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คำนำ  
 

  เอกสารเล่มนี้ เป็นเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบาย การ
ขับเคลื่อน การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
ศึกษาธิการ (ภาคที่ 12) ได้มีนโยบาย ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้ดำเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว  โดยจัดทำแผนนิเทศ คำสั่ง ในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะ 6 เดือน  
(เมษายน –กันยายน) ซึ่งในเล่มประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ความสำคัญและความเป็นมาข้อมูล
พ้ืนฐานของจังหวัด/สถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนที่ 2 นโยบายการนิเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์” ส่วนที่ 3 โครงการ กำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส่วนที่  
4 เครื่องมือการนิเทศ ส่วนที่ 5 ภาคผนวก   

 ขอขอบคุณ คณะทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย                       
ที่ให้ความร่วมมือ  จัดทำคู่มือ  นิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบายการขับเคลื่อน การจัดการศึกษา 
ในครั้งนี้ จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
  
          
                ส่งศรี  นาถมทอง 
                                                              ศึกษานิเทศก์  
                                                                              ๑ เมษายน 256๔ 

 
 
  

  
 

 
 

 



 
 
 

บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาการต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ทำให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาอยู่
ตลอดเวลา  นับตั้งแต่ระบบการจัดการศึกษา  หลักสูตร  การเรียนการสอน  และการนำเทคโนโลยีมาใช้  ทำ
ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
กระแสการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะ
ต่างๆ ทั้งทักษะด้านวิชาการ  การสื่อสาร  ตลอดจนทักษะการดำรงชีวิต  เพ่ือพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับ
สภาวการณ์รอบด้านของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการให้บริการช่วยเหลือ  สนับสนุน  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้
นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ  การนิเทศการศึกษา  หมาย
รวมถึง  การนิเทศการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพ  ผู้นิเทศนอกจากจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ  สนับสนุนครูให้พัฒนาการเรียนการสอนแล้วยังจะต้อง
ช่วยพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย  เกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา 2540  มาตรฐานที่ 8 ได้กล่าวถึง
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพว่า“ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี”การที่ศึกษานิเทศก์จะพัฒนาผู้รับการ
นิเทศ  โดยการให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติตามเงื่อนไข  หรือ
ข้อเสนอแนะ  ผู้นิเทศจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน  จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ  การ
ปฏิบัติตนมีคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือ  ศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา  ที่สำคัญ
ศึกษานิเทศก์จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียรพยายามยั่วยุ  ท้าทาย  
ให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  และทำให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม
ที่ตนกระทำ จากความสำคัญดังกล่าว  ศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการที่จะนำพาคุณภาพ
การศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประเด็น
สำคัญของการจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ นอกจากนั้น ศึกษานิเทศก์ยังมีหน้าที่พัฒนาระบบการ
นิเทศให้เป็นการนิเทศแนวใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย“ที่ใดมีการ
จัดการศึกษา  ที่นั่นต้องมีการนิเทศ” คำกล่าวนี้ยังยืนยันความสำคัญและจำเป็นของการนิเทศไม่เปลี่ยนแปลง
ทุกยุคทุกสมัยจึงจะเห็นได้ว่า หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ไว้ค่อนข้างสูงมาก



 
 
 

 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2560 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยให้มีกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่โดยสรุป คือ กำกับ ติดตาม ประสานงาน ขับเคลื่อน นโยบายทางการศึกษาของ
ทุกหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดการศึกษา ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยว่าด้วยการ
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่กําหนดให้มีการกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการ ส่วนที่ 2  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับสํานักงานศึกษาธิการภาค ข้อ 23 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับภาคเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาคนั้น ๆ ตามภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สํานักงานศึกษาธิการภาค
ดําเนินการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง   8 กันยายน 2560) ดังนี้  

 (1) กําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย  งบประมาณ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  ของ
หน่วยงานการศึกษา 
 (3) ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและ
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
 (4) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค ไปยังคณะกรรมการ 
 (5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบและรายงานผลกระทบ  ผลการ
ดําเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 (6) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ระดับภาค 
 (7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา อยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลง การนิเทศติดตาม ยังไม่ได้ทำเป็นระบบเท่าใดนัก 
ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ได้ทำความเข้าใจกับบทบาทและภารกิจในหน้าที่ใหม่ อย่างไรก็ตาม 
จากกรอบการปฏิบัติงานดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ซึ่งตามกรอบอัตรากำลังจะมี 22 คน นิเทศเชิงพ้ืนที่ 18 อำเภอ แต่มี
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานจริงเพียง 1๕  คน  

 
 
 
 
 



 
 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการวางแผน และ เครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการตรวจ
ราชการ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก ดังนี้  
 1) เพ่ือนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในจังหวัด  ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2) เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผล ประสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
 3) เพ่ือประสาน สนับสนุนการตรวจราชการหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภททุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการนิเทศ ติดตาม ในเขตพ้ืนที่อำเภอห้วยเม็ก  
 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานที่จัดการศึกษาส่วนราชการหน่วยงาน และสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท  
ทุกสังกัด มีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประวัติความเป็นมา 

บ้านห้วยเม็กเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งห้วย ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้นเม็ก ขึ้นอยู่ตลอดแนวฝั่ง
ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านห้วยเม็ก" การปกครองขึ้นตรงต่ออำเภอยางตลาดเนื่องจากการคมนาคม
ไม่สะดวกอีกท้ังยังมีดงไม้ทึบ คือ ดงระแนง ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนของโจรผู้ร้ายที่คอยปล้นสะดม ผู้คนที่สัญจรไปมา
อยู่เสมอนับว่าเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ดังนั้น ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกฐานะ
บ้านห้วยเม็กเป็นตำบลห้วยเม็กและกิ่งอำเภอห้วยเม็ก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2513 และได้ดำเนินการ
ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารไม้สองชั้น โดยเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2514 และในปี พ.ศ. 
2515 ได้ยกฐานะเป็น "อำเภอห้วยเม็ก" 

พื้นที่ 

ตำบลห้วยเม็ก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอห้วยเม็ก ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน แบ่งการรับผิดชอบ
เป็น 2 ส่วนได้แก ่ 
1. พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 7 หมู่บ้านได้แก่ 
คือ หมู่ 1 บ้านห้วยเม็ก หมู่ 2 บ้านพานสุวรรณ หมู่ 3 บ้านหน่อคำ หมู่ 4 บ้านพิทักษ์ หมู่ 7 บ้านพนมทอง หมู่ 



 
 
 

10 บ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 11 บ้านห้วยเม็ก  
2. พ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านป่ายาง หมู่ 6 บ้านกุดท่าลือ หมู่ 8 บ้านหัวดง หมู่ 9 บ้านเนินลาด หมู่ 12 
บ้านกุดท่าลือ 

เขตพื้นที ่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลชื่นชม กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

อาชีพ 

1. เกษตรกรรม 
2. รับจ้าง 
3. ค้าขาย 
4. รับราชการ 

สาธารณูปโภค 

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 590 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 13 หลังคาเรือน คิด
เป็นร้อยละ 2.20 ของจำนวนหลังคาเรือน 

การเดินทาง 

อำเภอห้วยเม็กห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 48 กิโลเมตร มีถนนสายฮ่องฮี - กระนวน โดยเริ่มต้นจาก 
จังหวัดผ่าน ปากทางฮ่องฮี ผ่านอำเภอห้วยเม็ก ถึงอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น สภาพเป็นถนนลาดยาง มีรถ
ประจำทางวิ่งผ่าน  
อำเภอห้วยเม็ก ถึง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 สาย คือ 
          1. สายอำเภอกระนวน ถึง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          2. สายจังหวัดอุดรธานี ถึง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

เสื่อกก 

 

 

 

 

 



 
 
 

การปกครองส่วนภูมิภาค 

อำเภอห้วยเม็กแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 84 หมู่บ้าน 

1. ห้วยเม็ก  (Huai Mek)  15 หมู่บ้าน  6. พิมูล  (Phimun)  7 หมู่บ้าน  

2. คำใหญ่  (Kham Yai)  12 หมู่บ้าน  7. คำเหมือดแก้ว  (Kham Mueat Kaeo)  9 หมู่บ้าน  

3. กุดโดน  (Kut Don)  13 หมู่บ้าน  8. โนนสะอาด  (Non Sa-at)  7 หมู่บ้าน  

4. บึงนาเรียง  (Bueng Na Riang)  7 หมู่บ้าน  9. ทรายทอง  (Sai Thong)  6 หมู่บ้าน  

5. หัวหิน  (Hua Hin)  8 หมู่บ้าน         

 

 

อำเภอห้วยเม็ก 

 

ห้วยเม็กเล็กแต่ลอืนาม งดงามเสือ่กก มรดกพื้นบ้าน 
แหล่งสำราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย 

อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟา้ สวนป่าดงระแนง 
ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข 

ข้อมูลทั่วไป 

อักษรไทย อำเภอห้วยเม็ก 

อักษรโรมัน Amphoe Huai Mek 

จังหวัด กาฬสินธุ์  

ข้อมูลสถิติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_4608.svg


 
 
 

พื้นที่ 291.01 ตร.กม. 

ประชากร 51,282 คน (พ.ศ. 2559) 

ความหนาแน่น 176.22 คน/ตร.กม. 

รหัสทาง
ภูมิศาสตร์ 

4608 

รหัสไปรษณีย์  46170 

ที่ว่าการอำเภอ 

ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก หมู่ที่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 

พิกัด 16°35′24″N 103°14′8″E 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

0 4388 9164 

หมายเลข
โทรสาร 

0 4388 9164 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A1.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81&params=16_35_24_N_103_14_8_E_type:admin2nd_region:TH


 

 

                 รูปแบบการนิเทศแบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้วิเคราะห์กรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศทางการศึกษา 
โดยได้ตามแนวพระราชดำรัส  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” ในการจัดการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวทางพระ
ราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ใช้แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
คือ“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  มาใช้ในการศึกษา กล่าวคือ ต้องเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ การเมือง บุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานทั้งหมดงานจะมีความก้าวหน้า  มั่นคง  และมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยบุคลากร  ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของบุคลากรความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทำความ เข้าใจ และใช้ยุทธวิธีใน
การเข้าถึงบุคลากรจะด้วยวิธีไหนก็ตาม  แต่ต้องทำด้วยความจริงใจ  ไม่เสแสร้งแกล้งทำ  เมื่อเราได้เข้าถึงจิตใจ
และมีข้อมูลของบุคลากรแต่ละบุคคลแล้ว  สามารถพัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานต่อจากนั้นก็สร้างทีมงานโดยหลอมรวมความสามารถที่หลากหลายของบุคคลากร ให้เป็น
เอกภาพ  โดยใช้หลักการ ของ หลักอริยสัจ 4  หลักคิดในการนิเทศการศึกษา  นิเทศ การโค้ช  ระบบพี่เลี้ยง 
PLC ซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีทิศทางในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนในที่สุด 
 หลักการแนวคิดที่นำมาเป็นพ้ืนฐานในการนิเทศการศึกษา มีดังนี้  
  1. หลักอริยสัจ 4 

• ทุกข์ 
• สมุทัย 
• นิโรธ 
• มรรค  

  2. หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    
   ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึง การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังนี้  
   “...พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนำ
ความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว  
  ...ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือก่อนจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิ
ประเทศ เขา้ใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
และระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงาน ให้เขานั้น “เข้าใจ” เรา
ด้วย  เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว   โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา  ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรา
มุ่งหวังไว้  “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง  เพ่ือให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้  
และเม่ือเข้าถึงแล้ว  จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย  
  ...ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ  
เรื่อง“การพัฒนา” จะ ลงเอยได้อย่างดี  เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว 
การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ...”  

 
 



 

 

จากหลักการแนวคิดดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ สังเคราะห์ เพ่ือนำมาเป็น
หลักในการปฏิบัติงาน ดังภาพต่อไปนี้  

 

 
 รูปแบบการนิเทศการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษา ที่น้อมนำ
หลักคิดตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หลักการทางพุทธศาสนา หลักของ
การบริหาร  ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน มีรายละเอียด 
ดังนี้  
 เข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของโรงเรียนและ
ชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ มี 2ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 รู้ชัดปัญหา 

  รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นโยบาย  
  เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   

 ขั้นที่ 2 ศึกษาบริบท 
  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน   เพ่ือค้นหารากฐานของปัญหา 
  ที่แท้จริง  

 
เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความม่ันใจ  

เข้าใจ  

รูเ้ขา รูเ้รา เขา้ใจ

บรบิท 

 

เข้าถึง  

ศกึษาวิธีการ 

แกปั้ญหา ตดัสินใจ

ทางเลือก 

พัฒนา 

กระบวนการพฒันา

เพื่อแกปั้ญหาอย่าง

ยั่งยืนเกิดเป็น

นวตักรรมการเรยีนรู ้

 

ทุกข ์
 

สมุทยั 

 

มรรค 

 

นิโรธ 

รูปแบบการนิเทศ “ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” 



 

 

 ให้ โรงเรียน ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด มี 2ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 3  กำหนดเป้าหมาย 

   กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม   
  ขั้นที่ 4  วางแผน ออกแบบ 
   วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม  
   และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 
 พัฒนา คือ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนและชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง ออกแบบหลักสูตร
และโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน  รวมทั้ง ให้
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุนมี 3  ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 5  ลงมือทำ  
   นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียน  
   ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมีทีมพ่ีเลี้ยงให้ คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตามและสนับสนุน  
  ขั้นที่ 6  นำสะท้อนผล 
   การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการทำงาน ให้ดีขึ้น  
  ขั้นที่ 7  ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 
   เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
  



 

 

 
กระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  7 ขั้นตอน  
  รูปแบบการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ได้มาจากการประยุกต์ใช้หลักการ  ตามแนว 
พระราชดำรัสในการจัดการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำรัส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ใช้แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  มาใช้ใน
การศึกษา โดย วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 
 

   รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นโยบาย  
เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   

 

 

 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน  เพื่อค้นหารากฐาน
ของปัญหาที่แท้จริง     

 

 

  
กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการมี
ส่วนร่วม   

 

 วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม 
และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

 

 

  นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพ่ีเลี้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน  

 

  การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการ
ทำงาน ให้ดีขึ้น  

 

 

 เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
 
 

 

รู้ชัดปัญหา 

ศึกษาบริบท 

กำหนดเป้าหมาย 

วางแผน ออกแบบ 

ลงมือทำ 

นำสะท้อนผล 

ดลใจพัฒนาให้ย่ังยืน 



 

 

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน จะขอนำเสนอเป็นแนวทางในการทำงาน ดังต่อไปนี้  
กระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 7 ขั้นตอน 
 

การนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ 
เข้าใจ คือการสร้างให้เกิดความมั่นใจใน
ข้อมูลพ้ืนฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุก
มิติของโรงเรียนและชุมชนค้นหา
รากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้  
 
 

ขั้นที่ 1 รู้ชัดปัญหา 
 รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นโยบาย 
เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน ดังนี้  

1. ศึกษา ทำความเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มหาดไทย อาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาพิเศษ ฯลฯ  

2.  รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา  
ขั้นที่ 2 ศึกษาบริบท 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน   เพ่ือค้นหา
รากฐานของปัญหาที่แท้จริง    

1. สำรวจ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน และชุมชน  
2. ศึกษาข้อมูลผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของปีที่ผ่านมา  
3. SWOT ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสารและการสร้าง
ความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ 
ความมั่นใจ ให้ โรงเรียน ชุมชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด   

ขั้นที่ 3 กำหนดเป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายเลือก ประเด็น/ แนวทางในการพัฒนา 
ด้วยการมีส่วนร่วม   

1. ประชุมชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ตรงกัน  เกี่ยวกับ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ที่เกิดขึ้น  

2. ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  หรือ ประเด็นการพัฒนา    กำหนด
แนวทางการพัฒนาหรือ การแก้ปัญหา ร่วมกัน  

ขั้นที่ 4 วางแผน ออกแบบ 
 วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม และ
สื่อสารเพื่อให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

1. วางแผน ออกแบบ หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
2. สร้าง หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
3. สร้างเครื่องมือกำหนดปฏิทินการทำงาน  

 
  



 

 

 
 

การนิเทศ รายละเอียดกิจกรรม 
พัฒนา คือ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ โรงเรียนและชุมชนสร้างทีมพ่ี
เลี้ยง ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรม
การพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั้ง ให้คำแนะนำ นิเทศ 
กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 
 

ขั้นที่ 5 ลงมือทำ 
 นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพ่ี
เลี้ยงให้ คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 

1. ประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ หลักสูตรและโปรแกรม
การพัฒนา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

2. ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการ หลักสูตรและโปรแกรม
การพัฒนา ที่กำหนดไว้  

3. ทีมพ่ีเลี้ยง ให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม  
4. ใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)การ 

Coaching ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน  
ขั้นที่ 6 นำสะท้อนผล 
 การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การ
ปรับปรุงการทำงาน ให้ดีขึ้น  

ใช้กระบวนการสะท้อนผลการทำงานที่หลากหลาย  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ นำสู่การปรับปรุง หรือ พัฒนา การ
ทำงานให้ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการ  AAR  PLC KM สม่ำเสมอ 
ขั้นที่ 7 ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 

เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา  
สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ และ การมี
จิตสำนึกในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่ การค้นหา Best 
Practices, Good Practices กิจกรรม Share & Learn 

  
  



 

 

บทที่ 3 
 

โครงการ กำหนดการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 

โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวตักรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ ให้ เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม   

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การ
บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้าน
ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศกึษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการ
สูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  



 

 

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้าน
การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษา
ไทยไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างแท้จริง  

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร  
จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัด
สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้าง
เครือข่ายในการทำงานในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการ
ร่วมคิด ร่วมทำร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการ
ทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์ 
และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE 
(Teams For Education)  และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล   
3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล    
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 

 



 

 

ขอบเขตของโครงการ 
สาระสำคัญของโครงการ  

1) เป็นการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดที่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ  
  2) เป็นการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับกระทรวง 
  3) เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับ
กระทรวง 
  4) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับกระทรวง 
  5) เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ 
77 จังหวัด   

ระยะเวลาดำเนินการ   
โครงการ Innovations For Thai Education  ( IFTE ) นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

การศึกษาเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 
  



 

 

ความสำคัญของโครงการ 
 1. ได้ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัดที่ตั้งอยู่ใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 
2. มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่หลากหลายระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับกระทรวง 
3. มีผลงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยจากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนรู้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับ
กระทรวง 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและ 
ระดับกระทรวง 

5. มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

6. มีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและระดับภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่
สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 

นิยามศัพท์ของโครงการ 
  1. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  หมายถึง  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) นวัตกรรมทางการศึกษา และงานวิจัยทางการศึกษา  ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
  2. นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึง แนวคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา ปรับปรุงหรือ
ดัดแปลงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  3. งานวิจัยทางการศึกษา  หมายถึง  ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ 
 4. เครือข่ายความร่วมมือ  หมายถึง การสร้างความร่วมมือจาก หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 1. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามีความครอบคลุม ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
 2. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  3. มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 
  4. มีการขยายผล เผยแพร่ นวัตกรรมการการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 



 

 

 5. มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 
 6. มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 
 7. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึน 
  

แนวทางการดำเนินงาน 
   ในการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  
 
1. จัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 

 แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1.สำนักงานศึกษาธิการภาค 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2  รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากทุกจังหวัด

ของภาค โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.3  สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล 
1.4  เผยแพร่ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5  รายงานข้อมูลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.63-ม.ค.64 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

   2.2 รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2  สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล 
2.3  เผยแพร่ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.4 รายงานข้อมูลให้กบัสำนักงานศึกษาธิการภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.63-ม.ค.64 

 

 
 
 
 
 



 

 

2. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 
1. ชี้แจงการดำเนินการโครงการ  
    1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับภาค 
    2) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 
    3) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 

ธ.ค.63-มี.ค.64 

2. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
    2) กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ  
    3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ  
    4) สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

ธ.ค.63-มี.ค.64 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 
    1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ  
    2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด 
    3) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษา  
    4) นำเสนอโครงการ ให้ กศจ. ทราบ 

ธ.ค.63-มี.ค.64 

2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ เช่น การประชุม อบรม การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา สภาพของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

ธ.ค.63-มี.ค.64 

3. การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    2) กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
    4) สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ธ.ค.63-มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. แนวทางการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้    การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 

แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 
1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  

2) จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ  
3) คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการ
จัดการเรียนรู้  ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    

     4)  ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับภาค 
     5)  เผยแพร่นวัตกรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์,บทความ,วารสาร,หนังสือ
ราชการ ฯลฯ  
     6)  สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  

 เม.ย. – ก.ค.64 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ   

    3) คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
     4) ประกาศผลการคัดเลือก   
     5) รายงานผลการคัดเลือกนวัตกรรมให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 

 เม.ย. – ก.ค.64 

2. การสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด  
    1) สังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด    
    2) สรุปผลสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 

 เม.ย. – ก.ค.64 

3. สรุปรายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์,บทความ,วารสาร,หนังสือราชการ 
ฯลฯ 

 ก.ค.- ส.ค.64 

  
 
 
 



 

 

4. แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การสร้างเครือข่ายระดับภาคและระดับจังหวัด  
  1) แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2) สร้างการรับรู้ สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน (partnership agreement & action 
planning) เมื่อผู้นำและผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความสำคัญและประโยชน์ร่วมกัน และตกลง
เป็นการเบื้องต้นที่จะร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงาน จัดกิจกรรม สร้าง
ข้อตกลงและร่วมวางแผน เพ่ือให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน   
  3) ร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ต.ค.63 - ก.ย.64 

 
 

 
  
 

ส่วนที่ 4 
 

เครื่องมือการนิเทศ 
 

  ในการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้กำหนดเครื่องมือใน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1. แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
 2. แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
 3. แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรม 
 4. แบบรายงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.....................................................สำนักงานศึกษาธิการภาค......................... 
    1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
  จำนวนโรงเรียนทั้งหมด................แห่ง 
  1.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
สังกัด/กลุ่ม

สาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
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สช.             
อปท.             
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ตชด.             
อ่ืนๆ 
..................
... 

            

รวม/เฉลี่ย             
1.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

สังกัด/กลุ่ม
สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
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สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัติ             
ตชด.             
อ่ืนๆ 
..................
... 

            

รวม/เฉลี่ย             
 

 
 
 
 

ระดับภาคและระดับจังหวัด 



 

 

1.3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

สังกัด/
กลุ่ม
สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
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รวม/
เฉลี่ย 

               

 

  
1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
สังกัด/กลุ่ม

สาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

สพฐ.             
สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัติ             
ตชด.             
อ่ืนๆ 
..................
... 

            

รวม/เฉลี่ย             
 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
สังกัด/กลุ่ม

สาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

สพฐ.             
สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัติ             
ตชด.             
อ่ืนๆ 
..................
... 

            

รวม/เฉลี่ย             
 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
สังกัด/
กลุ่ม
สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

25
6 0 25
6 1 25
6 2 
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60
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62
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60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 
สพฐ.                
สพม.                
สช.                
อปท.                
ปริยัต ิ                
ตชด.                
อื่นๆ 
........ 

               

รวม/
เฉลี่ย 

               

   
 
 
 
 



 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ IFTE  
 จำนวนโรงเรยีนทั้งหมด.....................แห่ง  
 2.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 
สังกัด/กลุ่ม

สาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

256
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256
2 
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256
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2 
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0 

256
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256
2 

สพฐ.             
สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัต ิ             
ตชด.             
อื่นๆ 
...................
.. 

            

รวม/เฉลี่ย             
 
2.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3   
 

สังกัด/กลุ่ม
สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

สพฐ.             
สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัต ิ             
ตชด.             
อื่นๆ 
...................
.. 

            

รวม/เฉลี่ย             
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สังกัด/

กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

25
6 0 25
6 1 25
6 2 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

สพฐ.                
สพม.                
สช.                
อปท.                
ปริยัติ                
ตชด.                
อ่ืนๆ ........                
รวม/เฉลี่ย                

 
2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
สังกัด/กลุ่ม

สาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

256
0 

256
1 
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2 
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1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

สพฐ.             
สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัติ             
ตชด.             
อ่ืนๆ 
..................
... 

            

รวม/เฉลี่ย             
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
สังกัด/กลุ่ม

สาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

256
0 

256
1 

256
2 
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0 
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1 

256
2 
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0 

256
1 

256
2 

256
0 

256
1 

256
2 

สพฐ.             
สพม.             
สช.             
อปท.             
ปริยัติ             
ตชด.             
อ่ืนๆ 
..................
... 

            

รวม/เฉลี่ย             
 

 
2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

สังกัด/
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

25
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6 2 
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62
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62

 
สพฐ.                
สพม.                
สช.                
อปท.                
ปริยัติ                
ตชด.                
อ่ืนๆ ........                
รวม/เฉลี่ย                

 

      
 
 
 

 
 



 

 

3. นวัตกรรมทางการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา 

ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
โรงเรียน 

ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
โรงเรียน 

ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    4. การวิจัยทางการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา 

ชื่องานวิจัย หน่วยงาน/
โรงเรียน 

ชื่องานวิจัย หน่วยงาน/
โรงเรียน 

ชื่องานวิจัย หน่วยงาน/
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง 
  แบบติดตามนี้ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โครงการและ ให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

******************************* 

ประเด็นการติดตามประเมินผล 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
  มี คำสั่งที่

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

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

... 
  ไม่มี เนื่องจาก 

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

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

... 
2. มีการนำเสนอโครงการ ให้  กศจ. ทราบ 

  มี วันที่
................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
... 

  ไม่มี เนื่องจาก 
............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .................................................
... 
3. มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ  

  มี วันที่
.......................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .................................................
... 
      วิธีการในการสรา้งการรบัรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

  ไม่มี เนื่องจาก 
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ........ 



 

 

4. มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ  
.......................................................................................................................... .................................................... 

  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 

  นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
............................................................................................................ .................................................................. 

  ไม่มี เนื่องจาก .................................................................... ........................................................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
 
 
 

5. ขั้นตอน กระบวนการการดำเนินงานโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................ 
6. ผลการใช้นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

6.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
................................................................................................................................ ............................................. 
........................................................................................................................ ...................................................... 
 6.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 6.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
........................................................................................................................ ...................................................... 
................................................................................................................... ...........................................................
 6.4 ผลที่เกิดขึ้นอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ........................................................ ........................................ 
7. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

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

 

 



 

 
 

 

แบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………………… 
คำชี้แจง  
  แบบนิเทศ ติดตามนี้ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา  

******************************* 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 

• เปิดทำการสอนในระดับชั้น ............................................. ถงึระดับชั้น .............................................. 

• จำนวนนักเรียนทั้งหมด............. คน     ชาย................คน   หญิง................... คน 

• ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จำนวนครูทั้งหมด ............... คน      ชาย............... คน   หญิง................... คน 
- จำนวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ............... คน    ชาย............... คน  หญิง............. คน 
ตอนที่ 2  การติดตามผลที่เกิดกับการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม       

        การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 1) สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ 

  มี 
................................................................................................ ..............................................................................
........................................................ 

  ไม่มี เนื่องจาก 
........................................................... ....................................................................... ............................................
................................ 
 
2) สถานศึกษามีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ 

  มี ............................................................................................................................. ...................... 
................................................................................................................................ .............................................. 

  ไม่มี เนื่องจาก 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 

ระดับจังหวัด 



 

 

3) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
  ชื่อนวัตกรรม................................................................................................................................  

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
  ไม่มี เนื่องจาก 

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

......................................................................................... ..................................................................................... 
4) สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชื่อนวัตกรรม
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................ ................................... 
......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

  ไม่มี เนื่องจาก 
........................................................... ....................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
5) สถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการนิเทศภายใน 

  ชื่อนวัตกรรม 
...................................................................... ........................................................................................................ 
................................................................................................................ .............................................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 

  ไม่มี เนื่องจาก  
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ................................... 
 
 
บันทึกเพิ่มเติม / จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    
................................................................................ ...................................................................................... ........ 
.......................................................................................... ............................................................................. ....... 
.............................................................................. ..................................................................................... ........... 
...................................................................................... ................................................................... ..................... 
 
        ลงชื่อ.................................................... 
              (...................................................) 
                  ผู้นิเทศ 



 

 

แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม 
................................................................ 

1. ชื่อนวัตกรรม 

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

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

2. ชื่อผู้สร้าง 

ช่ือ.............................................. นามสกลุ..............................ตำแหน่ง................................................ 
โรงเรียน......................................เขต/อำเภอ.....................จังหวัด.........................โทร......................... 
มือถือ..........................................E-mail address............................................................................. 
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรม 

 แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือ ทำไว้แล้ว แล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
 การสร้างนวัตกรรมใหม ่

4. ประเภทของนวัตกรรม  
 การบริหารจัดการศึกษา 

 การจัดการเรยีนรู ้
 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
6. วัตถุประสงค์ 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. การออกแบบนวัตกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
10. วิธีดำเนินการ 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
11. ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
12. การเผยแพร่นวัตกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
 
 

ลงช่ือผู้รายงาน…………………........……………………………….. 
ตำแหน่ง ............................................................................ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 
ภาคผนวก 

                                                          - คำสั่งฯ 
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                                       คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ที ่ 715 / 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Innovation For  
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
จากโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ “Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา” จากปีงบ-ประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวม และใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน
มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

  

มีหน้าที่ 
อำนวยความสะดวก สนับสนุน และให้คำแนะนำ ตามแนวทางการดำเนิน โครงการ Innovation For 

Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

   ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์        ประธานกรรมการ 
   ๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่กำกับดูแลด้านการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
   1.3 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ 
   ๑.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                 กรรมการ 
   ๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๑                 กรรมการ 
   ๑.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒                   กรรมการ 
   ๑.๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓                   กรรมการ 
   ๑.๘ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔                   กรรมการ 
   ๑.๙ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๑๐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

 
 

มีหน้าที่ 
         ๑. ติดต่อประสานงาน และบูรณาการการทำงานในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. ดำเนินการตามกิจกรรมและแผนงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 3. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๒.๑ นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

      ประธานกรรมการ 
 

    2.2 นางรุจิรา  พิมพิไสย 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 
 

    2.3 นางสาวจีระวรรณ  บตุรศาสตร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ                 
 

    ๒.4 นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 
 

    2.5 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

        กรรมการ         
 

    ๒.6 นางสาววชิราภรณ์  ภูนาโท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ                 
 

    ๒.7 นางสาวเพ็ญพักตร์  สุราฤทธิ์ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      กรรมการ 

    ๒.๘ นายประชัยสิทธิ์  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๙ นายภูมิบดินทร์  หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๒.๑๐ นายชาติชาย  พันธผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๒.๑๑ นายอภิเดช  เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.12 นางส่งศรี  นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๒.๑3 นายชัยมงคล  กล้าขยัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.14 นางศุภัค  ดอนกระสินธุ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.15 นายชุมพล  นิยมวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

๓. คณะกรรมการ Supervisor Teams เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 

๓.๑ นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์       ประธานกรรมการ 
๓.๒ ว่าที ่พ.ต.จรัญ น่วมมะโน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๔   

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นายสุริยา  ผ่องเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๑ 

 รองประธานกรรมการ 

๓.๔ นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 

 รองประธานกรรมการ 

๓.๕ นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ 

 รองประธานกรรมการ 

๓.๖ นายรังสิต  อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                กรรมการ 
 

๓.๗ นางคำแปลง  บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                กรรมการ 
 

๓.๘ นายธนวรรธ  วัชโสก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                กรรมการ 
 

๓.๙ นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                กรรมการ 
 

๓.๑๐ นางนันทวัน  มณีวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                กรรมการ 
                 

๓.๑๑ นายกิตติวัฒน์  จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                กรรมการ 
                 

๓.๑๒ นางสาววราภรณ์  บุ่งวเิศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔   

กรรมการ 

๓.๑๓ นายสมโภชน์  นันบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔   

กรรมการ         

๓.๑๔ นางสาวอังคณา  ฆารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๑      

๓.๑๕ นางรัตติยา  ภูมิสายดร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๑      

๓.๑6 นางทองมุก  ปารมีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 
        



 

 

 

  มีหน้าที่   
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนออกแบบ รูปแบบ การดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai 

Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
๒. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
๓.  ประสานงาน และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปตามกิจกรรม แผนงานที่ได้กำหนดไว้ 
๔.  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลโครงการ 
5.  ดำเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.17 นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒      

๓.18 นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ 
                                              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓      
๓.19 นางสุชัญญา  เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓      
๓.๒0 นายวีรยุทธ  ฆารประเดิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ 

3.21 นายประพันธุ์  นาถาดทอง นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
3.22 นายธีรวุฒิ  วรโคตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรรมการ 

๓.๒3 นางพรนิภา  พลาศรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

กรรมการ 

๓.๒4 นายพจนารถ  ภูสาร ิ ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๓.๒5 นายยงยศ  ปรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรีดี                                    กรรมการ 
๓.๒6 นายประชัยสิทธิ์  โคตรพัฒน์     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  
                                               ติดตามและประเมินผล  

กรรมการ/เลขานุการ 
 

3.27 นายภูมิบดินทร์  หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.28 นายอภิเดช  เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.29 นายชาติชาย  พันธผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓.๓0 นางส่งศรี  นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓.๓1 นายชัยมงคล  กล้าขยัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓.๓2 นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.33 นายชุมพล  นิยมวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 



 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

 

มีหน้าที ่
๑. ติดต่อประสานงาน จัดทำหนังสือเชิญประชุมการดำเนินงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
๒. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
๓. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 

                                              

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

     ๔.๑ นายประชัยสิทธิ์  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ             ประธานกรรมการ 
ติดตามและประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

     ๔.๒ นายชาติชาย  พันธผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รองประธานกรรมการ  
 

     ๔.๓ นายอภิเดช  เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ                
 

     ๔.๔ นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ                               

     ๔.๕ นางสาวจุฑารัตน์  สพุลแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

               กรรมการ 
 

     4.6 นายภูมิบดินทร์  หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ/เลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

     ๔.๗ นางส่งศรี  นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

     ๔.๘ นายชัยมงคล  กล้าขยัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

     ๔.๙ นายชุมพล  นิยมวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

     ๔.๑๐ นางสาวเอมอร  พิมพโส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์           

๕.๑ นายประชัยสิทธิ์  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

       ประธานกรรมการ 
 

๕.๒ นางรัตนา  เนตรทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
พิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์        

รองประธานกรรมการ 
 

๕.๓ นายธีรเดช  รัตนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์       กรรมการ 



 

 

 

มีหน้าที่  
 ดำเนินการด้านการจัดการบริหารงบประมาณ และอำนวยความสะดวกด้านการเงิน และบัญชีในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

                             ให้คณะกรรมการและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

        ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.4 นางสาวยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

กรรมการ 
 

๕.5 นายภูมิบดินทร์  หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        

๕.6 นางส่งศรี  นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        


