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แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของการนิเทศ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2553)  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดให้โรงเรียนมี
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้น  พร้อมที่จะรับการประเมินภายในและภายนอก  
ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกระบวนการที่ส าคัญอยู่ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ  
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งทั้งสามกระบวนการมีความส าคัญเท่าเทียมกันและ
ต้องปฏิบัติให้ประสานสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเปาาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการนิเทศการศึกษาเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย  และในการด าเนินงานจะต้องใช้กระบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการมีส่วนร่วมจึง
จ าเป็นที่จะต้องระดมความคิดและบุคลากรที่เก่ียวข้องจัดท าแผนการนิเทศ และโครงการนิเทศร่วมกันเพ่ือให้การ
ปฏิบัติการนิเทศด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตระหนักในความส าคัญของการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภารกิจส าคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET) ในปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัด 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวม  3  ด้าน 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  (ระดับเขต เท่ากับ 46.32  ระดับประเทศ เท่ากับ 45.30)  ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวม  5 กลุ่มสาระหลัก  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ  (ระดับเขต เท่ากับ 42.84  ระดับประเทศ เท่ากับ 44.98) ส่วนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(O-Net)  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวม  5 กลุ่มสาระหลัก 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ เช่นเดียวกัน (ระดับเขต เท่ากับ 34.59  ระดับประเทศ เท่ากับ 37.91)  
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังมีสถานศึกษาบางส่วนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ควรได้รับการนิเทศดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ และผลจากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนบางส่วน 
มีผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาบางมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ
พอใช้และต้องปรับปรุง  นอกจากนี้ ยังพบว่า โรงเรียนบางส่วนให้ความส าคัญต่อการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ระดับ
น้อย  ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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     จากข้อมูลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  จึงได้ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค  สาเหตุส าคัญท่ีไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปาาหมาย สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ตลอดทั้งมียุทธศาสตร์ใดบ้างที่สามารถปฏิบัติ
แล้วเกิดผลหรือส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน  ได้แก่   

ปัญหาของผู้นิเทศ  ได้แก่  ภาระงาน เร่งด่วนบางช่วงเวลา  โดยเฉพาะปลายภาคเรียนที่  1  ซึ่งเป็น
ภารกิจตามแผนงาน โครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการนิเทศ
ได้ตามปฏิทินการนิเทศท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากเป็นกิจกรรม โครงการตามนโยบายต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นใน
ช่วงเวลาที่จ ากัดของปีงบประมาณ  ขาดความช านาญในบางสาขาวิชา หรือบางเรื่องที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ รู้เฉพาะเรื่องที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ   งาน/เวลาของศึกษานิเทศก์ไม่ตรงกันท าให้การระดมความคิด
ในลักษณะการร่วมคิดยังไม่มากเท่าที่ควร   

ปัญหาของผู้รับการนิเทศ  ได้แก่  งาน/โครงการมีจ านวนมาก ต้องจัดท าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
จ านวนมาก ไว้ส าหรับการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  เครื่องมือนิเทศ มีจ านวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นการ
ติดตามงานนโยบายของสพฐ. จึงเป็นการตรวจสอบมากกว่าการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่เพียงคนเดียวท าให้
ดูแลไม่ทั่วถึง บางครั้งต้องนัดโรงเรียนหลายๆโรง มานิเทศพร้อมกัน ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง ไม่สามารถลงใน
รายละเอียดเท่าท่ีควร เวลาไม่เพียงพอ  การอบรม ประชุมตามโครงการต่างๆ มีจ านวนมาก ครูต้องเข้าร่วมทุก
โครงการท าให้ไม่มีเวลา แม้กระทั่งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร 

 ความต้องการของผู้รับการนิเทศ  ได้แก่ ต้องการให้มีการนิเทศมากกว่าการตรวจสอบ ต้องการให้มี
การนิเทศถึงห้องเรียน มากกว่าที่จะมานั่งประชุมรวมกันทั้งหมด และให้นิเทศ แนะน า ครูในห้องเรียนไม่ต้องให้ไป
อบรมจะไม่ต้องทิ้งห้องเรียน  ต้องการให้มีการนิเทศเป็นทีม ให้แจ้งเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลไปให้
โรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อนมีการลงพ้ืนที่  ตลอดทั้งต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องส าคัญๆ เช่น หลักสูตร  
การวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูที่บรรจุใหม่เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่บรรลุตามเปาาหมายเท่าที่ควร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรค และ
ความตอ้งการดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ  ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และด้านกระบวนการนิเทศ   ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าว  โดยได้จัดท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2560  ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   มีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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นโยบายทางการศึกษา/จุดเน้นการด าเนนิงาน  
 

        ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นิเทศ  และคณะครูผู้สอนจะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด  โดยที่ผู้บริหารจะใช้
กระบวนการบริหารอย่างรอบคอบ  และผู้นิเทศจะใช้กระบวนการนิเทศด้วยความจริงใจร่วมกันให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือเอ้ืออ านวยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผลให้
นักเรียนเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  1  จึงได้ก าหนดนโยบายทางการศึกษา จุดเน้นการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2560  ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่ 
 

1. ขับเคลื่อน   SOI-DOK-MARK  Model  :  รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดมหาสารคาม    ประกอบด้วย 

        

        1.  SWOT  Analysis  :  S  การส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สภาวะแวดล้อมภายใน 
องค์กร และสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือ
ท าให้ทราบถึงบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่ และ สถานศึกษา ว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและ
ก าหนดกรอบในการพัฒนา 
                  2.  Organizing  :  O  การจัดโครงสร้างองค์การ ให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การก าหนดคู่มือ/เกณฑ์การท างาน การจัดหาทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนา การก าหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่ ตลอดจนการประสานงาน 
        3.  Informing  :  I  การชี้แจงท าความเข้าใจ ให้ความรู้ ให้ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เปาาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการพัฒนาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เพื่อ
สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการรับรู้ ที่ตรงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                 4. Development  :  D   พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมเป็นฐาน “8 ร่วม   2  หลัก”  ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA   ประกอบด้วย ประกอบด้วย  
     P  (1.ร่วมคิด  2.รว่มวางแผน  3. ร่วมตัดสินใจ)   
     D  (4. ร่วมด าเนินการ  5. ร่วมรับผิดชอบ)   
     C  (6.ร่วมก ากับ ติดตาม ประเมินผล)   
     A  (7. ร่วมแก้ปัญหา  8. ร่วมชื่นชมยินดี)   
       และ  2 หลัก  ได้แก่   1. หลักธรรมาภิบาล (Good  governance)   2. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 
                 5.  Open -Minded  :  O   เปิดใจกว้าง ไม่มีอคติ  การสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อาศัย
หลักทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) โดยใช้เทคนิค  5  ใจ  ได้แก่  เข้าใจ  ใส่ใจ  ประสานใจ   
จริงใจ และให้ก าลังใจ เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเปาาหมาย ซึ่งจะเน้น “การสื่อสารเพื่อ
ความเข้าใจในองค์กร” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้บรรลุเปาาหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
      6.  Knowledge Management : K   การจัดการความรู้  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร โดยการน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วน ามา
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พัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

   7.  Moral & Ethics  : M  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม 
หลัก  12  ประการ 
      8.  Achievement  :  A  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการด าเนินงานส าเร็จตาม
เปาาหมายที่ก าหนด 
       9.  Report  :  R  รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสะท้อนผลการพัฒนา 
(Reflection) เพ่ือเผยแพร่ ต่อผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ทราบ 

10. The Land  of  Knowledge :  K   จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองแห่งความรู้ เป็นเมืองตักสิลา 
ผู้เรียนมีความรู้ เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทุกระดับ 
 

2. ขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนของนักเรียนจังหวัดมหาสารคาม    ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 

 

1. Teaching : T                ครูสอนครบ-ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
2. Agreement : A             จัดท าข้อตกลง (MOU) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. Know – how : K           เน้นฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
4. Supervision : S             นิเทศภายในอย่างเป็นระบบถึงห้องเรียน 
5. Increasing : I                พากเพียรสอนเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ยังบกพร่อง 
6. Local  Assessment : L   ทดลองสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Pre-NT, Pre-O-Net)  
7. Awarding : A                ศิษย์และครูได้รับรางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

 
        3.  ขับเคลื่อน  Five Steps to Five Skills for Thailand 4.0  Model  :  รูปแบบ 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 6H  สนองนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 ขั้น (Five Steps) 
ขั้นที่ 1 กิจกรรมหลากหลาย    
ขั้นที่ 2  ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
ขั้นที่ 3  ปฏิบัติต่อยอดนวัตกรรม 
ขั้นที่ 4  ผู้ชี้แนะคือครู 
ขั้นที่ 5  ประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
 

5 ทักษะ (Five Skills) 
1. ทักษะการคิด 
2. ทักษะการสื่อสาร 
3. ทักษะการมสี่วนร่วม  
4. ทักษะการแก้ปัญหา 
5. ทักษะจิตสาธารณะ 
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4.  ขับเคลื่อน  2S7CIBQ  Model : รูปแบบกระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี     ประกอบด้วย 
 

      2S   ได้แก่   
  ศึกษานิเทศก์  (Supervisor) : S1  
  ผู้รับการนิเทศ (Supervision recipient) : S2  

      7C   ได้แก่   
  วิเคราะห์บริบท (Criticizing Context) : C1 
  ก าหนดกรอบแนวคิด  ทิศทาง (Creating  Conceptual  Framework) : C2 
  สร้างรูปแบบ  เทคนิค  วิธีพัฒนางาน (Constructing  Innovation) : C3   
  ปฏิบัติการนิเทศ  ติดตาม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring) : C4 
  ถามหาผลส าเร็จของงาน  (Concluding  Achievement) : C5   
  จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting  Learning Exchange) : C6   
  มุ่งสู่เครือข่ายขยายผล ต่อยอด (Connecting  Enhance  Network) : C7 

       I    ได้แก่   นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (Innovation) : I 

                B   ได้แก่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น (Behavior changes for the better) : B 

      Q   ได้แก่   ผลการพัฒนาตามมาตรฐาน (Quality) : Q 

 5.  ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัด (สพป.มหาสารคาม เขต 1, สพฐ. และ 
กระทรวงศึกษาธิการ)  เช่น   

      การจัดท าหลักสูตรใหม่   การท่องสูตรคูณ  การคิดเลขเร็ว การท่องบทอาขยาน กิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  การจัดท าปาายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น  
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1. วิสัยทัศน์ (การนิเทศการศึกษา) 

     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  พร้อมเพรียงประสานความร่วมมือ  ยึดถือการนิเทศอย่างเป็นระบบ  
น าคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

2. พันธกิจ 
   2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยการขับเคลื่อน SOI-DOK-MARK Model  เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 2.2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศ 
 2.3  พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรูปแบบต่อไปนี้ 
     2.3.1   ขับเคลื่อน TAKSILA  Model  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
     2.3.2   ขับเคลื่อน  Five  Steps to Five Skills  for  Thailand 4.0  Model  เพ่ือพัฒนา

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 6 H  สนองนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  
2.3.3 ขับเคลื่อน  2S7CIBQ Model  เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 

           2.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนทัศน์ในการท างานของบุคลากร 
           2.5 พัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัด 

    2.6  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วิจัย และพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 3. เป้าประสงค์ 
 3.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบ 
การบริหารจัดการการศึกษา  ทั้ง  4  งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน   
ที่ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้ 

3.3. ผลงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีความสุข   
 3.4.  มีระบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาาหมายที่ก าหนด 
          3.5.  มีการเผยแพร่ผลการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         4.1 ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยการสอบประเมินระดับชาติ (NT,O-Net) เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
         4.2  ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ง  4  ด้าน และมีรายงานผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ  (รายงาน KRS) 
         4.3  ร้อยละ  100  ของสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามนโยบาย จุดเน้น ของ
หน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดทั้งตามความต้องการและสภาพปัญหา   
         4.4 ร้อยละ  100  ของผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการนิเทศไป
ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
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5. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
 

    ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       มาตรการ/กิจกรรม    ขับเคลื่อนโดย  SOI-DOK -MARK Model   ดังนี้ 

มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
1. SWOT  Analysis  :  S          ด าเนินการ ดังนี้  
  1.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
ร่วมกันศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร ์เปาาประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
จุดเน้น การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของจังหวัดมหาสารคาม  
   1.2  คณะกรรมการร่วมกันส ารวจ และวิเคราะหส์ภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค ขององค์กร 
เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ได้ชัดเจน 
แล้วน า จุดแข็ง-จุดอ่อน ภายในมาเปรียบเทยีบกับ โอกาส-
อุปสรรค จากภายนอก เพื่อดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์
เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร  
   1.3  จัดล าดับความส าคัญแล้วน ามาก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ 
เปาาหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 

1. SWOT  Analysis  :  S          ด าเนินการ ดังนี้  
  1.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
ร่วมกันศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร ์เปาาประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
จุดเน้น การพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1   
   1.2  คณะกรรมการร่วมกันส ารวจ และวิเคราะหส์ภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค ขององค์กร 
เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ได้ชัดเจน 
แล้วน า จุดแข็ง-จุดอ่อน ภายในมาเปรียบเทยีบกับ โอกาส-
อุปสรรค จากภายนอก เพื่อดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์
เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร  
   1.3  จัดล าดับความส าคัญแล้วน ามาก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ 
เปาาหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ใหส้อดคล้องกับสพป.มค.1   

2. Organizing  :  O    ด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1  มอบหมายงาน ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ให้บุคลากรใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับภาระงาน 
   2.2  จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ  
กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เปาาหมาย และ
กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว ้
   2.3  ระดมทรัพยากรการบริหาร ได้แก่  คน  งบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ทั้งจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2. Organizing  :  O    ด าเนินการ ดังนี ้
    2.1  มอบหมายงาน ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับภาระงาน 
   2.2  จัดท าแผน แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ  
กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เปาาหมาย และ
กลยุทธ์ทีไ่ด้ก าหนดไว ้
   2.3  ระดมทรัพยากรการบริหาร ได้แก่  คน  งบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ทั้งจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. Informing :  I  ด าเนินการ ดังนี ้
   3.1 จัดประชุมบคุลากรทุกฝ่ายทุกระดับเพื่อช้ีแจง สร้าง
ความตระหนัก ท าความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เปาาประสงค์  ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทาง
การพัฒนา ให้รับรูไ้ด้ตรงกันก่อนด าเนินการพัฒนา 
   3.2  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยใช้ระบบ 
 e – Information ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน (NT,O-Net) 
3. การประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 
4. ข้อมูลโรงเรียน /ศูนย์ฯ โรงเรียนตน้แบบ/แกนน า 
5. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
6. ข้อมูลการพัฒนาศึกษานเิทศก์  ID Plan  ฯลฯ 

3. Informing :  I  ด าเนินการ ดังนี ้
   3.1 จัดท าประชุมบคุลากรทุกฝา่ยทุกระดับเพื่อช้ีแจง สร้าง
ความตระหนัก ท าความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เปาาประสงค์  ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทาง
การพัฒนา ให้รับรูไ้ด้ตรงกันก่อนด าเนินการพัฒนา 
   3.2  จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรบัด าเนินการพัฒนา เช่น 
      1.    ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยีน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน (NT,O-Net) 
3. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีด ี(Best Practice) 
4. ข้อมูลการพัฒนาคร ู

  ฯลฯ 
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4. Development  :  D  กระบวนการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นฐาน “8 ร่วม 2 หลัก” ภายใต้วงจรคณุภาพ PDCA   
การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ให้ด าเนินการ ดังนี้   
    1)  การวางแผน ( Planning : P)   
       1.1)  ร่วมคิด   โดยการจัดประชุม ผู้มีส่วนข้องทุกภาค
ส่วนท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดทั้งผูม้ีส่วนได้เสีย เพื่อ
รับทราบปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในสังกัด แล้ว
ร่วมกันคิดหาแนวทางทางการพัฒนา 
       1.2)  ร่วมตัดสินใจ  โดยการร่วมกันวิเคราะห์ทางเลือก
และท าการลงความเห็นหรือตัดสนิใจหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางที่ไดพ้ิจาณาแล้วว่าเป็นทางเลือกที่
สามารถท าให้องค์การบรรลุเปาาหมาย 
       1.3)  ร่วมวางแผน  โดยการออกแบบ วางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันของผูม้ีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย ให้สอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ  
กิจกรรม ทีส่อดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการที่
ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน  
     2)  การลงมือท า ( Doing : D)   
       2.1)  ร่วมด าเนินการ  เมื่อจะด าเนินการการตามขั้นตอน
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตา่งๆที่ก าหนดไว้จะต้องมีการ
ด าเนินการร่วมกันตามบทบาท หน้าท่ี และภาระงาน ที่ไดร้ับ
มอบหมาย เพื่อให้งานบรรลตุามเปาาหมายที่ก าหนดไว ้
       2.2)  ร่วมรับผดิชอบ เมื่อมีโครงการ กิจกรรม ท่ีต้อง
ด าเนินการและผลของการด าเนินงานท้ังด้านบวกและด้านลบ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ จะมีการรับผดิชอบในผลที่
เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้งให้เปน็ปัญหาของผู้ใดผูห้นึ่ง  
      3)  การติดตาม ตรวจสอบ ( Checking : C )   
         3.1)  ร่วมก ากับ ตดิตาม ประเมินผล  ระหว่างการ
ด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายทุก
ระดับ มีการก ากับ ตดิตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนางานร่วมกัน  
     4)  การปรับปรุง แก้ไข ( Acting : A)   
         4.1)  ร่วมแก้ปัญหา  เมื่อพบว่ามีปัญหาอันเกดิจากการ
บริหารจดัการหรือด าเนินงาน ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ 
จะต้องมีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันใหลุ้ล่วงด้วยด ี

4. Development  :  D  กระบวนการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นฐาน “8 ร่วม 2 หลัก” ภายใต้วงจรคณุภาพ PDCA   
การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ทั้ง 4 งาน ให้ด าเนินการ ดังน้ี   
    1)  การวางแผน ( Planning : P)   
       1.1)  ร่วมคิด   โดยการจัดประชุม ผู้มีส่วนข้องทุกภาค
ส่วนท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดทั้งผูม้ีส่วนได้เสีย เพื่อ
รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
องค์กร และชุมชน แล้วร่วมกันคิดหาแนวทางทางการพัฒนา
สถานศึกษาท้ังด้านการจดัการเรียนรู้และทางดา้นกายภาพเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา ให้ประสบผลส าเร็จ  
      1.2)  ร่วมตัดสินใจ  โดยการร่วมกันวิเคราะห์ทางเลือกและ
ท าการลงความเห็นหรือตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมทีสุ่ด
จากทางเลือกหลายๆทางที่ได้พิจาณาแล้วว่าเป็นทางเลือกที่
สามารถท าให้องค์การบรรลุเปาาหมาย 
      1.3)  ร่วมวางแผน  โดยการออกแบบ วางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันของผูม้ีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย ให้สอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ  
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการที่
ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน  
     2)  การลงมือท า ( Doing : D)   
       2.1)  ร่วมด าเนินการ  เมื่อจะด าเนินการการตามขั้นตอน
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตา่งๆที่ก าหนดไว้จะต้องมีการ
ด าเนินการร่วมกันตามบทบาท หน้าท่ี และภาระงาน ที่ไดร้ับ
มอบหมาย เพื่อให้งานบรรลตุามเปาาหมายที่ก าหนดไว ้
       2.2)  ร่วมรับผดิชอบ เมื่อมีโครงการ กิจกรรม ท่ีต้อง
ด าเนินการและผลของการด าเนินงานท้ังด้านบวกและด้านลบ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ จะมีการรับผดิชอบในผลที่
เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้งให้เปน็ปัญหาของผู้ใดผูห้นึ่ง  
     3)  การติดตาม ตรวจสอบ ( Checking : C)   
        3.1)  ร่วมก ากับ ติดตาม ประเมินผล  ระหว่างการ
ด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายทุก
ระดับ มีการก ากับ ตดิตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนางานร่วมกัน  
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4.2) ร่วมชื่นชมยินดี เมื่อเกิดผลผลิต ผลลัพธ์หรือความส าเร็จ
อันเกิดจากการบริหารจัดการร่วมกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝา่ยทุกระดับ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอด
บทเรียน การร่วมแสดงความยินด ีการยกย่องให้เกียรต ิการ
มอบรางวัล ฯลฯ  
   “ 2  หลัก”   ใหเ้ป็นหลักการส าหรับผู้บริหารทุกระดับ ใช้
เป็นหลักยดึในการด าเนินการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   4.2) ร่วมชื่นชมยินดี เมื่อเกดิผลผลิต ผลลัพธ์หรือความส าเร็จ
อันเกิดจากการบริหารจัดการร่วมกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทุกระดับ ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับ
สถานศึกษา องค์กร ชุมชน และผูม้ีส่วนได้เสีย มีความพงึพอใจ
และช่ืนชมในผลส าเร็จนั้นๆร่วมกนั เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถอดบทเรียน การร่วมแสดงความยินด ีการยกย่องให้
เกียรต ิการมอบรางวลั ฯลฯ  
   “ 2  หลัก”   ใหเ้ป็นหลักการส าหรับผู้บริหารทุกระดับ ใช้
เป็นหลักยดึในการด าเนินการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

   5. Open - Minded  :  O    ด าเนินการ  ดังนี้  
     5.1 ผู้บังคับบัญชาใช้เทคนิค  5  ใจ เพื่อเสรมิสร้างก าลังใจ
ในการท างานแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ได้แก่  เข้าใจ  ใส่ใจ  ประสานใจ   
จริงใจ และ ให้ก าลังใจ                                        
     5.2  เน้น “การสื่อสารเพื่อความเข้าใจในองค์กร” เป็น
เครื่องมือส าคญัที่ช่วยให้บรรลุเปาาหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  

5. Open - Minded  :  O    ด าเนินการ  ดังนี้  
    5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคนิค  5  ใจ เพื่อเสรมิสร้าง
ก าลังใจในการท างานแก่ครูผูส้อน  ได้แก่  เข้าใจ  ใส่ใจ  
ประสานใจ   จริงใจ และ ให้ก าลังใจ                                        
     5.2  เน้น “การสื่อสารเพื่อความเข้าใจในองค์กร” เป็น
เครื่องมือส าคญัที่ช่วยให้บรรลุเปาาหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
  

6. Knowledge  Management  :  K   ด าเนินการ  ดังนี ้
     6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอน 7 
ขั้นตอน 
    6.2 จัดท าเว็บไซต์ ใยแมงมุมเพื่อเป็นช่องทางแบ่งปัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน มผีู้รับผิดชอบชัดเจน ด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน 

6. Knowledge  Management  :  K   ด าเนินการ  ดังนี ้
     6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม ขั้นตอน 7 
ขั้นตอน 
    6.2 แจ้งให้ครูทุกคนร่วมแบ่งปันความรู้ ในเว็บไซต์  
ใยแมงมุม ของสพป.มค.1 เพื่อเป็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
 

7. Moral & Ethics :  M   ด าเนนิการ  ดังนี้ 
    7.1  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนจัดกจิกรรมส่งเสรมิ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม คณุลักษณะที่พึงประสงค ์

7. Moral & Ethics :  M   ด าเนนิการ  ดังนี ้
    7.1  โรงเรียนจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านคณุธรรม  จรยิธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้แก่นกัเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ก าหนด 
 

8. Achievement  :  A   ด าเนินการ  ดังนี้ 
     8.1  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคะนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาก
การทดสอบระดับชาต ิเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
     8.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ระบบการประกันคณุภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา 

8. Achievement  :  A   ด าเนินการ  ดังนี ้
    8.1  พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีคะนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ทุกระดับการศึกษา จากการทดสอบระดับชาต ิเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
     8.2 พัฒนาสถานศึกษาใหม้รีะบบการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
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มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
   9. Report  :  R   ด าเนินการ  ดังนี้ 
    9.1 ส ารวจความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
รูปแบบฯ 
    9.2  ส ารวจงานวิจัยและนวัตกรรมของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้รูปแบบฯ 
    9.3  ส ารวจรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพรผ่ลการ
ปฏิบัติงาน   
 

9. Report  :  R  รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการสะท้อนผลการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ทราบ  เช่น  ปาายประชาสัมพันธ์
ตามถนน อาคาร สถานท่ี สื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ 

10. The land of Knowledge  :  K  ด าเนินการ  ดังนี ้
      10.1 ส ารวจสถานศึกษา มีผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ที่ได้รับรางวัลระดับชาต/ินานาชาติ   
     10.2 ส ารวจนักเรียนทีไ่ดร้ับรางวัลในการแข่งขันทาง
วิชาการทุกระดับ 

10. The land of Knowledge  :  K 
   10.1 โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูสร้างสรรค์ผลงาน 
นวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดแขง่ขันทุกระดับ   
   10.2 โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการแข่งขันทาง
วิชาการทุกระดับ ได้รับรางวัลระดบัชาติ/นานาชาติ   
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      ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
        มาตรการ/กิจกรรม  2.1  ขับเคลื่อนโดยใช้ TAKSILA  Model  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดังนี้ 
 

มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
1. ครูสอนครบ-ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด (Teaching : T)  
    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของ
ครูถึงห้องเรียน ทุกห้องทุกคน  

1. ครูสอนครบ-ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด(Teaching :T) 
     1.1 ครผูู้สอนศึกษาและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการให้เกดิกับ
ผู้เรยีนในแต่ละมาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัดของแตล่ะสาระการ
เรียนรู้ให้ชัดเจน 
     1.2 ศึกษา วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล เพื่อน าข้อมูลมา
วางแผนการจัดการเรียนรู ้
     1.3  ก าหนดเปาาหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรยีนด้าน
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 
     1.4  ออกแบบหน่วยการจัดการเรยีนรู้ให้ครอบคลุมในแต่
ละมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัดของแต่ละสาระการเรียนรู ้
     1.5  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อน าไปสู่เปาาหมายการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
     1.6  ประเมินความก้าวหนา้ในการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

2. จัดท าข้อตกลงยกระดับผลสมัฤทธิ ์ (Agreement : A) 
     จัดท าข้อตกลง(MOU) ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ในการสอบ  O-NET, NT ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กับผู้บริหารโรงเรียน 

2. จัดท าข้อตกลงยกระดับผลสมัฤทธิ ์ (Agreement : A) 
   จัดท าข้อตกลง(MOU) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ในการสอบ  O-NET, NT ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับ
ครูผูส้อน 

3. เน้นฝึกคิด ฝึกปฏิบัติให้คล่องจนเป็นนิสัย(Know–How: K) 
     นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคร ู
ถึงห้องเรียน ทุกห้องทุกคน 

3. เน้นฝึกคิด ฝึกปฏิบัติให้คล่องจนเป็นนิสัย(Know–How: K) 
    3.1 ครูจัดการเรียนรู้โดยการให้ “ปฏิบัติ หรือ ลงมือกระท า” 
เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนคดิเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
    3.2  ปรับลดหรือบูรณาการเนือ้หาในหลักสตูรเพื่อให้เรียน
เนื้อหาน้อยลง มีเวลาฝึกทักษะมากข้ึน 

4.นิเทศภายในอย่างเป็นระบบถึงห้องเรียน(Supervision : S) 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต 1 มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาถึงห้องเรียน 
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 2  ครั้ง  ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง 

4.นิเทศภายในอย่างเป็นระบบถึงห้องเรียน(Supervision : S) 
   โรงเรียนจดัระบบการนิเทศภายในถึงห้องเรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
 

5. พากเพียรสอนเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่ยังบกพร่อง (Increasing 
 : I ) 
     นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ
ของครูถึงห้องเรียน ทุกห้องทุกคน 

5. พากเพียรสอนเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่ยังบกพร่อง (Increasing 
: I ) 
    5.1  ครูจัดกิจกรรมการสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนตามตัวช้ีวัด
ที่ยังบกพร่อง นอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนปกต ิ
    5.2  ผู้บรหิารโรงเรยีนส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ขวัญก าลังใจครู
ที่มีความเสียสละในการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือช่ัวโมงเรียนปกติ 
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มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
6.ทดลองสอบวัดผลสัมฤทธิ ์(Local  Assessment : L)   
    6.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าข้อทดสอบกลางทุก
ช้ัน ทุกวิชา เพื่อใช้วัดความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนก่อนมีการ
ทดสอบระดับชาติ ทุกป ี(Pre-NT, Pre-O-net)  เพื่อให้มีข้อมูล
สร้างแรงกระตุ้นครู ผู้บรหิารโรงเรยีนในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    6.2  วิเคราะห์ผลการทดสอบ จัดเรยีงล าดับ จดัท าข้อมูล
สะท้อนผลให้โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาก่อนมีการทดสอบ
ระดับชาต ิ
 

6.ทดลองสอบวัดผลสัมฤทธิ(์Local  Assessment : L)   
6.1 โรงเรียนจัดสอบวัดความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนก่อนมี
การทดสอบระดับชาติ ทุกป ี(Pre-NT, Pre-O-net)   เพื่อให้มี
ข้อมูลสร้างแรงกระตุ้นครู ผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    6.2  วิเคราะห์ผลการทดสอบ จัดเรยีงล าดับ จดัท าข้อมูล
สะท้อนผลให้ครไูด้วางแผนพัฒนาก่อนมีการทดสอบระดบัชาติ 
 

7. ให้ศิษยแ์ละครไูด้รับรางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
(Awarding : A) 
    7.1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาจัดเวทีมอบรางวัล  
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับผูบ้ริหาร  ครู นักเรียน ที่ประสบ
ผลส าเร็จ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงตามเปาาหมายที่ก าหนด 
    7.2  จัดท าเอกสารรายงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตามเปาาหมายที่ก าหนด เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

7. ให้ศิษย์และครไูด้รับรางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
(Awarding : A) 
    7.1  โรงเรียนจัดเวทีมอบรางวัล เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
ให้กับครูและนักเรียนที่ประสบผลส าเรจ็  มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงตามเปาาหมายที่ก าหนด 
   7.2  จัดท าเอกสารรายงานนักเรียนและครูทีป่ระสบผลส าเร็จ   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตามเปาาหมายที่ก าหนด เผยแพร ่
สู่สาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

        มาตรการ/กิจกรรม  2.2  ขับเคลื่อนโดยใช้  Five  Steps to Five Skills  for  Thailand 4.0  Model  
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 6 H  สนองนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ดังนี้ 

มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
1. กิจกรรมหลากหลาย 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสนองนโยบาย  
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แล้วนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
นโยบายของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมหลากหลาย 
   1.1 สร้างกิจกรรมทางเลือกสนองตอบการพัฒนา 6 H 
(Head, Heart, Hand, Health, Hope, Happiness) ตาม
ความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองรวมทั้งชุมชน 
    1.2  ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม
โดยครูผูส้อนแนะน า ช้ีแนะ เพื่อให้เหมาะสมกับวยัและความ
สนใจของผู้เรียนโดยเป็นไปตามบรบิทและสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 
    1.3  เลือกกิจกรรมท้าทายความคิด กิจกรรมกระตุ้นสมอง 
กิจกรรมทีผู่้เรยีนได้มีส่วนร่วมสนุกสนานกับการเรียน กิจกรรมที่
สร้างสมัพันธภาพในกลุ่ม กิจกรรมที่ส่งเสรมิการคดิวิเคราะห์คดิ
อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมอื่นๆอยา่งหลากหลาย 

2. ผ่านกระบวนการสร้างสรรค ์
       ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา จดัองค์ความรู้เก่ียวกบั
หลกัการสร้างความรู้ผา่นกระบวนการและกิจกรรม (Process 
& Content) ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แล้วนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดักิจกรรมตามนโยบายของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

2. ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ 
   2.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการสร้างความรู้ผ่าน
กระบวนการและกิจกรรม (Process & Content) โดยยดึ
หลักการคดิเป็น ท าเป็น แก้ปญัหาได้ บนฐานการคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค ์
    2.2  ครสูร้างความพร้อมใจทีอ่ยากจะรู้ในเรื่องทีผู่้เรยีนสนใจ 
สร้างการยอมรับผู้อื่น  เปิดใจกว้าง สร้างแรงผลักดัน
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ อย่าตีกรอบความเชื่อเดิม ค้นหาความ
จริง มีความยดืหยุ่น ปรับใหเ้ข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ๆ  กล้าที่
จะท า ปลูกฝังแนวคดิใหม่ มองทุกอย่างเป็นเรื่องสนุก ตดั
อุปสรรคทิ้งไป ค้นหา และพัฒนาการวิทยาการใหม่ๆ  สร้าง
ความเชื่อมั่น ความประทับใจ การช่ืนชม ยกย่องตวัเอง สร้าง
ความอดทน สร้างความตั้งใจให้แน่วแน ่
   2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค์ 
เช่น กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ 
การวาดรูป  การเลา่นิทานโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ การเล่นสีแบบ
ต่าง ๆ งานสร้างสรรคจ์ากกระดาษ การประดิษฐ์ รวมทั้งการฝึก
แก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ เป็นตน้ 
 

       

 



18 
 

 

มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติต่อยอดนวัตกรรม 
     ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม การจดั
กิจกรรมของโรงเรียน พร้อมสะท้อนผล ช่ืนชม ให้ก าลังใจ 
 
 
 

3. ปฏิบัติต่อยอดนวัตกรรม 
    3.1 ครูและนักเรียนลงมือปฏิบตัิ สร้างสรรค์ต่อยอดกิจกรรม 
คิดนอกกรอบ เพื่อให้ได้นวตักรรมใหม่ๆ  
    3.2 ส่งเสริมให้ใช้จิตนาการ กระตุ้นการเรียนรู ้และลงมือ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ยอมรับ และควรสนับสนุนผู้คดิค้นผลงาน
แปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ เอาใจใส่ความคิดแปลกๆ ของคน
ด้วยใจเป็นกลาง  
    3.3. ร่วมชื่นชม ผลงาน สนับสนุนให้ก าลังใจ ส่งเสริมการคิด
นอกกรอบ 

4. ผู้ชี้แนะคือครู 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน พร้อมสะท้อนผล ช่ืนชม ให้ก าลังใจ 
 
 
 
 
 

4. ผู้ชี้แนะคือครู 
   ปรับบทบาทครูจากการเป็นผูส้อนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ 
(Coach & Mentor) ดังนี ้
    4.1  Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็น
อย่างดี 
    4.2 Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
    4.3 Constructionist ครูผูส้อนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า 
ผู้เรยีนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตัวเองโดยเช่ือมโยง
ความรู้เดิมที่มีอยูภ่ายในเข้ากับการไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ  
    4.4 Connectivity  ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยง
ระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครูภายในสถานศึกษา
เดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ
สถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้ที่
เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกดิ
ประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
     4.5 Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบรว่มมือระหว่างนักเรียนกับครู 
และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็น
ทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส าคญัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     4.6 Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ท้ังการ
บรรยาย การยกตัวอยา่ง การเลือกใช้สื่อและการน าเสนอ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
     4.7 Creativity ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการ
เรียนรู้ จดัสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรยีนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่าง
เดียว 
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มาตรการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษา 
     4.8 Caring ครูต้องมีมุทติาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึง

ความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
เกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกดิสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อน
คลาย ซึ่งเป็นสภาพที่นักเรียนจะเรียนรูไ้ด้ดีทีสุ่ด 
 

5. ประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร่วมสรุปผลการการนิเทศ 
ติดตามผล จากการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของ
ทุกโรงเรียน 
 

5. ประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
    5.1. ผู้สอนใช้การประเมินผลทีห่ลากหลายจากการวิเคราะห์
คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียน 
    5.2. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลาย ผู้เรียนรู้จักประเมินผลงานตนเอง และผู้อื่น มีการ
ยอมรับการแกไ้ขบนพื้นฐานของความถูกต้อง 
    5.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
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มาตรการ/กิจกรรม 2.3 ขับเคลื่อนโดยใช้ 2S7CIBQ  Model เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี  

กระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติท่ีดี มาตรการ/กิจกรรม 
ศึกษานิเทศก ์ (Supervisor) : S1 1. จัดท าแผนนิเทศระดับระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. ศึกษานิเทศก ์จัดท าแผนนิเทศรายบุคคล 
3. น าแผนนิเทศระดับเขตพื้นทีสู่่การปฏิบัต ิ
4. ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนช้ันเรยีน 
 

7C   ประกอบด้วย 
 

1. วิเคราะห์บริบท (Criticizing Context) : C1 
 
 
 
 
2. ก าหนดกรอบแนวคิด  ทิศทาง (Creating  
Conceptual  Framework) : C2 
 
 
 
 
 
3.  สรา้งรูปแบบ  เทคนิค  วิธีพัฒนางาน 
(Constructing  Innovation) : C3 
 
 
4. ปฏิบัติการนิเทศ  ตดิตาม (Continuing 
Counseling Coaching and Mentoring)  
: C4 
 
 
5. ถามหาผลส าเร็จของงาน  (Concluding  
Achievement) : C5 
 
 

 
 

1. วิเคราะหส์ภาพการณภ์ายในและภายนอกของงาน/องค์กร 
2. บันทึกผลการวิเคราะห์  SWOT 
3. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างสภาพการภายในงาน/องค์กร 
4. สรุปผลการวเิคราะห์บริบท 
 
1. ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง 
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความตอ้งการตามสภาพจริงและก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนางานตามภารกิจได้ถูกต้อง 
3. น าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามภารกิจที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการตามสภาพจริงบนพ้ืนฐานของหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  และพัฒนานวัตกรรม 
2. มีกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
3. ศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
1. วางแผนและเลือกใช้กระบวนการ  กิจกรรม  เทคนคิและวิธีการนเิทศได้
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนางาน 
2. ปฏิบัติการนิเทศและใช้เครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมลูได้ตามแผน 
3. ประเมินและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศได้ 
 
1. ตรวจสอบ ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วน  สมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มาจากเครื่องมือท่ีน าไปใช้ในการด าเนินงานว่าสามารถน าไปใช้วิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาค าตอบความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ ตัวแปร หรือสมมุติฐานท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่  มสี่วนใดที่ต้องปรับปรุงหรือด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องสมบรูณ ์
2. ด าเนินการจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง วิธีการและ
เกณฑ์ที่ก าหนดให้สอดคล้องตรงกบัวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
3. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อคน้พบความส าเร็จของงานตามวัตถปุระสงค์ 
4. อภิปรายผลจากข้อค้นพบมเีหตปุัจจัยสนับสนุนต่อตา้นอะไรบ้างได้เรียนรู้หรือ
มีบทเรียนอะไรบา้งจากการท างานนี้ 
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กระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติท่ีดี มาตรการ/กิจกรรม 
6. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting  
Learning Exchange) : C6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. มุ่งสู่เครือข่ายขยายผล ต่อยอด 
(Connecting  Enhance  Network) : C7 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์  เปาาหมายของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สอดคล้อง  ครอบคลุม  กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือไม่  เพียงใด มสีิง่ใดท่ีต้อง
แก้ไข  ปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิ 
2. กลุ่มผู้แลกเปลี่ยนเรยีนรูม้ีความรู้  ความเข้าใจ  มีผลงาน  ประสบการณต์าม
หัวเรื่องเพียงพอท่ีจะน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันหรือไม่  เพียงใด  มีสิ่งใดที่
ต้องแก้ไข  ปรับปรุงหรือเพิม่เตมิ 
3. การออกแบบกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และวิธีจัดกิจกรรมแต่ละอย่าง
เหมาะสม  ชัดเจนเพียงใด  ท้ังบุคลากร  สถานท่ี  วัน  เวลา  สื่อ  วัสดุ  
อุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการด าเนินกิจกรรมเพยีงพอท่ีจะช่วยให้กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้ าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีสิ่งใดที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม  
 
1. โครงสร้างของเครือข่ายมีการเชื่อมโยงกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ
จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ครอบคลุมกลุม่เปาาหมาย
ที่เป็นไปได ้
2. จัดระเบยีบโครงสร้าง  บทบาท หน้าที่ของคนหรือกลุ่มองค์กรในเครือข่าย
ด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกัน 
3.  สมาชิกในเครือข่ายมีความเข้าใจในตัวปัญหาและจิตส านึกในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันประสบกับปัญหาอยา่งเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
4.  การมสี่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเขม้แข็งของเครือข่าย
ทีท่ าให้เกิดการร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าในฐานะ
“หุ้นส่วน” 
5. เครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกหรือมีผลประโยชน์
ร่วมกัน  พึ่งพาซึ่งกันและกันระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย  ในเรื่องทรพัยากร  
ความรู้  เงินทุน  ก าลังคนการท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียว
แน่น 
6.  สมาชิกในเครือข่ายมโีอกาสท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันผ่านช่องทางต่างๆ  มีกจิกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายอย่างเพียงพอ 

นวัตกรรมทีเ่กี่ยวกับการนเิทศการศึกษา 
(Innovation) : I 

1. มีสื่อหรือเครื่องมือในการนิเทศ 
2. มีการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสื่อทางไกล  ช่วยประหยัดเวลาใน
การเดินทาง  สามารถสื่อสารแบบ  2  ทาง  ผู้นิเทศภายในสามารถเรียนรูไ้ด้
ด้วยตนเองตลอดเวลา  สามารถเลอืกสื่อ  เอกสารเสรมิความรู้ได้ตามความ
จ าเป็น 
3. มีการนิเทศภายใน  ช่วยให้สถานศึกษาพัฒนาการใช้หลักสตูร  ช่วยให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอน  รู้ปัญหาสามารถนิเทศตดิตามได้อยา่งใกล้ชิด  ให้
ค าปรึกษาได้ตลอดเวลา  ทันต่อเหตุการณ์  สอดคล้องกับสภาพปญัหาและ 
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กระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติท่ีดี มาตรการ/กจิกรรม 
 
 
 
 

ความต้องการได้อย่างแท้จริง  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปรับปรุง  ร่วมรับผล  และ
ร่วมภาคภูมิใจ 
4. มีการนิเทศทางไกล  มีสื่อนิเทศทางไกล  เพื่อให้ผู้ศึกษาลงมือปฏบิัติไดด้้วย
ตนเองเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นไดด้้วยตนเอง 
 

ผู้รับการนิเทศ (Supervision recipient) : S2 1.  มีการประชุมผู้รับการนิเทศ 
2.  ผู้รบัการนิเทศมีการด าเนินงานตามแผนนเิทศภายในโรงเรยีน  สรุปและ
รายงานผล   
3.  ศึกษานิเทศก ์ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า น าผล  รวบรวมข้อมูล
จากการนิเทศ  จากผู้รับการนิเทศ  ไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปและ 
รายงานผลให้ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องทราบ 
 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
(Behavior changes for the better) : B 
 

1. ศึกษานิเทศก์  มีผลการพัฒนาการนิเทศและปฏิบตัิการนิเทศ  ตดิตาม
ประเมินผลการพัฒนางานการศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาการนเิทศสู่วิธีปฏิบัติทีด่ ี
3. ผู้รับการนเิทศปรับกระบวนการจัดการเรยีนรู้เป็น Active Learning  มากขึ้น 
4. ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศ 
 

ผลการพัฒนาตามมาตรฐาน (Quality) : Q 
 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีสมรรถนะและคณุลักษณะตาม
หลักสตูร 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนเิทศอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง สามารถ
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ปน็ Active Learning  มากขึ้น 
3. ด้านการบริหารจดัการ  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้นิเทศ น าแผนนิเทศภายใน
โรงเรียนสู่การปฏิบัตไิด้ 
4. เกิดเครือข่ายที่เขม้แข็งในการพัฒนางาน 
5. เกิด Best Practice จากการด าเนินการพัฒนาท้ังผู้นิเทศและผู้รบัการนิเทศ 
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มาตรการ/กิจกรรม    2.4  การขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัด  เช่น 

นโยบาย/ จุดเน้น มาตรการ/กิจกรรม 
การจัดท าหลักสตูรใหม่  
 

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ  เพิ่มเวลาเรียนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ช้ัน ป.1-3 จาก  40 ช่ัวโมงต่อปี  เป็น 200  
ช่ัวโมงต่อป ี หรือ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  เป็น 5 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์
2. สถานศึกษาทุกแห่งปรับปรุงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและน า
หลักสตูรไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพโดย ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ จัด
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
3. ครูจัดการเรียนการสอนโดยยดึผู้เรยีนเป็นส าคัญตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้สามารถยืมสื่อไปใช้ใน 
การจัดการเรยีนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
5. สถานศึกษาวัดและประเมินผลผู้เรยีนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรม 
6. สถานศึกษารายงานผลใหผู้้เรยีน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบและมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาผูเ้รียน 
7. ครูน าผลการประเมินมาใช้ปรับการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

การท่องสูตรคณู  1. ให้นักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่องสูตรคูณ ตั้งแต่แม ่2-12   
ทุกวัน  ในช่วงเช้า  ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนในภาคบ่าย หรือ ก่อน
เลิกเรียน จนคล่องแคล่วและให้ท่องได้ 100 % ของจ านวนนักเรียน 
2. หารูปแบบการท่องสูตรคณูใหม่ๆ  เพื่อให้นักเรียนจ าได้ง่ายและไม่ให้นักเรียน
เบื่อ  เช่น การท่องสูตรคณูประกอบจังหวะ การท่องสูตรคูณประกอบ cup 
song  การท่องสูตรคณูถอยหลัง ท่องสูตรคณูหรรษาเป็นเพลง เป็นต้น 
3. ให้สถานศึกษาจัดระบบการนเิทศภายในเพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม นโยบายนี้
อย่างต่อเนื่อง ทุกระดับชั้น อย่างน้อย  เดือนละ 2  ครั้ง 
4. ใหร้ายงานผลการจัดกจิกรรมทอ่งสูตรตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไปยัง 
สพป.มค.1 ทุกเดือน  

คณิตคดิเร็ว  1. ให้จัดกิจกรรมคณติคิดเร็วให้กบันักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกวัน  ในช่วงเวลาตอน
เช้าหน้าเสาธง ก่อนเรยีนวิชาคณติศาสตร์ หรือ ช่วงเวลาที่ว่าง ด้วยรปูแบบท่ี
หลากหลาย เช่น 
   - ใช้แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็วของนักเรียนช้ัน ป.1-6  ของสพฐ. ตามที่
สพป.มค.1 ได้มอบเอกสารให้แล้ว โดยให้นักเรยีนทุกคนท าทุกวัน ก่อนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ วันละ 1  ชุด (ชุดละ 10 ข้อ)  ตามค าชี้แจงที่ระบุในคู่มอืการใช้ฯ 
   - ให้ฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม GSP  วันละ  10  ข้อ 
   - ใช้เกม 24       ฯลฯ 
2. ให้สถานศึกษาจัดระบบการนเิทศภายในเพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม นโยบายนี้
อย่างต่อเนื่อง ทุกระดับชั้น อย่างน้อย  เดือนละ 2  ครั้ง 
3. ให้รายงานผลการจัดกจิกรรมคดิเลขเร็วตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไปยัง 
สพป.มค.1 ทุกเดือน  
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นโยบาย/ จุดเน้น มาตรการ/กิจกรรม 
การท่องอาขยาน 
 
 
 
 
 
 

1. ให้นักเรียนฝึกท่องอาขยานบทหลักทุกระดับชั้น ทุกวัน  ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เช่น ตอนเช้า ก่อนเรยีนวิชาภาษาไทย ตอนบ่าย  หรือก่อนเลิกเรียน   
2. โรงเรียนควรเลือกอาขยานท่ีเปน็บทเลือก(บทรอง) บทเฉลิมพระเกียรติ 
ค่านิยมหรือบทร้อยกรองท่ีครูและนักเรียนแต่งขึ้น ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ชุมชน ตนเอง เพิ่มเติม  
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีน่่าสนใจให้นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจ 
บทอาขยานด้านคุณค่า ลักษณะค าประพันธ์ ความหมายของศัพท์ ความหมาย
ของค าประพันธ์และข้อคดิที่ได้จากบทอาขยานนั้น 
4. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอาขยาน เพื่อให้ครูทราบว่าอ่านถูกตอ้งหรือไม่
โดยอ่านตามหลักการอ่านทั่วไปและตามอักขรวิธ ี
5. ฝึกนักเรียนอ่านท านองเสนาะให้ไดสุ้นทรียรสจากบทประพันธ์ ถกูท านอง 
ลีลาของบทประพันธ์และชนิด ใช้น้ าเสียงแสดงอารมณ์และความรู้สกึตามเนื้อหา 
6. สร้างบรรยากาศให้เกดิความพร้อมเพรียงและเพลิดเพลินในการท่องบท  
อาขยาน โดยท่องแบบท านองเสนาะพร้อมๆ กันท้ังห้อง หรือร่วมกันคิด
สร้างสรรคจ์ังหวะขึ้นใหม ่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   1. กิจกรรมในช่วง เพิ่มเวลารู ้ต้องมีการก าหนดกิจกรรมที่เด็กต้องเรยีนไว ้
ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะให้เลือกเรียนเท่านั้น 
2. ให้ก าหนดปฏิทินกิจกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียนใน 6 H  ไว้ให้ชัดเจน 
3. ใหผู้้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนรายงาน AAR  ผ่านระบบออนไลน์ เดือนละ 1 ครั้ง 

การส่งเสริม พัฒนา ด้านภาษาอังกฤษ   1. ให้สถานศึกษาจัดท าปาายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  บอกสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน
ทุกแห่ง เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ตามที่ สพป. มค. เขต 1  
ได้จัดส่งค าศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ี  ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ทุกโรงเรียนแล้ว 
2. ใหโ้รงเรียนน าเอกสารแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน 
3. การบริหารจัดการเวลาเรียน  ให้สถานศึกษาโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ  เพิ่มเวลาเรยีนกลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ในช้ัน ป. 1-3 จาก 40 ช่ัวโมงต่อป ีเป็น 200  ช่ัวโมง ต่อปี หรือ 1 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์เป็น 5 ช่ัวโมง  ต่อสัปดาห์ 
4. การจัดการเรียนรู ้

4.1 ให้ด าเนินการพัฒนาผู้เรยีนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
      4.2  สถานศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรยีนรูต้ามบรบิท ความ
ต้องการ ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานศึกษา  
      4.3 เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยให้ความส าคญักับการใช้
ภาษา (Use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา (Usage)  
      4.4 ให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy)  ดังนี ้
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นโยบาย/ จุดเน้น มาตรการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

4.4.1  การทบทวนค าศัพท์ก่อนเรยีน  
4.4.2  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยผา่นกิจกรรมท่ี 

สนุกสนานและพัฒนาการเรยีนรู ้
            4.4.3  การใช้สื่อเสรมิแอพพลิเคช่ันและเทคโนโลยี ส่งเสรมิการสอน
และสร้างแรงจูงใจ  
            4.4.4  การใช้หนังสือเรยีน โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน 
            4.4.5  การสอนเสริมผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ และจัดหาสื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้   เพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
5. การวัดและประเมินผล 
       5.1  สถานศึกษาวัดและประเมินผลผู้เรยีนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ใหส้อดคลอ้งกับลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อสะท้อนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
      5.2  สถานศึกษารายงานผลให้ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และผูเ้กี่ยวข้องทราบ 
และมสี่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ครูน าผลการประเมินมาใช้ปรับการเรยีน 
การสอนครูน าผลการประเมินมาใช้ปรับการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนากระบวนทัศน์ในการท างานของบุคลากรเพ่ือการนิเทศการศึกษา 
       มาตรการ/กิจกรรม 
           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  ให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีค่านิยมร่วมกันเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ดังนี้ 
1. ศึกษานิเทศก์แต่ละคนศึกษา วิเคราะห์ภาระงานของตนเอง เชื่อมโยงบูรณาการกับ วิสยัทัศน์ของ

องค์กร โดยใช้รูปแบบการพัฒนาการศึกษาที่ก าหนดในการด าเนินงานให้บรรลุเปาาหมาย  
2. จัดท าแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษารายบุคคล (IS  Plan) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
3. ด าเนินการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบการนิเทศชั้นเรียน และเป็นคณะ 
4.  ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ผ่าน Website ของกลุ่มนิเทศ 

Social Network  อ่ืนๆ เช่น Facebook, Line 
5. ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศ  
6. ให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4   เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  
       มาตรการ/กิจกรรม 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในการท างาน ดังนี้ 

1. จัดท าคลังความรู้ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
2. ศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคน ผลิตสื่อ นวัตกรรม บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับด้านวิชาการ 
3. มีการประชุม สัมมนา เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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6. ขอบข่ายการนิเทศการศึกษา 
          6.1. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตาม SOI-DOK –MARK Model 
 6.2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT,O-Net) ตามรูปแบบ TAKSILA  Model 
 6.3  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 6H  สนองนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ตามรูปแบบ  Five Steps to Five Skills for Thailand 4.0  Model   
 6.4  การพัฒนากระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี  ตามรูปแบบ  2S7CIBQ  Model   
          6.5. การด าเนินงานตามขอบข่ายการบริหารงาน 4  งาน ของสถานศึกษา 
          6.6. การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น ของ สพฐ. เช่น  นโยบายการจัดท าหลักสูตร
ใหม ่การท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว ท่องอาขยาน  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  การจัดท าปาายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก  ฯลฯ 
 
7. กระบวนการนิเทศการศึกษา 

      ใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)  เป็นกรอบแนวทางในการนิเทศการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ  แสดงกระบวนการนิเทศการศึกษา 

การวางแผน(Plan) 
ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
- จัดท า SWOT  Analysis 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ เปาาหมาย  
- จัดเตรยีมสื่อ เครื่องมือ  

 

การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชมยนิดี 

-จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

    -น าเสนอผลการนเิทศและ
เผยแพร ่

 

การปฏิบัตติามแผน(Do) 
ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ 
- นิเทศทางตรงที่สถานศึกษา 
- นิเทศทางไกล 

 

การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
ร่วมก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

-  เก็บรวบรวมข้อมลู   

-  วิเคราะห์ข้อมูล 
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8. รูปแบบและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 

     1.  นิเทศทางตรง ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบเป็นคณะกรรมการนิเทศ 
ประกอบด้วยด้วย รองผอ.สพป.มค.1 ศึกษานิเทศก์  ก.ต.ป.น และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2.  นิเทศทางไกล ในรูปแบบที่หลากหลายช่องทาง  เช่น  ทางระบบออนไลน์  การใช้สื่อ ICT เป็นต้น 
    3.  กิจกรรม และเทคนิควิธีการนิเทศ คณะผู้นิเทศให้บูรณาการแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเป็นส าคัญ  และเป็นไปตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  เช่น 
สร้างมนุษยสัมพันธ์  ระหว่างศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีรับผิดชอบ  ประชุมชี้แจงนโยบาย / การด าเนินงานตามจุดเน้น / กลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพป.
มหาสารคาม เขต 1  การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  การให้ค าปรึกษาแนะน า  การนิเทศแบบ
พาท า การนิเทศแบบชี้แนะ  เชิญวิทยากรให้ความรู้  การให้ค าปรึกษาแนะน า  การจัดแหล่งและบริการทาง
วิชาการ  การให้ค าปรึกษา  การประชุมสัมมนา การไปศึกษาดูงานตามหน่วยงาน  และการดูนิทรรศการ  
การจัดประกวด หรือ จัดนิทรรศการ ฯลฯ 
 
9. คณะผู้นิเทศ   ประกอบด้วย  

      9.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1    จ านวน   9   คน  
      9.2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  จ านวน   4   คน     
      9.3. คณะศึกษานิเทศก์    จ านวน  18  คน    
      9.4. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา    จ านวน   20  คน  ( 20  ศูนย์ฯ) 
 
10. กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้จัดกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จ าแนก
ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามเปาาหมายการพัฒนา เพ่ือสะดวกต่อการพัฒนา และสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องด าเนินการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

 

       10.1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา   จ านวน   20   ศูนย์ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้จัดกลุ่มโรงเรียนต่างๆที่ตั้งอยู่ในต าบล
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียน จ านวน 8-15  โรงเรยีน  จ านวน   20   ศูนย์  
มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาร่วมกับโรงเรียน  โดยมี
การเลือกตั้งผู้บริหารโรงเรียนภายในศูนย์  จ านวน  1  คน  เป็นประธานศูนย์ และมีผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
เป็นกรรมการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละศูนย์   ดังนี้ 
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ที ่ ศูนย์ โรงเรียน 
 

ประธานศูนยฯ์ 
รองผอ.สพป.มค.1 
และศึกษานิเทศก ์

ที่รับผิดชอบ 
1 โคกก่อหนองโน บ้านหัวช้างหนองแสง    บ้านกุดแคน 

บ้านหนองโนอีด า         บ้านโคกก่อ 
บ้านนานกเขียน           บ้านหนองหิน 
บ้านสมศรี                  บ้านภูดิน 
บ้านหนองโจดสวนมอน   

นายณัฐพล  ค าหารพล 
   ผอ.ร.ร บ้านโคกก่อ 

นายปัญญา  มาศวรรณา  
   รองผอ.สพป.มค.1 
นายโพยม  พลเรือง 
นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์ 
      ศึกษานิเทศก์ 

2 ดอนหว่านบัวค้อ บ้านเหล่าหนาด         บ้านหนองบัวโนนมี ้
บ้านโคกบัวค้อ      บ้านดอนหว่านหัวหนอง 
บ้านหนองหล่ม         บ้านหนองคูณน้ าจั้น 
บ้านหนองค้อสวนอ้อย 

นายบุญส่ง  ไหลหาโคตร 
ผอ.ร.ร    บ้านหนองคูณ 
               น้ าจั้น 

นายปัญญา  มาศวรรณา  
   รองผอ.สพป.มค.1 
นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์ 
นายโพยม  พลเรือง 
      ศึกษานิเทศก์ 

3 แวงน่าง บ้านหนองคู             บ้านหนองแวง 
บ้านร่วมใจ 1           บ้านโคกศร ี
บ้านดงน้อย             บ้านเก่าน้อย 
บ้านหนองโพด         บ้านจ านัก 
บ้านหนองปลิง 

นายสวัสดิ์  สุวรรณศร ี
ผอ.ร.ร  บ้านหนองแวง 

นางสุภารยี์  โพนเงิน 
  รองผอ.สพป.มค.1 
นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล 
นางกาญจนา วิเศษรินทอง 
       ศึกษานิเทศก์ 

4 เขวา บ้านติ้วสันตสิุข           บ้านหนองตื่น 
บ้านหันเชียงเหียน   บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 
บ้านหนองข่าหนองคูโปโล บ้านหมี่เหลา่น้อย 
บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส าราญ  
นิคมบ้านหัน            บ้านดอนดู่       
บ้านเอียด "สังฆราษฎรร์ังสรรค"์ 
บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  บ้านโดท่างาม 
บ้านท่าตูมดอนเรือ      บ้านนาแพงดอนไฮ 
บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"   

นายประจติร  ทัพธาน ี
ผอ.ร.ร 

    บ้านหมี่เหล่าน้อย 

นายปัญญา  มาศวรรณา  
   รองผอ.สพป.มค.1 
นายสถิตย์  บญุพิค า 
น.ส รัติพร  ภาธรธุวานนท ์
      ศึกษานิเทศก์ 

5 เกิ้งลาดพัฒนา บ้านเลิงบ่อ            บ้านบุ่งคล้าท่างาม 
บ้านโขงกุดหวาย     บ้านท่าปะทายโนนตูม 
ชุมชนบ้านลาด       บ้านวังไผ่ปา่จั่น 
บ้านกุดซุย            บ้านหนองหวาย 
บ้านเกิ้ง               บ้านม่วงโพธิ์ศร ี

นายประสิทธ์ิ วรหิน 
ผอ.ร.รบ้านหนองหวาย 

นางสุภารยี์  โพนเงิน 
  รองผอ.สพป.มค.1 
นายสมศักดิ์  พิทักษ์ 
นายพัชรกฤษ  พวงนิล 
       ศึกษานิเทศก์ 

6 เจริญราชเดช  อนุบาลมหาสารคาม หลักเมืองมหาสารคาม 
พระกุมารมหาสารคาม    อนุบาลสกุลรตัน ์
อนุบาลลูกรัก         อนุบาลอภิสิทธิปัญญา 
อนุบาลกิติยา 
 

 นางสุภารยี์  โพนเงิน 
      รองผอ.สพป.มค.1 
น.ส รัติพร  ภาธรธุวานนท์ 
นายสถิตย์  บญุพิค า 
      ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ ศูนย์ โรงเรียน 
 

ประธานศูนยฯ์ 
รองผอ.สพป.มค.1 
และศึกษานิเทศก ์

ที่รับผิดชอบ 
7 ท่าสองคอน บ้านหนองใหญ่                  วันคร ู2502 

บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์   
บ้านหินลาด              บ้านดอนตูมดอนโด              
บ้านเม่นใหญ่             บ้านหนองเขื่อนช้าง             
บ้านหนองกุงเต่า         บ้านท่าสองคอน                  
บ้านอุปราช               บ้านดงเค็งดอนหัน    
ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  พัฒนศึกษา 

นายมงคลศลิป์   
               ปาองจันทร์ 
ผอ.ร.ร บ้านอุปราช 

นางสุภารยี์  โพนเงิน 
      รองผอ.สพป.มค.1 
นางพุทธารัตน์   ทะสา     
      ศึกษานิเทศก์ 

8 แกด าวังแสง ชุมชนบ้านหมากค่า      บ้านหนองเจริญ 
บ้านหนองบัว             บ้านวังแสง 
บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม   บ้านขอนแก่นตะค ุ
บ้านโคกกลาง             บ้านเหลา่จั่นนาภ ู
บ้านหัวขัวโพธ์ิศรี          อนุบาลแกด า 

นายประเสริฐ  สระแก้ว 
ผอ.ร.ร บ้านวงัแสง 

นายปัญญา  มาศวรรณา  
    รองผอ.สพป.มค.1 
นางกาญจนา วิเศษรินทอง 
นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล 
    ศึกษานิเทศก ์

9 มิตรภาพ บ้านโนนศรภีิบาล        บ้านโพนสวาง 
บ้านโคกไร่                บ้านโคกลิน่ 
บ้านโสกแดง             ชุมชนมิตรภาพ 
บ้านโพนละออม      บ้านเสือกินววัโคกน้อย 
บ้านนาคูณ              บ้านป่าข่างโนนลาน 
บ้านหนองขุ่น 

นายพงษ์สิน  พลเรือง 
ผอ.ร.ร บ้านโพนสวาง 

นายปัญญา  มาศวรรณา  
    รองผอ.สพป.มค.1 
นายพัชรกฤษฎิ์  พวงนิล  
นายสมศักดิ์  พิทักษ์ 
     ศึกษานิเทศก์ 

10 มิ่งเมือง ชุมชนบ้านลาด      บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 
อนุบาลกันทรวิชัย   บ้านคอกม้า            
บ้านนาดีศรสีุข     บ้านน้ าเท่ียงดอนอิจันทร์ 
 บ้านสมศรมีะแปบประชาบ ารุง   บ้านเหล่า 
บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 

นายมานิตย์  บตุรพรม 
         ผอ.ร.ร  
 อนุบาลกันทรวิชัย 

นายสมหมาย  โมฆรตัน ์
    รองผอ.สพป.มค.1 
นายศุภสาส์น  รัชโพธิ ์
นายรัฐกร  ลงค า  
     ศึกษานิเทศก์ 

11 เมืองท่า บ้านใคร่นุ่น            บ้านหัวขัว   
บ้านขามเฒ่า          บ้านท่าขอนยาง       
บ้านดอนดู ่            บ้านคันธาร์ 
บ้านโพนงาม         บ้านดอนเวียงจันทน ์
บ้านวังบัวสามัคค ี    บ้านยางสามคัคี 
บ้านเปลือยดง         บ้านปอแดง 
มัธยมชาญวิทยา 

นายประหยัด  บุญเรือง 
ผอ.ร.ร  บ้านคันธาร ์

นายสมหมาย  โมฆรตัน ์
    รองผอ.สพป.มค.1 
   นายชัยสิทธ์ิ   รัตนพร  
   นายรัฐกร  ลงค า 
       ศึกษานิเทศก์ 

12 มะค่าไส้จ่อ บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้ามา้  
บ้านโขงใหญ่              ชุมชนบ้านมะค่า 
บ้านลิ้นฟาา         บ้านข้ีเหล็กดงเค็งวิทยา   
บ้านน้ าใสม่วงวิทยา       บ้านไส้จอ่   
บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บ ารุง  บ้านไผน่้ าเที่ยง             
บ้านเปลือยน้ าสามัคค ี
บ้านยางห่างโนนทัน 

นายประสิฐ  ใต้ศรีโคตร 
ผอ.ร.รบ้านข้ีเหล็ก 
ดงเค็งวิทยา 

  นายสมหมาย  โมฆรัตน ์
       รองผอ.สพป.มค.1 
     นายรัฐกร   ลงค า  
    นายศุภสาส์น  รัชโพธิ ์
         ศึกษานิเทศก ์

 
 



30 
 

 

ที ่ ศูนย์ โรงเรียน 
 

ประธานศูนยฯ์ 
รองผอ.สพป.มค.1 
และศึกษานิเทศก ์

ที่รับผิดชอบ 
13 เขวาใหญ่ขามเรียง บ้านมะกอก  บ้านส้มโฮง    บ้านดอนนา 

บ้านเขวาใหญ่            บ้านเชือกคุยเพ็ก 
บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว     บ้านดอนหน่อง 
บ้านข้ีเหล็กบุ่งเบาสามคัคี  บ้านโพธิ์เงิน 
บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี   
บ้านขามเรยีงเขียบโนนแสบงดอนมัน 

นายทองลา  เพชรกอง 
ผอ.ร.ร บ้านข้ีเหล็ก 
 บุ่งเบาสามัคค ี  

   นายสมหมาย  โมฆรัตน ์
       รองผอ.สพป.มค.1 
   นางเพ็ญศรี  นาถ้ าพลอย 
   นางนรากร  ศรีวาปี   
        ศึกษานิเทศก ์

14 นาสีนวน บ้านต าแยหนองคู           บ้านหนองอุ่ม 
บ้านทัน                        บ้านนาสีนวน   
บ้านหวาย                       บ้านแสนสุข 
บ้านโพธ์ิมีหนองเม็กโนนสะอาด   
บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี   

นายพรหมสรรค์   
               หมื่นไธสง 
ผอ.ร.ร บ้านหนองอุ่ม 

   นายสมหมาย  โมฆรัตน ์
       รองผอ.สพป.มค.1 
     นางนรากร  ศรีวาปี 
  นางเพ็ญศรี  นาถ้ าพลอย 
       ศึกษานิเทศก์ 

15 หนองสิม วังไชย  

วังใหม ่

บ้านโนนเกษตร     บ้านดอนก่อ   
บ้านพงโพด          บ้านโนนส าราญ    
บ้านวังปลาโด       บ้านหนองสิม        
บ้านหนองโดนหอกลอง         
บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)   
บ้านวังไฮวังทอง       บ้านโนนทอง 

นายรังสิต  ศรพลธรรม ์
ผอ.ร.ร บ้านหนองสิม 

นายสุรพล  ประทุมชัย 
 รองผอ.สพป.มค.1 
นายเสริมชัย  สังกะเพศ  
นางอรุณรตัน์  รัตนมนตร ี
     ศึกษานิเทศก์ 

16 ราษ ี ระบือ บ้านหัวขัว              บ้านเหล่าผกัหวาน 
บ้านโนนราศฝีางวิทยา      บ้านบรบือ 
บ้านโคกกลางบ่อหลุบ     บ้านโนนสวรรค ์
บ้านหนองบัวโนนสว่าง     บ้านห้วยทราย 
บ้านแก่นเท่า 

นายบุญทัน  อาสาส ี
ผอ.ร.ร บ้านห้วยทราย 

นายสุรพล  ประทุมชัย 
 รองผอ.สพป.มค.1 
นายโพยม  พลเรือง  
นางสาวธนวัน  จันทศักดิ ์
     ศึกษานิเทศก์ 

17 บรบือ บ่อใหญ่  

หนองโก 

บ้านเหล่าโง้ง           ชุมชนบ้านดงเค็ง 
วัดนาดีวราราม         อนุบาลบรบือ 
บ้านเปลือยหนองตูบ  บ้านโคกล่าม 
บ้านหนองหญ้าปล้อง  บ้านหนองโก            
บ้านโคกกลาง     บ้านหนองหว้าโนนทอง 
บ้านบ่อใหญ่            บ้านเก่าใหม่ 

นายนิคม นามบญุเรือง 
      ผอ.ร.ร 
 ชุมชนบ้านดงเค็ง 

นายสุรพล  ประทุมชัย 
   รองผอ.สพป.มค.1 
นางอรุณรตัน์  รัตนมนตร ี
นายเสริมชัย  สังกะเพศ  
     ศึกษานิเทศก์ 

18 หนองจิก ก าพ้ี บ้านเหล่ายาว          บ้านหนองจิก 
บ้านหนองแก          บ้านซองแมว 
บ้านดอนบม         บ้านสองห้องฮ่องน้อย 
บ้านฮ่องไผ่             บ้านหัวนา 
บ้านเปาา                บ้านแดงน้อย 
บ้านก าพ้ีเหล่ากาเจรญิศิลป์ 

นายบัณฑติ  พลวิบูลย ์
       ผอ.ร.ร  
ชุมชนบ้านหนองจิก 
 

นายสุรพล  ประทุมชัย 
 รองผอ.สพป.มค.1 
นายเสริมชัย  สังกะเพศ  
นางอรุณรตัน์  รัตนมนตร ี
     ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ ศูนย์ โรงเรียน 
 

ประธานศูนยฯ์ 
รองผอ.สพป.มค.1 
และศึกษานิเทศก ์

ที่รับผิดชอบ 
19 ลุ่มน้ าเสียว บ้านยาง                    บ้านบัวมาศ 

บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง   บ้านดอนงัว 
บ้านโนนม่วง              บ้านแดง 
บ้านดงมัน           บ้านหนองแวงหนองตุ 
บ้านหนองขามแสบง     บ้านบกพร้าว 

นายมนัส  ธุรท า 
ผอ.ร.ร บ้านหนองแวง
หนองตุ 

นายสุรพล  ประทุมชัย 
   รองผอ.สพป.มค.1 
นายวิศธิสิทธ์ิ พิมพ์แสนศร ี
นายกิตติ       ทวยภา  
     ศึกษานิเทศก์ 

20 โนนแดงหนองคูขาด บ้านเหล่าตามาอดุมชัย   บ้านป่ากุงหนา              
บ้านไพรวัลย์ปอแดง      บ้านโคกกุง 
บ้านหนองคูขาด           บ้านหัวหนอง 
บ้านฝายป่าบัว            บ้านดอนพะยอม 
บ้านโนนทองโนนสะอาด บ้านศาลา 
บ้านโสกภารา  บ้านหนองทุ่มศรโีพธ์ิทอง 
บ้านโนนแดงมะขามหวาน 

นายสมยศ  พรเพ็ง 
ผอ.ร.ร บ้านโนนทอง
โนนสะอาด 

นายสุรพล  ประทุมชัย 
   รองผอ.สพป.มค.1 
นายกิตติ       ทวยภา  
นายวิศธิสิทธ์ิ  พิมพ์แสนศร ี
     ศึกษานิเทศก์ 

 
 

     10.2. โรงเรียนมาตรฐานสากล   จ านวน  3   โรงเรียน   ได้แก่  

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เมืองฯ นายสุวิทย์  วงษาไฮ 1. นายกิตติ  ทวยภา 

2. นายรัฐกร  ลงค า 
 

2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เมืองฯ นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 

3 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย กันทรวิชัย นายมานิตย์  บุตรพรม 

 

     10.3. โรงเรียน  ASEAN  Learning  School   จ านวน  1   โรงเรียน   ได้แก่  

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ นายบัณฑิต  พลวิบูลย์ 1 .นางพุทธารัตน์  ทะสา 

2. นายรัฐกร  ลงค า 
3. นายสถิตย์ บุญพิค า 
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      10.4. โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM  Education) ในสถานศึกษา    
            จ านวน  10  โรงเรียน  ได้แก่ 
 

ที ่ โรงเรียน ประเภทโรงเรียน อ าเภอ ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก ์
ที่รับผิดชอบ 

1 บ้านโคกบัวค้อ 
 

ขยายโอกาสฯ เมืองฯ นายสุรพล  ปะตินัง 1.นางกาญจนา 
            วิเศษรินทอง 
2. น.ส ธนวัน 
                จันทศักดิ์ 
3.นางอรุณรัตน ์
                รัตนมนตร ี

2 บ้านหนองค ู
 

ขยายโอกาสฯ เมืองฯ นายประสิทธ์ิ  น้อยประดิษฐ์ 

3 บ้านเหล่าจั่นนาภ ู
 

ขยายโอกาสฯ แกด า นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 

4 อนุบาลกันทรวิชัย 
 

ประถมศึกษา กันทรวิชัย นายมานิตย์  บตุรพรม 

5 บ้านบรบือ 
 

ประถมศึกษา บรบือ นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธ์ 

6 บ้านบ่อใหญ่ 
 

ขยายโอกาสฯ บรบือ นายวิเชียร  การด ี

7 บ้านหนองหว้าโนนทอง 
 

ขยายโอกาสฯ บรบือ นางเอี่ยมจิต  จันทร 

8 บ้านวังปลาโด 
 

ขยายโอกาสฯ บรบือ นายกสณิพจน์ พรมดอนกลอย 

9 บ้านหนองจิก 
 

ขยายโอกาสฯ บรบือ นายบัณฑติ  พลวิบูลย ์

10 บ้านหนองคูขาด 
 

ขยายโอกาสฯ บรบือ นายสมร  นามคณุ 

 

      10.5. โรงเรียนในฝัน   จ านวน   5   โรงเรียน   ได้แก่ 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
1 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน เมืองฯ นายสมเดช  บุญพรมมา 1.นายรัฐกร  ลงค า 

2. นางเพ็ญศรี นาถ้ าพลอย 
 

2 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองฯ นายประสิทธิ์  น้อยประดษิฐ์ 

3 โรงเรียนบ้านนาสีนวน กันทรวิชัย นายประภาษ  รันศรี 

4 โรงเรียนบ้านโสกแดง แกด า นายประสิทธิ์  บัวละคุณ 

5 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ บรบือ นายวิเชียร  การดี 
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       10.6.  โรงเรียนประชารัฐ    จ านวน  21  โรงเรียน   ได้แก่ 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
1 โรงเรียนบ้านหนองโนอีด า เมืองฯ นายพีระ  แสนพินิจ 1.นางเพ็ญศรี นาถ้ าพลอย   

2.นายสถิตย์ บุญพิค า 
2 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ เมืองฯ นายช านาญ ทุมทุมา 

3 โรงเรียนบ้านโดท่างาม เมืองฯ นายกรศิลป์  มรรครมย์ 

4 โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชา
วิทยากร” 

เมืองฯ นางจิราวัตร  สุขเกษม 

5 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองฯ นายสวัสดิ์  สุวรรณศรี 

6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมืองฯ) เมืองฯ นายประภาส   ทัตติวงษ์ 

7 โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูม เมืองฯ นายนิรันดร์  โลหะบาล 

8 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม กันทรวิชัย นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง 

9 โรงเรียนบ้านมะกอก กันทรวิชัย นายวัฒนชัย  ถิรศิลาเวทย์ 

10 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ กันทรวิชัย นางภัคจิรา สิงห์วิเศษ 

11 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี กันทรวิชัย นายถาวร  อาจนนลา 

12 โรงเรียนบ้านวังแสง แกด า นายประเสริฐ  สระแก้ว 

13 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกด า นายณัฐพัชร วงศ์พัฒนาธนเดช 

14 โรงเรียนบ้านหนองสิม บรบือ นายรังสิต  ศรพลธรรม์ 

15 โรงเรียนโนนราษีฝางวิทยา บรบือ นายอุทิศ  มาตเลิง 

16 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง บรบือ นายสันติ  หัดที 

17 โรงเรียนบ้านยาง“ยางทวงวิทยา” บรบือ นายศาสตรา  ปาสาบุตร 

18 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บรบือ นางเอ่ียมจิต  จันทร 

19 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ นางถิ่นไทย  จันทร 

20 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา บรบือ นายบรรจง  ทับทิมไสย์ 

21 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด บรบือ นายสมร  นามคุณ 
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   10.7.  โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)   
                  จ านวน  4  โรงเรียน   ได้แก่ 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เมืองฯ นายสุวิทย์  วงษาไฮ 1 .นางพุทธารัตน์  ทะสา 

2. นายรัฐกร  ลงค า 
3. นายสถิตย์ บุญพิค า 

 

2 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกด า นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 

3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนอง
แคนดอนบาก 

กันทรวิชัย นายวีรพล  แสนสงค ์
 

4 โรงเรียนบ้านบรบือ  
“บรบือราษฎร์บ ารุง” 

บรบือ นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ ์
 

 
 
    10.8. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการรูปแบบการเรียนการสอน 2  ภาษา   (English Bilingual  Education :  
 EBE)  จ านวน  9  โรงเรียน   ได้แก่ 
 

  ที่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 

1 โรงเรียนบ้านหนองตื่น เมืองฯ น.ส บังอร  บัวช่วย 1.นางพุทธารัตน์  ทะสา 

2. นายสถิตย์  บุญพิค า 

3. นายรัฐกร  ลงค า 

2 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ เมืองฯ นายสุรพล  ปะตินัง 

3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เมืองฯ นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 

4 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรวิชัย นายทองย่อม  สาครสูงเนิน 

5 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กันทรวิชัย นายเหรียญ   รังษา 

6 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็ก กันทรวิชัย นายวัฒนา  บุตรา 

7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง บรบือ นายไพร ส าเนียงนวล 

8 โรงเรียนบ้านหัวนา บรบือ นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล 

9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บรบือ นางเอ่ียมจิต  จันทร 
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     10.9. โรงเรียนที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง   
     

 

ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีทีป่ระกาศ  รอประกาศ 

2550 2552 2554 2556 2558 ศธ. 

ศูนย์ฯโคกก่อหนองโน 1 บ้านโคกก่อ               √   

  2 บ้านภูดิน √           

  3 บ้านหนองหิน           √ 

  4 บ้านสมศร ี             

  5 บ้านหนองโจดสวนมอน         √   

  6 บ้านหัวช้างหนองแสง             

  7 บ้านหนองโนอีด า     √       

  8 บ้านกุดแคน         √   

  9 บ้านนานกเขียน             

ศูนย์ดอนหว่านบัวค้อ 1 บ้านดอนหว่านหัวหนอง           √   

  2 บ้านหนองหล่ม       √     

  3 บ้านเหล่าหนาด           √ 

  4 บ้านหนองคูณน้ าจั้น             

  5 บ้านโคกบัวค้อ       √     

  6 บ้านหนองค้อสวนอ้อย             

  7 บ้านหนองบัวโนนมี ้       √     

ศูนย์ฯ แวงน่าง 1 บ้านหนองแวง             

  2 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด           √ 

  3 บ้านดงน้อย             

  4 บ้านหนองโพด             

  5 บ้านร่วมใจ 1       √     

  6 บ้านโคกศร ี             

  7 บ้านหนองปลิง             

  8 บ้านจ านัก             

  9 บ้านหนองคู             
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  รอประกาศศธ. 

2550 2552 2554 2556 2558 
 ศูนย์ฯ เขวา 1 บ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร"       √     

  2 บ้านหันเชียงเหียน           √ 

  3 บ้านเอียด"สังฆราษฎร์รังสรรค"์       √     

  4 บ้านติ้วสันตสิุข             

  5 บ้านหนองตื่น       √     

  6 บ้านหมี่เหล่าน้อย          √     

  7 บ้านดอนดู ่      1044010016             

  8 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว             

  9 นิคมบ้านหัน             

  10 บ้านโดท่างาม       √     

  11 บ้านนาแพงดอนไฮ           √ 

  12 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส าราญ             

  13 บ้านท่าตูมดอนเรือ             

  14 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล           √ 

  15 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง           √ 

ศูนย์ฯ เกิ้งลาดพัฒนา 1 ชุมชนบ้านลาด   1044010043        √     

  2 บ้านบุ่งคล้าท่างาม           √ 

  3 บ้านวังไผ ่             

  4 บ้านม่วงโพธิ์ศร ี             

  5 บ้านหนองหวาย       √     

  6 บ้านกุดซุย             

  7 บ้านเลิงบ่อ             

  8 บ้านเกิ้ง             

  9 บ้านท่าประทายโนนตูม       √     

  10 บ้านโขงกุดหวาย             
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  

รอประกาศ
ศธ. 

2550 2552 2554 2556 2558 
 ศูนย์ฯ เจริญราชเดช 1 หลักเมืองมหาสารคาม       √     

  2 อนุบาลมหาสารคาม       √     
ศูนย์ฯท่าสองคอน
แก่งเลิงจาน 1 บ้านท่าสองคอน     √       

  2 บ้านหนองกุงเต่า           √ 

  3 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์             

  4 บ้านอุปราช           √ 

  5 บ้านดงเค็งดอนหัน       √     

  6 บ้านหินลาด             

  7 บ้านหนองเขื่อนช้าง         √   

  9 วันครู 2502           √ 

  10 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่           √ 

  11 บ้านดอนตูมดอนโด             

  12 บ้านเม่นใหญ ่     √       

  13 บ้านหนองใหญ่             
ศูนย์ฯ เขวาใหญ่ขาม
เรียง 1 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว       √     

  2 บ้านเชือกคุยเพ็ก             

  3 บ้านส้มโฮง             

  4 บ้านข้ีเหล็กบุ่งเบาสามคัค ี             

  5 บ้านเขวาใหญ ่   √         

  6 บ้านโพธ์ิเงิน             

  7 บ้านขามเรยีงเขียบโนนแสบง           √ 

  8 
บ้านหนองขามหัวหนอง
สามัคค ี             

  9 บ้านดอนหน่อง             

  10 บ้านดอนนา             

  11 บ้านมะกอก √           
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  รอประกาศ 

2550 2552 2554 2556 2558 ศธ. 

ศูนย์ฯ นาสีนวน 1 บ้านนาสีนวน        √     

  2 บ้านหนองอุ่ม     √       

  3 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคค ี       √     

  4 บ้านโพธ์ิมีหนองเม็กโนนสะอาด           √ 

  5 บ้านต าแยหนองค ู             

  6 บ้านแสนสุข       √     

  7 บ้านทัน         √   

ศูนย์ฯ มิ่งเมือง 1 อนุบาลกันทรวิชัย         √   

  2 บ้านคอกม้า       √     

  3 บ้านเหล่า     √       

  4 บ้านสมศรีมะแปบประชาบ ารุง     √       

  5 ชุมชนบ้านลาด 1044010210         √   

  6 บ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น   √         

  7 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก       √     

  8 บ้านน้ าเท่ียงดอนอิจันทน์             

  9 บ้านนาดีศรสีุข       √     

ศูนย์ฯ เมืองท่า 1 บ้านท่าขอนยาง        √     

  2 บ้านใคร่นุ่น       √     

  3 บ้านดอนเวียงจันทน ์           √ 

  4 บ้านหัวขัว       1044010190             

  5 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา       √     
  6 บ้านปอแดง             

  7 บ้านขามเฒ่า           √ 

  8 บ้านยางสามัคค ี           √ 

  9 บ้านเปลือยดง             

  10 บ้านคันธาร ์     √       

  11 บ้านโพนงาม             

  12 บ้านดอนดู ่    1044010180             
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  รอประกาศ 

2550 2552 2554 2556 2558 ศธ. 

ศูนย์ฯ มะค่าไส้จ่อ 1 ชุมชนบ้านมะค่า           √ 

  2 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้ามา้       √     

  3 บ้านโขงใหญ ่             

  4 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บ ารุง             

  5 บ้านยางห่างโนนทัน             

  6 บ้านไผ่น้ าเที่ยง             

  7 บ้านเปลือยน้ าสามัคค ี             

  8 บ้านน้ าใสม่วงวิทยา       √     

  9 บ้านข้ีเหล็กดงเค็งวิทยา             

  10 บ้านไส้จ่อ     √       

  11 บ้านลิ้นฟาา             

ศูนย์ฯ แกด าวังแสง 1 อนุบาลแกด า              

  2 บ้านเหล่าจั่นนาภ ู       √     

  3 บ้านหัวขัวโพธ์ิศร ี             

  4 บ้านหนองเจริญ       √     

  5 ชุมชนบ้านหมากค่า           √ 

  6 บ้านวังแสง       √     

  7 บ้านขอนแก่นตะค ุ   √         

  8 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม           √ 

  9 บ้านหนองบัว             

  10 บ้านโคกกลาง    044010082   √         
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  รอประกาศ 

2550 2552 2554 2556 2558 ศธ. 

ศูนย์ฯ มิตรภาพ 1 ชุมชนมิตรภาพ           √ 

  2 บ้านป่าข่างโนนลาน           √ 

  3 บ้านหนองขุ่น         √   

  4 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย             

  5 บ้านโคกไร ่       √     

  6 บ้านโพนสวาง         √   

  7 บ้านโพนละออม       √     

  8 บ้านโสกแดง     √       

  9 บ้านโคกลิ่น             

  10 บ้านนาคูณ             

  11 บ้านโนนศรภีิบาล   √         
ศูนย์ฯ หนองสิมวังไชย
วังใหม ่ 1 

บ้านหนองสิม     
      √ 

  2 บ้านพงโพด         √   
  3 บ้านหนองโดนหอกลอง             
  4 บ้านวังปลาโด       √     
  5 บ้านโนนทอง             
  6 บ้านวังไฮวังทอง         √   
  7 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)       √     
  8 บ้านโนนส าราญ         √   
  9 บ้านโนนเกษตร       √     
  10 บ้านดอนก่อ         √   
  11 วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค ์             
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  รอประกาศ 

2550 2552 2554 2556 2558 ศธ. 
ศูนย์ฯ บรบือบ่อใหญ่
หนองโก 

1 อนุบาลบรบือ     
        

  2 บ้านโคกกลาง (ต.บรบือ)        
1044020028 

    
  √     

  3 บ้านโคกล่าม             
  4 บ้านเหล่าโง้ง             
  5 วัดนาดีวราราม           √ 
  6 บ้านบ่อใหญ่              
  7 บ้านเก่าใหม ่             
  8 บ้านหนองหว้าโนนทอง     √       
  9 บ้านหนองหญ้าปล้อง       √     
  10 ชุมชนบ้านดงเค็ง       √     
  11 บ้านหนองโก         √   
  12 บ้านเปลือยหนองตูบ         √   
  13 บ้านโคกกลาง  1044020050             
ศูนย์ฯ หนองจิกก้ าพ้ี 1 บ้านหนองจิก        √     
  2 บ้านดอนบม     √       
  3 บ้านหนองแก             
  4 บ้านซองแมว       √     
  5 บ้านหัวนา       √     
  6 บ้านเหล่ายาว           √ 
  7 บ้านก าพ้ีเหล่ากาเจรญิศิลป์           √ 
  8 บ้านเปาา           √ 
  9 บ้านสองห้องฮ่องน้อย         √   
  10 บ้านฮ่องไผ ่         √   
  11 บ้านแดงน้อย           √ 
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ชื่อศูนย ์ ที ่ โรงเรียน 
ปีที่ประกาศ  รอประกาศ 

2550 2552 2554 2556 2558 ศธ. 
ศูนย์ฯ 
โนนแดงหนองคูขาด 

1 บ้านเหล่าตามาอดุมชัย     
√       

  2 บ้านโนนแดงมะขามหวาน       √     
  3 บ้านหัวหนอง             
  4 บ้านป่ากุงหนานาเจรญิ           √ 
  5 บ้านหนองทุ่มศรีโพธ์ิทอง             
  6 บ้านศาลา             
  7 บ้านโนนทองโนนสะอาด             
  8 บ้านดอนพยอม       √     
  9 บ้านโคกกุง           √ 
  10 บ้านหนองคูขาด         √   
  11 บ้านโสกภารา       √     
  12 บ้านฝายป่าบัว         √   
  13 บ้านไพรวัลย์ปอแดง             
ศูนย์ฯ ลุ่มน้ าเสียว 1 บ้านยาง (ยางทวงวิทยา)           √ 
  2 บ้านแดง           √ 
  3 บ้านบกพร้าว           √ 
  4 บ้านบัวมาศ           √ 
  5 บ้านหนองแวงหนองตุ       √     
  6 บ้านโนนม่วง       √     
  7 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง       √     
  8 บ้านดงมัน           √ 
  9 บ้านดอนงัว       √     
  10 บ้านหนองขามแสบง       √     
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11. ปฏิทินการนิเทศ     

ครั้งท่ี/ระยะเวลา ขอบข่าย/ประเด็นการนิเทศ ผู้นิเทศ 
ครั้งท่ี 1 

ภาคเรยีนที่ 2/2559 
10  พฤศจิกายน 2559 - 

  10 ธันวาคม  2559 
 

1. ขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
   T (Teaching)  :  ครูสอนครบ-ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
   A (Agreement ) : จัดท าข้อตกลงยกระดับผลสมัฤทธ์ิ   
เพื่อเตรียมความพร้อมสอบNT,O-Net ( ตามมาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนด) 
2.  การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสงักัด 
 

รองผอ.สพป.มค.1 
ก.ต.ป.น 
ศึกษานิเทศก์ 
ประธานศูนยฯ์ 

ครั้งท่ี 2 
ภาคเรยีนที่ 2/2559 

1-20  มกราคม  2560 
 

1. ขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    K (Know–How) : เน้นฝึกคิด ฝึกปฏิบัติใหค้ล่องจนเป็นนสิัย  
    S (Supervision) : นิเทศภายในอย่างเป็นระบบถึงห้องเรยีน 
    I  (Increasing )  : พากเพียรสอนเพิ่มเติมตัวช้ีวัดที่ยังบกพร่อง  
    L  (Local  Assessment) : ทดลองสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
                                     (Pre-O-Net ,Pre-NT) 
    (ตามมาตรการ/กิจกรรม ที่ก าหนด) 
2.  การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสงักัด 

รองผอ.สพป.มค.1 
ก.ต.ป.น 
ศึกษานิเทศก ์
ประธานศูนยฯ์ 

ครั้งท่ี 3 
ภาคเรยีนที่ 1/2560 

16 พฤษภาคม  2560 - 
   15  มิถุนายน  2560 
 

1. ขับเคลื่อน SOI-DOK –MARK Model : รูปแบบการบริหารจดัการที่มี
คุณภาพ 
2. ขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
3. ขับเคลื่อน Five  Steps to Five Skills  for  Thailand 4.0  Model : 
รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา 6 H  สนอง
นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 
4. ขับเคลื่อน  2S7CIBQ  Model  : รูปแบบกระบวนการนเิทศสู่วิธีปฏิบัติ
ที่ด ี
   ( ตามมาตรการ/กิจกรรม ที่ก าหนด)  
5.  การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสงักัด 

รองผอ.สพป.มค.1 
ก.ต.ป.น 
ศึกษานิเทศก ์
ประธานศูนยฯ์ 

ครั้งท่ี 4 
ภาคเรยีนที่ 1/2560 

16  กรกฎาคม  2560 – 
   15  สิงหาคม  2560 
 

1.  ขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

2. ขับเคลื่อน Five  Steps to Five Skills  for  Thailand 4.0  Model : 
รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา 6 H  สนอง
นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 
3. ขับเคลื่อน 2S7CIBQ  Model  : รูปแบบกระบวนการนิเทศสู่วิธปีฏิบัติ
ที่ด ี
    ( ตามมาตรการ/กิจกรรม ที่ก าหนด) 
4. การด าเนินงานตามขอบข่ายการบริหารงาน 4  งาน ของสถานศึกษา 
5. การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น ของ ต้นสงักัด 

รองผอ.สพป.มค.1 
ก.ต.ป.น 
ศึกษานิเทศก ์
ประธานศูนยฯ์ 
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12.  เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เครื่องมือส าหรับนิเทศ ติดตามฯ เป็นไปตามขอบข่ายการนิเทศ ที่ก าหนดในปฏิทินการนิเทศ จ านวน  4  
ครั้ง  มีลักษณะดังนี้ 
       12.1  เครื่องมือนิเทศฯ ครั้งที่  1  ประกอบด้วย     

  12.1.1 แบบทดสอบเพ่ือประเมินความพร้อมในการสอบ NT, O-Net  ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3   
            12.1.2  แบบสอบถามการด าเนินการขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ตามข้ันตอน Teaching , Agreement   
           12.1.3  แบบสอบถามการด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

       12.2  เครื่องมือนิเทศฯ ครั้งที่  2  ประกอบด้วย     
      12.2.1 แบบสอบถามการด าเนินการขับเคลื่อน TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามขั้นตอน Know–How, Supervision, Increasing , Local  
Assessment  
            12.2.3  แบบสอบถามการด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

        12.3  เครื่องมือนิเทศฯ ครั้งที่  3  ประกอบด้วย     
      12.3.1 แบบสอบถามการด าเนินการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนา ต่อไปนี้ 

- SOI-DOK –MARK  Model : รูปแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
- TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียน 
          - Five  Steps to Five Skills  for  Thailand 4.0  Model : รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 6 H  สนองนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
                    -  2S7CIBQ  Model  : รูปแบบกระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 
            12.3.2  แบบสอบถามการด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

12.4  เครื่องมือนิเทศฯ ครั้งที่  4  ประกอบด้วย     
      12.4.1 แบบสอบถามการด าเนินการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนา ต่อไปนี้ 

- TAKSILA  Model : รูปแบบกระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียน 

          - Five  Steps to Five Skills  for  Thailand 4.0  Model : รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 6 H  สนองนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
                    -  2S7CIBQ  Model  : รูปแบบกระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 
            12.4.2  แบบสอบถามการด าเนินการตามขอบข่ายการบริหารงาน 4  งาน ของสถานศึกษา 

   12.4.3  แบบสอบถามการด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
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 คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา          ผู้อ านวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1 
นางสุภารีย์  โพนเงิน  รองผู้อ านวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1      
นายปัญญา  มาศวรรณา รองผู้อ านวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1             
 นายสมหมาย  โมฆรัตน์ รองผู้อ านวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1 
นายสุรพล  ประทุมชัย    รองผู้อ านวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1  
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป. มหาสารคาม เขต 1     
นายกิตติ     ทวยภา                  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายศุภสาส์น  รัชโพธิ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายสมศักดิ์  พิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายเสริมชัย   สังกะเพศ   ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นางสุรัมภา  เพ็ชรกองกุล      ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1  
นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นางพุทธารัตน์  ทะสา   ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายพัชรกฤษฎิ์  พวงนิล    ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นางกาญจนา  วิเศษรินทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายสถิตย์   บุญพิค า      ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นางนรากร   ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นางเพ็ญศรี  อินทรเรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายโพยม  พลเรือง      ศึกษานิเทศก์ สพป.  มหาสารคาม เขต 1    
นายรัฐกร  ลงค า ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายชัยสิทธิ์  รัตนพร ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1     
นางอรุณรัตน์  ค าพีพงษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี       ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
 
 

พิมพ์ต้นฉบับ 
 

นางกาญจนา  วิเศษรินทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1  
นายกิตติ     ทวยภา                  ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
นายสมศักดิ์  พิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 
 
นายศุภสาส์น  รัชโพธิ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 1    
   
 




