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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ จัดทำขึ้น 

เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ กลุ่ม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน

ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           

ให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  นอกจากนี ้ย ังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยให้ บุคลากรภายในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เข้าใจบทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หากมี

เนื้อหาส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดทำขอน้อมรับและจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
               จุฑารัตน์ สุพลแสง 

            21 มิถุนายน 2564 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและแนวคิด 
 ''...การทำงานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและ หลักการไว้ให้
แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถ ปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง และ ถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการ
ป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง...''   
    พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร 
 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2530 

 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย 
ขอบเขต และหลักการในการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำจึง
น้อมนำเอาพระบรมราชโชวาทนี้เป็นแนวทางในการทำงาน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นระบบ อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของงานต่อ ไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบระบบงานใหม่และการปรับปรุงพัฒนางานในดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 การจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานสำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์              
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยสนับสนุนการตรวจ
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.3 เพื ่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจบทบาท หน้าที ่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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3. ขอบข่าย/ภารกิจ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

3.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

3.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

3.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจ

ราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.7 สั ่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังก ัดกระทรวงศึกษาธ ิการในจังหว ัด ให ้เป ็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 

3.8 จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

3.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานสำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะ
ก่อให้เกิดผลดังนี้ 
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4.1 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
แนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.2 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
แนวทางในการปฏ ิบ ัต ิ งานสน ับสน ุนการตรวจราชการของหน ่วยสน ับสน ุนการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 4.3 บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา เข้าใจบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี 2 

แนวทางการดำเนินงาน 
 
 การปฏิบัติหน้าที ่ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้จัดทำมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้  
 

1. ศาสตร์พระราชา 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี    

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มี 23 ประการ ดังนี้  
1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง พระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรใน
พ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือที่ จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 

2) ระเบิดจากข้างใน  
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" หมายความว่า 

ต้องสร้างความ เข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึง
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้าน ที่ยัง
ไม่ทันได้มีโอกาสได้เตรียมตัว หรือตั้งตัว 

3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  
พระองค์ทรงเยี่ยม ไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพ รวม 

(Macro) ก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่คนมักจะ มองข้าม 

4) ทำตามลำดับขั้น  
ในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ 

สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็น
เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การ
อุปโภค บริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทาง
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วิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
การพัฒนาใด ๆ พระองค์จะทรงคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร 

และสังคมวิทยาเก่ียวกับนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 
6) ทำงานแบบองค์รวม  

พระองค์ทรงมีว ิธ ีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่าง ครบวงจรในการที ่จะ
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่าง
เชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ "ทฤษฎีใหม่" ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ดิน โดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย
ประมาณ 10-15 ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพ 
เมื่อมีน้ำในการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตมากขึ้นเกษตรกรต้องรู้จักวิธีการจัดการ
และการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั้น คือ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1, 2 และ 3 

7) ไม่ติดตำรา  
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  มีลักษณะของการ
พัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน       "ไม่
ติดตำรา" ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง      ของ
คนไทย 

8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
เรื่องความประหยัด ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก

ดังเช่น หลอดยาสีพระทนต์นั้นพระองค์ทรงใช้อย่างคุ้มค่า ฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน 
ในขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรพระองค์ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย  
และประหยัด ราษฎรสามารถทำเองได้ หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น  ๆ มาแก้ไข
ปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 

9) ทำให้ง่าย   
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทำให้การ
คิดค้นดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการไปได้โดยง่าย   
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ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมตลอดจน
สภาพสังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย นำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย   
อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็น
ของยาก ฉะนั้นคำว่า "ทำให้ง่าย" หรือ Simplicity จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศใน
รูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

10) การมีส่วนร่วม  
พระองคท์รงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนำ "ประชาพิจารณ์" มาใช้ในการบริหาร      เพ่ือ

เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือต้องการของ
สาธารณชน 

11) ยึดประโยชน์ส่วนรวม  
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือ

พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ 

12) บริการจุดเดียว   
การบริการจุดเดียว(One Stop Services) เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้น

เป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยพระองค์ทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา    
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้นแบบในการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อประโยชน์ที่จะมาขอใช้
บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการ
ประชาชน ณ ที่แห่งเดียว 

13) ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  
พระองค์ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมอง

อย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น  การ
แก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดำริ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วย
ในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น 

14) อธรรมปราบอธรรม  
พระองค์ทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไป แห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  

มาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบ   ที่
เป็นปกติ เช่น การทำน้ำดี ขับไล่น้ำเสีย หรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี ตามจังหวะการขึ้นลง ตาม
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ธรรมชาติของน้ำ การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ 
ดังพระราชดำรัสความว่า "ใช้อธรรมปราบอธรรม" 

15) ปลูกป่าในใจคน 
เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน ด้วยความต้องการดำรงอยู่ของมนุษย์ทำให้ต้องการบริโภค

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม
ไม่รู้จักพอ ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึก
ในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน 

16) ขาดทุนคือกำไร 
“ขาดทุน คือ กำไร Our loss is gain การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า     และ

การที่คนอยู ่ดีมีสุขนั ้น เป็นการนับที ่เน้นมูลค่าเงินไม่ได้" จากพระราชดำรัสดังกล่าว คือ หลักการใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา    ธิ
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย "การให้" และ "การเสียสละ" เป็นการกระทำอันมีผล 
เป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ 

17) พ่ึงพาตนเอง  
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้ วยการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ "พึ่งตนเองได้" ในที่สุด 

18) พออยู่พอกิน  
การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เ ริ่มจากการเสด็จ

พระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของ
ราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง ในการพัฒนานั้น 
หากมองใน ภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุ 
ผลสำเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงทำให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ว่า             แนว
พระราชดำริในพระองค์นั้น "เรียบง่ายปฏิบัติได้ผล" เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

19) เศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว

ทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดจนกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้
ดังนี้ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้อง   มี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกข้ันตอน 

20) ซื่อสัตย์สุจริต  
"คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์

ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและ ความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็น 
ประโยชน์แท้จริงที่สำเร็จ" พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522 

"ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ 
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ" พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533 

21) ทำงานอย่างมีความสุข  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี              จัก

รีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีความสุขทุกครา   ที่
จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า "ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข
ร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น" 

22) ความเพียร  
พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้เวลาค่อนข้าง
นาน ในการคิด ประดิษฐ์ด้วยการทำให้เข้าใจง่าย ปรับเปลี ่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปั จจุบัน อีกทั้ง
ภาพประกอบ และคติธรรมต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษา
วิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายทำต่อไป เพราะ
ถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที ่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำ เช่นเดียวกับ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงริเริ่มทำโครงการต่าง ๆ ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการทางานมาก
นัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งม่ันพัฒนาบ้านเมือง   
ให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่  
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

23) รู้รักสามัคคี  
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" มาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นสามคำ ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ดังนี้ 

          รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา 

          รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้า
ไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ  

          สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงาน
ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

2. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค อาเซียน

และสังคมโลก อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของ
ประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน 
สังคม และมิต ิด ้านการบริหารจัดการภาครัฐที ่ม ีประสิทธิภาพ ที ่ส ำคัญคือได้ประเมินสถานะของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้น 
จึงสามารถกำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา      
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีข ึ ้น คนไทยมีคุณธรรมจร ิยธรรม มีภ ูม ิค ุ ้มกันต ่อการ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต      
2) กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ     
3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      
4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม   

จากทุกภาคส่วน  
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2.2 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก        
1)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
2)  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จากการทดสอบระดับชาติ  
3)  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม   
4)  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5)  สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6)  ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
7)  ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8)  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9)  ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
11) ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
13) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

2.3 วิสัยทัศน์      
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”       
“ผู ้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที ่ได้รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ    
“มีความรู ้คู ่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื ่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต      
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี 

ปรองดอง    
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
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2.4 พันธกิจ      
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล      
2) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม      
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

2.5 ยุทธศาสตร์      
2.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

ผลผลิต /ผลลัพธ์         
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจำและนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู ้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง      

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1) ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์    
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงขึ้น    
3) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

กลยุทธ์   
1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    
3) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการ

ผลิต สื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์    
4) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการ จัดการเรียนการสอน   
5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
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2.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา        

ผลผลิต /ผลลัพธ์       
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  มี

ครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่       

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1) ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   
2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์      

ที่กำหนด   
3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   

ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ    
4) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตที่ดี    
5) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์   

1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ      
ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา    

2) ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
3) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
4) สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี    

ประสิทธิภาพ 
2.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ      
ผลผลิต /ผลลัพธ์       
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มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี 
คุณภาพ เพิ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค        

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์         
1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
3) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ   

หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
4) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ 

ตีพิมพ์  
5) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน 

ท้องถิ่น 
6) จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ 

ต่างประเทศ    
7) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี     
8) ร้อยละของผู ้เร ียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ

อนุปริญญา ถึงปริญญาตรี   
9) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น  ๆ     

ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์   

1) เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที ่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล    

2) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   

3) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ     
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5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ   

6) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้         อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต      
ผลผลิต /ผลลัพธ์          
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท 

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ 
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้         

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
2) ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
3) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
4) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 

บริการทางการศึกษา   
5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้   ไป

ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้   
6) จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    

กลยุทธ์   
1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่

ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  

ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
3) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้ เกิดผล                         

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
4) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ      

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
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2.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา    

ผลผลิต /ผลลัพธ์        
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง 

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน    

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 

DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น     
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps   
3) จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน    

กลยุทธ์   
1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาและการบริหารจัดการ        

ที่ทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
2) พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ      
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน    

3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู ้เร ียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ อย่าง
เป็นระบบ   

4) จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

2.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      ใน
การจัดการศึกษา    

ผลผลิต /ผลลัพธ์          
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ ้น มีความ

โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ    
โดยการกระจาย อำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
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ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้      

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์     
1) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน     
2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้   
3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา         ขั้น

พ้ืนฐาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
4) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
5) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน  
6) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  

กลยุทธ์   
1) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น 

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด   
2) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ   
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม                       

เหลื่อมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
4) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
5) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น 

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ   
6) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม 

พัฒนา เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำแบ่งการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ออกเป็น 3 มิติ  และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 

1. มิติด้านภารกิจพื้นฐาน (Function) 
1.1 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

1.1.1 ชื่องาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.1.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

1.1.3 ขอบเขตงาน 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุก

ประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1.1.4 คำจำกัดความ 

การนิเทศ (Supervision) หมายถึง กระบวนการที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของครู   โดยการทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนกระตุ้นความ
เจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ได้มี
การดำเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ของโครงการที่กำหนดได้อย่างไร 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วนำผลลัพธ์มาใช้ในการกำหนดคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ 

1.1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้วิเคราะห์กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ

ทางการศึกษา โดยได้ ตามแนวพระราชดำรัส  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” ในการจัดการศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ใช้แก้ไขปัญหา 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  มาใช้ในการศึกษา กล่าวคือ ต้องเข้าใจในบริบทของ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ การเมือง บุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานทั้งหมดงานจะมี
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ความก้าวหน้า  มั่นคง  และมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยบุคลากร  ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในความแตกต่าง
ของบุคลากรความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน นำข้อมูลมาวิเคราะห์
ทำความ เข้าใจ และใช้ยุทธวิธีในการเข้าถึงบุคลากรจะด้วยวิธีไหนก็ตาม  แต่ต้องทำด้วยความจริงใจ   
ไม่เสแสร้งแกล้งทำ  เมื่อเราได้เข้าถึงจิตใจและมีข้อมูลของบุคลากรแต่ละบุคคลแล้ว  สามารถพัฒนา
บุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อจากนั้นก็สร้างทีมงานโดยหลอมรวม
ความสามารถที่หลากหลายของบุคคลากร ให้เป็นเอกภาพ  โดยใช้หลักการ ของ หลักอริยสัจ 4  หลักคิดใน
การนิเทศการศึกษา  นิเทศ การโค้ช  ระบบพี่เลี้ยง PLC ซ่ึงจะทำให้โรงเรียนมีทิศทางในการพัฒนาสู่ความ
เป็นมืออาชีพส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนในที่สุด 

หลักการแนวคิดท่ีนำมาเป็นพื้นฐานในการนิเทศการศึกษา มีดังนี้  
  1) หลักอริยสัจ 4  

• ทุกข ์

• สมุทัย 

• นิโรธ 

• มรรค  
 

  2) หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    
   ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ได้กล่าวถึง การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังนี้  

 “...พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนำ
ความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว  

...ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือก่อนจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจ
ภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
และระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงาน ให้เขานั้น “เข้าใจ” เรา
ด้วย  เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว   โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา  ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวัง
ไว้  “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง  เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้  และเมื่อ
เข้าถึงแล้ว  จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย  

...ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้
สำเร็จ  เรื่อง“การพัฒนา” จะ ลงเอยได้อย่างดี  เพราะเม่ือต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกัน
แล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ...”  



19 
 

จากหลักการแนวคิดดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ สังเคราะห์ เพื่อนำมา
เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังภาพต่อไปนี้  

 
 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษา     
ที่น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หลักการทางพุทธศาสนา 
หลักของการบริหาร  ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน มี
รายละเอียด ดังนี้  
 เข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของโรงเรียน
และชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  รู้ชัดปัญหา 

  รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย  
  เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   

เข้าใจ  
รูเ้ขา รูเ้รา เขา้ใจ

บรบิท 
 

เข้าถึง  
ศกึษาวิธีการ 

แกปั้ญหา ตดัสินใจ

ทางเลือก 
 พัฒนา 

กระบวนการพฒันาเพื่อ

แกปั้ญหาอยา่งยั่งยืนเกดิ

เป็นนวตักรรมการเรียนรู ้
 

 

ทุกข ์
 

สมุทยั 

 

มรรค 

 

นิโรธ 

รูปแบบการนิเทศ “ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” 

ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ : 2560  



20 
 

 ขั้นที่ 2  ศึกษาบริบท 
  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน   เพื่อค้นหารากฐานของปัญหา 
  ที่แท้จริง   
 

 เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ  
 ให้ โรงเรียน ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด มี 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 3  กำหนดเป้าหมาย 

   กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม   
  ขั้นที่ 4  วางแผน ออกแบบ 
   วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม  
   และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 
 พัฒนา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนและชุมชน สร้างทีมพี่เลี ้ยง ออกแบบ
หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน  
รวมทั้ง ให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุนมี 3  ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 5  ลงมือทำ  
   นำกระบวนการที ่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู ่การปฏิบัติ เพื ่อพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียน  
   ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมีทีมพ่ีเลี้ยงให้ คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตามและสนับสนุน  
  ขั้นที่ 6  นำสะท้อนผล 
   การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการทำงาน ให้ดีขึ้น  
  ขั้นที่ 7  ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 
   เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
  



21 
 

 
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  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย  
เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   

 
 

 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน  เพื ่อค้นหา
รากฐานของปัญหาที่แท้จริง     

 
 

  
กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการ
มีส่วนร่วม   

 

 วางแผนออกแบบกระบวนการพ ัฒนา ด ้วยการม ีส ่วนร ่วม 
และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

 
 

  นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี ่เลี ้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน  

 

  การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการ
ทำงาน ให้ดีขึ้น  

 
 

 เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
 
 

รู้ชัดปัญหา 

ศึกษาบริบท 

กำหนดเป้าหมาย 

วางแผน ออกแบบ 

ลงมือทำ 

นำสะท้อนผล 

ดลใจพัฒนาให้ย่ังยืน 
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รายละเอียดกระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 7 ขั้นตอน 
 

การนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ 
เข้าใจ คือการสร้างให้เกิดความมั่นใจใน
ข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุก
ม ิต ิของโรงเร ียนและช ุมชนค ้นหา
รากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้  
 
 

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

1. ศึกษา ทำความเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาดไทย อาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาพิเศษ ฯลฯ  

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

1. สำรวจ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน และชุมชน  
2. ศึกษาข้อมูลผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของปีที่ผ่านมา  
3. SWOT ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสารและการสร้าง
ความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ 
ความมั ่นใจ ให้ โรงเรียน ชุมชน และ 
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด   

ขั้นที่ 3 กำหนดเป้าหมาย 
กำหนด เป ้ าหมาย เล ื อก  ประ เด ็ น /  แนวทาง ในการพ ัฒนา 
ด้วยการมีส่วนร่วม   

1. ประชุมชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ตรงกัน  เกี่ยวกับ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ที่เกิดขึ้น  

2. ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  หรือ ประเด็นการพัฒนา    กำหนด
แนวทางการพัฒนาหรือ การแก้ปัญหา ร่วมกัน  
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การนิเทศ รายละเอียดกิจกรรม 
 ขั้นที่ 4 วางแผน ออกแบบ 

 วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม และ
สื่อสารเพื่อให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

1. วางแผน ออกแบบ หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
2. สร้าง หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 

สร้างเครื่องมือกำหนดปฏิทินการทำงาน 
พัฒนา คือ การเร ียนร ู ้ เพ ื ่อพ ัฒนา
ศักยภาพ โรงเรียนและชุมชนสร้างทีมพ่ี
เลี้ยง ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรม
การพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั ้ง ให ้คำแนะนำ น ิเทศ 
กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 
 

ขั้นที่ 5 ลงมือทำ 
 นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี่เลี้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 

1. ประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ หลักสูตรและโปรแกรมการ
พัฒนา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

2. ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการ หลักสูตรและโปรแกรมการ
พัฒนา ที่กำหนดไว้  

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

ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน  
ขั้นที่ 6 นำสะท้อนผล 
 การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสู่การปรับปรุง
การทำงาน ให้ดีขึ้น  

ใช้กระบวนการสะท้อนผลการทำงานที่หลากหลาย  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ นำสู่การปรับปรุง หรือ พัฒนา การทำงานให้
ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการ  AAR  PLC KM สม่ำเสมอ 
ขั้นที่ 7 ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 

เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา  
สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และ การมีจิตสำนึกใน
การพัฒนาสู ่ความยั ่งยืน ได้แก่ การค้นหา Best Practices, Good 
Practices กิจกรรม Share & Learn 
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1.1.6 แบบฟอร์มที่ใช้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดตามความเหมาะสม 

1.1.7 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ

ศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
2) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
3) ค ู ่ม ือการตรวจราชการ และการติดตามประเม ินผลการจ ัดการศึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.1.8 มาตรฐานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1) ค่านิยมขององค์กร 
  “KALASIN” 

 K  :  Knowledge  ความรู้ 
 A :  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
 L : Logical มีเหตุผล 
 A : Academic วิชาการ 
 S : Sustainable ความยั่งยืน 
 I : Integration การบูรณาการ 
 N : Network เครือข่าย 
 

2) วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 

1.2 งานสนับสนุนการตรวจราชการ 
1.2.1 ชื่องาน สนับสนุนการตรวจราชการ 
1.2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
1.2.3 ขอบเขตงาน 

ดำเน ินการประสานและสน ับสน ุนการตรวจราชการของผ ู ้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.2.4 คำจำกัดความ 



25 
 

การตรวจราชการ หมายถึง การสอดล่องดูแลให้หน่วยงานในสังกัดมีการปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติราชการยิ่งข้ึน 

1.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีบบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ   

2 ประการ ได้แก่ สนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด และรับการตรวจราชการของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานการศึกษา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัดของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขั ้นตอนที่ 1 ร่วมกับสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคเพ่ือประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขั ้นตอนที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการตรวจราชการ    
ระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับ          การ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการระดับ
จังหวัด 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งส่งแบบนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของผู้รับการตรวจแก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ตรวจ
ราชการและคณะและส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
พร้อมที่จะรับการตรวจ 

ขั้นตอนที่ 7 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ตรวจ(ส่วนที่4) 

ขั้นตอนที่ 8 อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการเพื่อประโยชน์  
ในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 9 ชี้แจงและตอบคำถามต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

ขั้นตอนที่ 10 จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 
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ขั้นตอนที่ 11 รายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ขั้นตอนที่ 12 ผู้ตรวจราชการกระทรวง แจ้งข้อสังเกต ข้อค้นพบ ในประเด็นสำคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบ หรือเกิดปัญหากับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด ไปยัง กศจ. 

2) กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับการตรวจราชการของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเตรียมรบัการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
ขั้นตอนที่ 2 ประสานการประเมิน/รับทราบกรอบประเด็นการตรวจราชการ /แบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอ

ผู้ตรวจราชการในการประชุมร่วมผู้รับการตรวจราชการระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้
ประสานงานและจัดประชุมรับการตรวจราชการ เฉลี่ย ปีละ 2 รอบ 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานฯ พร้อมนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะลง
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/สถานศึกษาระดับปฏิบัติ และร่วมรับการตรวจราชการ 

ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค 
1.2.6 Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ และรับการตรวจ

ราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 
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Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนรับการตรวจราชการ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
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1.2.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบสรุปการรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ
ศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 

3) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4) ค ู ่ม ือการตรวจราชการ และการติดตามประเม ินผลการจ ัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2.9 มาตรฐานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามแบบฟอร์ม) 
1) ค่านิยมขององค์กร 

  “KALASIN” 
 K  :  Knowledge  ความรู้ 
 A :  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
 L : Logical มีเหตุผล 
 A : Academic วิชาการ 
 S : Sustainable ความยั่งยืน 
 I : Integration การบูรณาการ 
 N : Network เครือข่าย 
 

2) วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
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2. มิติด้านภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน และแนวทางการปฏิบัติภาครัฐ (Agenda) 
2.1 ชื่องาน นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 วัตถุประสงค์ 

เพื ่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ       
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

2.3 ขอบเขตของงาน 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การตรวจราชการกรณีปกติ  

1. ด้านความมั่นคง 
1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  

ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up 
skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและ   
มีงานทำ 

2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
5.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

การตรวจราชการกรณีพิเศษ   
 ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ  (COVID , PM 2.5) ตามคำสั ่งกระทรวง 

ศึกษาธิการ  
 
2.4 คำจำกัดความ 

นโยบาย หมายถึง ข้อความหรือสิ่งที่ได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการพิจารณาตัดสินใจจัดทำแผน จัดทำโครงการ 
และกำหนดวิธีการดำเนินงาน 

การตรวจราชการ หมายถึง การสอดส่องดูแลให้หน่วยงานในสังกัดมีการปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่และประชาชน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ราชการยิ่งข้ึน 
 2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายที่ 5 และ นโยบายที่ 10 โดยน้อมนำกระแส   
พระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
นำรูปแบบการนิเทศการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้ใน
กระบวนการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษา   
ที่น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หลักการทางพุทธศาสนา 
หลักของการบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน มี
รายละเอียด ดังนี้  
 เข้าใจคือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของโรงเรียน
และชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1  รู้ชัดปัญหา 
  รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย เป้าหมาย     ของ

องค์กร โรงเรียน และชุมชน   
 ขั้นที่ 2  ศึกษาบริบท 
  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน   เพื่อค้นหารากฐานของปัญหา 

ที่แท้จริง   
 

 เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ  
 ให้ โรงเรียน ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด มี 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 3  กำหนดเป้าหมาย 

   กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม   
  ขั้นที่ 4  วางแผน ออกแบบ 
   วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม  
   และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 
 พัฒนา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนและชุมชน สร้างทีมพี่เลี ้ยง ออกแบบ
หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน  
รวมทั้ง ให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุนมี 3  ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 5  ลงมือทำ  
   นำกระบวนการที ่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู ่การปฏิบัติ เพื ่อพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมีทีมพ่ีเลี้ยงให้ คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตามและสนับสนุน  
  ขั้นที่ 6  นำสะท้อนผล 
   การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการทำงาน ให้ดีขึ้น  
  ขั้นที่ 7  ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 
   เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
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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  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย  
เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   

 
 

 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน  เพื ่อค้นหา
รากฐานของปัญหาที่แท้จริง     

 
 

  
กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการ
มีส่วนร่วม   

 

 วางแผนออกแบบกระบวนการพ ัฒนา ด ้วยการม ีส ่วนร ่วม 
และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

 
 

  นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี ่เลี ้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน  

 

  การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการ
ทำงาน ให้ดีขึ้น  

 
 

 เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
 
 

 

รู้ชัดปัญหา 

ศึกษาบริบท 

กำหนดเป้าหมาย 

วางแผน ออกแบบ 

ลงมือทำ 

นำสะท้อนผล 

ดลใจพัฒนาให้ย่ังยืน 
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รายละเอียดกระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 7 ขั้นตอน 
 
การนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ 
เข้าใจ คือการสร้างให้เกิดความมั่นใจใน
ข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุก
ม ิต ิของโรงเร ียนและช ุมชนค ้นหา
รากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้  
 
 

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

3. ศึกษา ทำความเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาดไทย อาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาพิเศษ ฯลฯ  

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

4. สำรวจ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน และชุมชน  
5. ศึกษาข้อมูลผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของปีที่ผ่านมา  
6. SWOT ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสารและการสร้าง
ความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ 
ความมั ่นใจ ให้ โรงเรียน ชุมชน และ 
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด   

ขั้นที่ 3 กำหนดเป้าหมาย 
กำหนด เป ้ าหมาย เล ื อก  ประ เด ็ น /  แนวทาง ในการพ ัฒนา 
ด้วยการมีส่วนร่วม   

3. ประชุมชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ตรงกัน  เกี่ยวกับ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ที่เกิดขึ้น  

4. ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  หรือ ประเด็นการพัฒนา    กำหนด
แนวทางการพัฒนาหรือ การแก้ปัญหา ร่วมกัน  

  
การนิเทศ รายละเอียดกิจกรรม 
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 ขั้นที่ 4 วางแผน ออกแบบ 
 วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม และ
สื่อสารเพื่อให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

1. วางแผน ออกแบบ หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
2. สร้าง หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 

สร้างเครื่องมือกำหนดปฏิทินการทำงาน 
พัฒนา คือ การเร ียนร ู ้ เพ ื ่อพ ัฒนา
ศักยภาพ โรงเรียนและชุมชนสร้างทีมพ่ี
เลี้ยง ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรม
การพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั ้ง ให ้คำแนะนำ น ิเทศ 
กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 
 

ขั้นที่ 5 ลงมือทำ 
 นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี่เลี้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 

5. ประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ หลักสูตรและโปรแกรมการ
พัฒนา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

6. ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการ หลักสูตรและโปรแกรมการ
พัฒนา ที่กำหนดไว้  

7. ทีมพ่ีเลี้ยง ให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม  
8. ใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)การ Coaching 

ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน  
ขั้นที่ 6 นำสะท้อนผล 
 การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสู่การปรับปรุง
การทำงาน ให้ดีขึ้น  

ใช้กระบวนการสะท้อนผลการทำงานที่หลากหลาย  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ นำสู่การปรับปรุง หรือ พัฒนา การทำงานให้
ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการ  AAR  PLC KM สม่ำเสมอ 
ขั้นที่ 7 ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 

เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา  
สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และ การมีจิตสำนึกใน
การพัฒนาสู ่ความยั ่งยืน ได้แก่ การค้นหา Best Practices, Good 
Practices กิจกรรม Share & Learn 

 
2.6 แบบฟอร์มที่ใช้ 
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แบบสรุปการรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
ปีงบประมาณ 2561 นโยบายที่ 5 และ นโยบายที่ 10  

2.7 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ

ศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
2) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
3) นโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
4) ค ู ่ม ือการตรวจราชการ และการติดตามประเม ินผลการจ ัดการศึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.8 มาตรฐานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามแบบฟอร์ม) 

1) ค่านิยมขององค์กร 
  “KALASIN” 

 K  :  Knowledge  ความรู้ 
 A :  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
 L : Logical มีเหตุผล 
 A : Academic วิชาการ 
 S : Sustainable ความยั่งยืน 
 I : Integration การบูรณาการ 
 N : Network เครือข่าย 
 

2) วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 

 
 
 
 
 
3. มิติด้านภารกิจพื้นที่ (Area) 
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การแบ่งภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอนามน 
และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

3.1 ชื่องาน ภารกิจเชิงพ้ืนที่ (Area) : อำเภอเมืองนามน 
3.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่อำเภอนามน 
2) เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานนามน 

3.3 ขอบเขตงาน 
สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อำเภอนามน เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศของอำเภอนามน 
3.4 คำจำกัดความ 

ภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพ้ืนที่อำเภอนามน    

 
3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผู้จัดทำนำนำรูปแบบการนิเทศการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษา ที่
น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หลักการทางพุทธศาสนา 
หลักของการบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน มี
รายละเอียด ดังนี้  
 เข้าใจคือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของโรงเรียน
และชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  รู้ชัดปัญหา 

  รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย เป้าหมาย     ของ
องค์กร โรงเรียน และชุมชน   

 ขั้นที่ 2  ศึกษาบริบท 
  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน   เพื่อค้นหารากฐานของปัญหา 

ที่แท้จริง   
 เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ  
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 ให้ โรงเรียน ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด มี 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 3  กำหนดเป้าหมาย 

   กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม   
  ขั้นที่ 4  วางแผน ออกแบบ 
   วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม และสื่อสารเพ่ือให้ความ
เข้าใจ ตรงกัน 
 พัฒนา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนและชุมชน สร้างทีมพี่เลี ้ยง ออกแบบ
หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน  
รวมทั้ง ให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุนมี 3  ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 5  ลงมือทำ  
   นำกระบวนการที ่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู ่การปฏิบัติ เพื ่อพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียน 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  
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   รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย  
เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   

 
 

 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน  เพื ่อค้นหา
รากฐานของปัญหาที่แท้จริง     

 
 

  
กำหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา ด้วยการ
มีส่วนร่วม   

 

 วางแผนออกแบบกระบวนการพ ัฒนา ด ้วยการม ีส ่วนร ่วม 
และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

 
 

  นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี ่เลี ้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน  

 

  การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการ
ทำงาน ให้ดีขึ้น  

 
 

 เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
 
 

 
 
  

รู้ชัดปัญหา 

ศึกษาบริบท 

กำหนดเป้าหมาย 

วางแผน ออกแบบ 

ลงมือทำ 

นำสะท้อนผล 

ดลใจพัฒนาให้ย่ังยืน 
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รายละเอียดกระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 7 ขั้นตอน 
 

การนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ 
เข้าใจ คือการสร้างให้เกิดความมั่นใจใน
ข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุก
ม ิต ิของโรงเร ียนและช ุมชนค ้นหา
รากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้  
 
 

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

1. ศึกษา ทำความเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาดไทย อาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาพิเศษ ฯลฯ  

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

3. สำรวจ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน และชุมชน  
4. ศึกษาข้อมูลผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของปีที่ผ่านมา  
5. SWOT ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสารและการสร้าง
ความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ 
ความมั ่นใจ ให้ โรงเรียน ชุมชน และ 
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด   

ขั้นที่ 3 กำหนดเป้าหมาย 
กำหนด เป ้ าหมาย เล ื อก  ประ เด ็ น /  แนวทาง ในการพ ัฒนา 
ด้วยการมีส่วนร่วม   

1. ประชุมชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ตรงกัน  เกี่ยวกับ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ที่เกิดขึ้น  

2. ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  หรือ ประเด็นการพัฒนา    กำหนด
แนวทางการพัฒนาหรือ การแก้ปัญหา ร่วมกัน  

 
  

การนิเทศ รายละเอียดกิจกรรม 
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 ขั้นที่ 4 วางแผน ออกแบบ 
 วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม และ
สื่อสารเพื่อให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

1. วางแผน ออกแบบ หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
2. สร้าง หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 

สร้างเครื่องมือกำหนดปฏิทินการทำงาน 
พัฒนา คือ การเร ียนร ู ้ เพ ื ่อพ ัฒนา
ศักยภาพ โรงเรียนและชุมชนสร้างทีมพ่ี
เลี้ยง ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรม
การพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั ้ง ให ้คำแนะนำ น ิเทศ 
กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 
 

ขั้นที่ 5 ลงมือทำ 
 นำกระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี่เลี้ยงให้ 
คำแนะนำ นิเทศ กำกับ  ติดตาม และสนับสนุน 

1. ประชุม สื ่อสาร สร้างความเข้าใจ หลักสูตรและ
โปรแกรมการพัฒนา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

2. ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการ หลักสูตรและ
โปรแกรมการพัฒนา ที่กำหนดไว้  

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

Coaching ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน  
ขั้นที่ 6 นำสะท้อนผล 
 การเรียนรู้การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสู่การปรับปรุง
การทำงาน ให้ดีขึ้น  

ใช้กระบวนการสะท้อนผลการทำงานที่หลากหลาย  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ นำสู่การปรับปรุง หรือ พัฒนา การทำงานให้
ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการ  AAR  PLC KM สม่ำเสมอ 
ขั้นที่ 7 ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 

เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา  
สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และ การมีจิตสำนึกใน
การพัฒนาสู ่ความยั ่งยืน ได้แก่ การค้นหา Best Practices, Good 
Practices กิจกรรม Share & Learn 

 
3.6 แบบฟอร์มที่ใช้ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด     ตาม
ความเหมาะสม 

3.7 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
2) คำสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
3) นโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4)  ค ู ่ ม ื อการตรวจราชการ  และการต ิดตามประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.8 มาตรฐานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1) ค่านิยมขององค์กร 
  “KALASIN” 

 K  :  Knowledge  ความรู้ 
 A :  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
 L : Logical มีเหตุผล 
 A : Academic วิชาการ 
 S : Sustainable ความยั่งยืน 
 I : Integration การบูรณาการ 
 N : Network เครือข่าย 
 

2) วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 

 

4. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
4.1 ชื่องาน  โครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์” 
4.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื ่อกำหนดกรอบและพัฒนาตัวชี ้ว ัดร ่วมของส ่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3) เพ่ือคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย 
 
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรมที่ 1 จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 6 สรุปและสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ (AAR) 
 

4.4 Flowchart การปฏิบัติงาน 
 
 

  
เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม 

 

สร้างเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาบริบท 

Y 

N 

พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สรุปและสะท้อนผล 

คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ปฐมวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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4.5 แบบฟอร์มที่ใช้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดตามความเหมาะสม 

4.6 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 
4.7 มาตรฐานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1) ค่านิยมขององค์กร 
  “KALASIN” 

 K  :  Knowledge  ความรู้ 
 A :  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
 L : Logical มีเหตุผล 
 A : Academic วิชาการ 
 S : Sustainable ความยั่งยืน 
 I : Integration การบูรณาการ 
 N : Network เครือข่าย 
 

2) วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
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ภาคผนวก 

 


