2.2 มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

2.3 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน 
และบุคคลอ่ืนมีความกตัญ  ูรูคุณองคกร 

  

2.4 ปฏิบัติตนและสงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน เพ่ือนรวมงาน 
และบุคคลอ่ืน รรูักษสิ่งแวดลอม ใชอยางประหยัดและคุมคา 

  

          ปฏิบัติ 4 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 3 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 2 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 
 

คะแนน 
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คุณธรรม ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

3. ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

 

3.1 รักษาคําพูดที่ใหไวตอตนเอง   
3.2 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง   
3.3. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัว 
ตอการกระทําผิด 

  

3.4 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอตนเอง   
3.5 รักษาคําพูดที่ใหไวตอผูอ่ืน   
3.6 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง   
3.7 รักษาผลประโยชนของทางราชการและของสวนรวม   
3.8 ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนตอญาติพ่ีนองหรือผูใกลชิด 
คุนเคย 

  

          ปฏิบัติ 8 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 6-7 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 4-5 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-3 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
 
 
 

  
4. ความ

รับผิดชอบ 

4.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบและสุภาพเรียบรอย เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

  

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย   
4.3 เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา 

  

4.4 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน   
4.5 ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีคุณภาพภายในเวลาที่กําหนดและ
มีผลงานเปนที่ยอมรับ 

  

4.6 สรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
4.7 มีผลงานที่เกิดจากการใชนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

          ปฏิบัติ 7 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 6 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 4-5 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-3 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
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คุณธรรม ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
5. อุดมการณ์

คุณธรรม 
5.1 อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ 
อยางตอเนื่อง 

  

5.2 เปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนในเรื่องการตรงตอเวลาและการ
อุทิศเวลา 

  

5.3 มีจิตสาธารณะชวยเหลืองานขององคกรชุมชน และสังคม   
5.4 อดทนตอความยากลําบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

  

5.5 เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย   
5.6 ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอยางเต็ม
ความสามารถ 

  

5.7 ใหความชวยเหลือ ปรึกษา แนะนําวิธีการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเพ่ือนรวมงานและคนในชุมชน 

  

          ปฏิบัติ 7 ขอ    = ดีเยี่ยม (20 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 6 ขอ    = ดีมาก (15 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 4-5 ขอ    = ดี (10 คะแนน) 
  ปฏิบัติ 1-3 ขอ    = พอใช (5 คะแนน) 

คะแนน 
 
 
 

คะแนนรวม  
ระดับคุณภาพ  
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เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ 
 
 

ครู/  
ผู้บริหาร 

ระดับคุณภาพ 
พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
31– 49 คะแนน 
 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
50 – 69 คะแนน 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
70 – 89 คะแนน 
 

ผานระดับการประเมิน 
ทุกประเด็นพิจารณา 
90 – 100 คะแนน 
 

 
 หมายเหตุ 
  1. ผทูี่สมควรไดรับการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”     
ตองผานเกณฑการพิจารณา 90 คะแนนขึ้นไป 
  2. ผทูี่ไดคะแนนตํ่ากวา 31 คะแนน ไมผานการพิจารณาคัดเลือก 
  3. ใหเรียงลําดับบุคคลตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย 
  4. ในกรณทีีม่ีผู้ไดร้ับการพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมในด้านความ
พอเพียงเป็นอันดับแรก หากยังมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมด้านความกตัญญูเป็นอันดับ 2 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับ 3 ความรับผิดชอบเปนอันดับ 4 และอุดมการณคุณธรรมเปนอันดับสุดทาย 
  5. ในกรณีที่มีผูที่ไดรบัการพิจารณามีคะแนนรวมเทากันทุกดาน ใหพิจารณาจากจํานวนการปฏิบัติรวมเป
นอันดับแรก หากยังมีจํานวนการปฏิบัติเทากันใหพิจารณาจากจํานวนปฏิบัติด้านความพอเพียงเป็นอันดับที่ 2 
ความกตัญญูเป็นอันดับ 2 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับ 3 ความรับผิดชอบเปนอันดับ 4 และอุดมการณคุณธรรม 
เปนอันดับสุดทาย 
 6. ถาหากยังมีคะแนนเทากันในการพิจารณาขอที่ 3 และขอที่ 4 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
  7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
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รายละเอียดการเขียนวัตกรรมต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 ๑. ให้เขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 - 2564   
ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จ านวน 1 นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 2.  ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรม ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ)    
  3.  หัวข้อในการเขียนนวัตกรรม 
      ๑) ชื่อนวัตกรรม……………….…………………(ตั้งชื่อให้สั้น กระชับ ชวนติดตามและสะท้อนถึงผลงาน) 
          สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  
      ทักษะกระบวนการคิด 
      ซื่อสัตย์สุจริต 
      มีวินัย  
      อยู่อย่างพอเพียง   
      จิตสาธารณะ  
                     ประเภทผลงาน   ด้านการบริหาร 
      ด้านการเรียนการสอน 
  ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม ...................................................................................................... 
   โรงเรียน........................................... สังกัด..................................................................  
   โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร............................................................... 
   โทรศัพท์มือถือ .......................................... e-mail..................................................... 
   
      ๒) ความส าคัญของผลงาน/สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดใด  
  1.1 เหตุผลที่เกิดแรงจากแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดท า  
ผลงานนวัตกรรม  
   1.2 แนวคิดหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการ 
ทฤษฎีรูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมได 
      ๓) วัตถุประสงค์  
  3.1 จุดประสงค์เขียนให้สอดคลองกับความส าคัญของผลงานนวัตกรรม  
   3.2 เป้าหมายระบจุ านวนผลงานนวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมอย่างชัดเจน  
      ๔) ภาพ Model 1 หน้า  
       ๕) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน    
  (ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอน  ต่อเนื่องสัมพันธ์ 
กันและสอดคลองกับวัตถุประสงค์ โดยน าวิธีการด าเนินงานมาจาก Model เช่น ด้าน Input, Process, Output, 
Outcome/Impact) 
      6) ผลการด าเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ   
      7) ปัจจัยความส าเร็จ   
   (ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กรหรือวิธีการทีช่่วยให้งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์   
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม)   
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      8) บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)   
  (สิ่งที่ไดเรียนรูค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอาจจะเป็นการค้นพบวิธีการ  
ขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่) 
      9) การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ   
   (ระบุข้อมูลที่ท าใหเ้ห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพรผลงานนวัตกรรมและการยกย่อง   
ชมเชยรางวัลที่ไดรับ) 
      10) เงื่อนไขความส าเร็จ   
  (ข้อสังเกต ขอเสนอแนะในการน านวัตกรรมไปใช้) 
      ๑1) แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
               12) ภาคผนวก 
 4. การจัดส่งรายงานนวัตกรรม 
     1) จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวน 1 เล่ม มายังส านักงานเขต 
     2) จัดส่งไฟล์รายงานฯ สกุล .PDF  จ านวน  1 ไฟล์ 
     ๓) จัดส่งไฟล์รายงานฯ สกุล .Word จ านวน  1 ไฟล์  
                   มายัง https://forms.gle/7qLEgemUGL2QqR7m7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนสุจริต. 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ   นางสุปัญญา  โพธิ์หา 
วัน เดือน ปี เกิด  2  มิถุนายน  2514 
สถานที่เกิด  พิษณุโลก  ประเทศไทย 
ประวัติการศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง พลศึกษา, 2538 
   สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  ตามโครงการรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   เข้าสมทบ 
    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์,  
    (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2540 
   มหาวิทยาลัยรังสิต  
    ปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน, 2553 
   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
    ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา, 2558 
ที่อยู่ปัจจุบัน  9  หมู่ 3  ต าบลวังท่าดี  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 
   Krusupunyap@gmail.com 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
   54/2 หมู่ 4 ต าบลบึงสามพัน  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 
   เบอร์โทรศัพท์: 056-731256 ต่อ 108 

 

mailto:Krusupunyap@gmail.com



