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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นการปรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

4. ค าจ ากัดความ 
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนดส าหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ด าเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 
และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ
มาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่        
ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

 2.1 จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 2.2 น ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ ให้ความ
เห็นชอบ 

 2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 
 3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นการปรับ
มาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 



 3.5 จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
 4.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
 4.3 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่ก าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4.4 นิเทศ ตดิตาม ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา  

5. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5.1 ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผน

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

     7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     7.2 แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

  ประเมินผลการด าเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด าเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ มาตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการด าเนินการ จดัท าเอกสารเผยแพร่  
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แกไ้ข 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
 9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  

ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา รหัสเอกสาร : ……… 
วัตถุประสงค ์   1.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม  สนบัสนุน ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

    2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.)
ความต้องการชุมชน/ท้องถิ่น แลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตลอดป ี มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

 2. 
 

 
 
 
 

2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นท่ี 
น าเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ ประกาศใช้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศกึษา
เข้มแข็ง 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 
กปท.,กตปน. 

3. 
 

 
 
 

3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรเขตพื้นที่ สถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/น าไปใช้  
ก าหนดแนวปฏิบตัิการจดัท ารายงานประจ าป ี สังเคราะห์ จุดเด่น จดุควรพัฒนาจาก
รายงานประเมินภายในสถานศึกษา  สรุปรายงานผลการประเมินภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ต้นปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที่สอง 

ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  มีการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อการ
พัฒนางาน 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

4. 
 
 
 

 
 
 

4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน/ภายนอก จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ  แผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการประจ าป ีนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ตลอดป ี
อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

กระบวนการประเมินมี
คุณภาพเป็นที่เช่ือถือ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

5. 
 

 
 

5. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา วิเคราะหผ์ลการประเมิน 

ปีละ 1 ครั้ง มีการน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนาการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 

6. 
 

 
 
 
 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

ทุกสิ้นปกีารศึกษา มีผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ 2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ   5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.  6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัต ิ                การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

ศกึษาวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ  
มาตรฐาน  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐาน 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สร้างความตระหนกั ความรู้ ความเข้าใจแก่
บคุลากร เขตพืน้ที่ สถานศกึษา สง่เสริม 
สนบัสนนุ สถานศกึษาด าเนินงานและ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

มีคณุภาพ 

สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/น าผลไปใช้ 

นิเทศ ติดตามการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ไมมี่คณุภาพ 

ปรับ/แก้ไข 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  

ชื่องาน งานติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : ……………… 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบ การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา   3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
1.  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ ระเบยีบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่า
ด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา
และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ ระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

2. 
 

 
 
 
 

2. วางแผนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.1 จัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

พฤษภาคม- 
มิถุนายน 

มีเครื่องมือ มีปฏิทิน มี
แผนการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

3. 
 

 
 
 

3. ด าเนินการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด แต่ละระดับ โดยคณะกรรมการระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อย่างน้อย  3 ปี ต่อ 1 ครั้ง 

ตามรอบ
ระยะเวลา 

มีเครื่องมือตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพ ฯ และด าเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 

กลุ่มนเิทศ ฯ 
สถานศึกษา 

4. 
 

 
 
 

4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 4.1 รวบรวมวเิคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯ รายสถานศึกษา 
 4.2 สรุปผล สังเคราะหผ์ล การตดิตามตรวจสอบ ฯ ระดับเขตพื้นที ่

ตลอดปีการศึกษา มีผลการประเมินมาตรฐาน
รายสถานศึกษา และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

5. 
 

 
 
 

5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าผลไปใช้เพื่อการพัฒนา 
 5.1 รายงานรายสถานศึกษา 
 5.2 รายงานระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
 5.3 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบ ฯ ต่อสาธารณชน 
 5.4 น าผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และน าผลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ
สถานศึกษา 
ก.ต.ป.น. 
 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ   2. มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ      5. หลักเกณฑ์วิธกีารประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ. 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบตัิ              การตัดสินใจ             ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

 
 
 

 

มีคุณภาพ 

ศึกษาระบบหลกัเกณฑ์ ระเบียบ หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี ว่าดว้ยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

 

วางแผนด าเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไป

ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 



 
 

 
 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
           ชื่อเอกสาร   :  งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบ การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561) จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง    การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง 
การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับ



ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม
ประกาศใช้ (วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1 จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ    
    - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 3 ปี ต่อ1 ครั้ง 
4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
    4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไป

ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5.1 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา 
   5.2 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.3 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
   5.4 น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

     7.1 เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     7.2 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     7.3 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปผลการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ไมม่ีคุณภาพ 

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ 

ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่า
ด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีคุณภาพ 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
8.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.7 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8.8 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

ชื่องาน  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : …………… 
วัตถุประสงค ์    1.  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเ้ข้มแข็ง   2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคณุภาพระดับเขพ้ืนท่ีการศึกษา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวธิีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปจัจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจยั รูปแบบ เทคนิค และวิธกีารเกีย่วกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.4 ด าเนินการศึกษา วิจยั ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจยั 

 
ตลอดป ี

มีข้อมูลพื้นฐานใน
การด าเนินงาน 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

2. 
 

 
 
 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจยั เกีย่วกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตลอดป ี
 

มีการร่วมมือในการ
ด าเนินงานวิจัยท้ัง
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

3. 
 

 
 
 
 

3.1 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตลอดป ี สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในทีมีคณุภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

4. 
 

 
 
 

4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธกีาร ในการ
ด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธกีารที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ 
 4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  

ตลอดป ี มีรูปแบบเทคนิค
วิธีการการพัฒนาที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 

5. 
 

 
 
 

5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตลอดป ี มีเอกสารรายงาน
การวิจัย ในการ
น าไปใช้พัฒนา
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ  2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ   3. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561   4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ทุกฉบับ    5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.   

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ              การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงานจุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถา้ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันา 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกบั
สถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ 
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา 
 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัย 

  ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

สรุป/น าเสนอผลการวิจยั/เผยแพร่ 
และน าไปใช้ 

ไมม่ีคณุภาพ 

มีคณุภาพ 
ปรับปรุงแก้ไข 



 
 

 
 

ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
        ชื่อเอกสาร                  :  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ 

   ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้ไดน้วัตกรรมที่เก่ียวกับ การด าเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด าเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
   การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด าเนินการ

ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.4 ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก าหนด 
   1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย   
    2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 



  2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
            3. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.  ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
          4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ 
          4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  
   5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
          5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
          5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
                  5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
         5.4 น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
    7.1 แบบสังเคราะห์งานวิจัย 
    7.2 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย 
 

 

 

 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ 
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือ
คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ไม่มีคณุภาพ 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุป/น าเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่ 

มีคุณภาพ 

ปรับปรุงแก้ไข 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
8.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือกาประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
8.3  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
8.7  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.8  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย

วาจา 
     8.9 เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เป็นต้น 
     8.10 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  

ชื่องาน  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : …………… 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน     1. สถานศึกษามีความพร้อมรบัการประเมินคณุภาพภายนอก    2.มแีนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 

1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. การสง่ข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมิน
ซ้้า รวมทั้งติดตามก้าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาในสังกัด 
ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

ตามรอบการ
ประเมิน 

มีข้อมูลจดุเด่น จดุด้อยของ
สถานศึกษา รูปแบบการ
พัฒนา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

2. 
 

 
 
 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนสถานศึกษาให้น้าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   
สมศ. ไปใช้ในการ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า้ 

ตลอดปีการศึกษา มแีผนการพัฒนา การ
ด้าเนินงานท่ีชัดเจน 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

3. 
 

 3. ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กบัหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดับการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษา ด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

4. 
 

 
 
 

4. นิเทศ ติดตาม ก้ากับ ใหส้ถานศึกษาด้าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นท่ี ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ ์

ตลอดปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด้าเนินงาน 
ประเมินภายนอก 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

5.  
 

5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก 
 

ก่อนประเมิน
ภายนอก 

สถานศึกษาพร้อมรับประเมิน
ภายนอก 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

6.  6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟงัรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.ในวนัสุดท้ายของ
การประเมิน 

ก่อนประเมิน
ภายนอก 

สถานศึกษาพร้อมรับการ
ประเมิน 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

7.  7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท้าระบบข้อมลูสารสนเทศการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกให้เป็นปัจจุบัน สะดวกสา้หรับการน้าผลประเมินคณุภาพการศึกษาไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประเมิน 

มีข้อมูลในการพัฒนา กลุ่มนิเทศ ฯ 

8. 
 

 
 
 

8. จัดท้าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ 
และน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลังจากทราบผล
การประเมิน 

มีผลการประเมิน น้าไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ   2. มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ  5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กจิกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถา้ไม่จบภายใน ๑หนา้) 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาน้าผลการประเมิน ไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับประเมินซ้้า 
 

ประเมินความพร้อม
สถานศึกษา 

พร้อม 

ไม่พร้อม 

พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กบัหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  
 

จัดท้าระบบขอ้มูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม สถานศึกษา 

รายงานผล/เผยแพร่ นา้ผลประเมินไปใช้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังรายงานด้วยวาจา 



 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร        :        งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
    งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา 

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน

สังกัด ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน  

4. ค าจ ากัดความ 
             การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การด าเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน 
   การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการ
ประเมินซ้ า 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา  



    4. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
    5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
    7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   8. จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

                 7.1 แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 7.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน 
                 7.3 รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก 
 

 ประเมินความพร้อมสถานศึกษา 
ไม่พร้อม 

นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้ า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่
และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

พร้อม 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาน าผลการประเมิน ไปใช้ในการ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า 
 

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จาก สมศ.  

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
8.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
8.7  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.8  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย

วาจา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
 

 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : คู่มือ “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 



1. ความหมาย 
เพ่ือให้การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันจึงก าหนด

ความหมายของค าส าคัญ ไว้ดังนี้ 
1. ลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง 
2. เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง     คิด

วิเคราะห ์ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากข้ึน 
3. การบริหารจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็น

ผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพิ่มเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
มากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะชีวิต ความมีน้ าใจ การท างานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้ 

 

2. แนวคิดการ “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะโรงเรียนหลายแห่ง

ด าเนินการอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง มีความกังวล สงสัย
ว่าท าไมต้องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในประเด็นนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วจะพบว่า ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้
เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี เช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone 
และอื่น ๆ อีกมากมายที่นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะใน
ห้องเรียนตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความพร้อม 
ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group 
Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง จากประสบการณ์
ตรง ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้ มีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็น
ที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพ่ือน
มากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด ดังนี ้

1. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนดัของผู้เรยีนอย่างหลากหลาย 
2. เรียนรู้หลักการสร้างความรู้ผา่นกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 
3. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น อิสระ และปลอดภัย 
4. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผูส้อนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ (Coach & Mentor) 
5. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะห์คุณภาพและ

พัฒนาการของนักเรียน มากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.     แนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม  สนับสนุน การด าเนินการ 

จัดกจิกรรม 

ควบคุมคุณภาพ 

-พฒันาบุคลากร 

- จดังบประมาณและ

ทรัพยากร 

-ด าเนินงานแบบมีส่วน

ร่วม 

-ส่งเสริมสนบัสนุนการจดั

กิจกรรมรูปแบบโครงงาน 

 

จดัท าโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและ

จดัท าตารางเรียน(ไม่เกิน 1,200 ต่อปี) 

ครูออกแบบกิจกรรม 

-โครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรม 

- แผนจดักิจกรรม 

-วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั 4H 

-การวดัและประเมิน 

จดัท า/คดัเลือกกิจกรรม 

(ตามแนวทางที่ 1,2,3 ) 

(แยกกจิกรรมออกเป็น4H ตามบริบทของโรงเรียน 

จดักิจกรรม 

“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”ในรูปแบบโครงงาน 

ติดตาม/ประเมินผลการจดักิจกรรม 

( AAR แต่กิจกรรม) 

-นิเทศติดตามการจดักิจกรรม

(AAR ของโรงเรียน) 

-  ประเมินผลและพฒันา

กิจกรรม  

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

         -  ครู   

         -   นักเรียน 

          -   ผู้ปกครอง 

 

 

สถานศึกษา 

 



4. แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา    
 โรงเรียนสามารถปรับโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาจัดแบ่งจ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนของแต่ละรายวิชาต่อ ภาคเรียนได้ตามความ
เหมาะสม และบูรณาการการเรียนรู้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามโครงสรา้งเวลาเรยีนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนด โดยรายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ 880ช่ัวโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ 200 ช่ัวโมง/ปี  รวมทั้งสิ้น 1,080 ช่ัวโมง/ปี (27 ช่ัวโมง/สัปดาห์) โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดเวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ านวน 120 ช่ัวโมง/ปี (3 ช่ัวโมง/
สัปดาห์)  จัดเป็นกิจกรรมสร้างเสริมคณุลักษณะบังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เวลาเรียนรวมทั้งหมดไมเ่กิน 1,200 ช่ัวโมง/ปี หรือ 30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ 
6 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดตารางเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกจิกรรมสร้างเสรมิคุณลักษณะ ได้ดังนี้  

 
 
 

 

เวลา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ช่วงเช้า ๐๘.๑๕น.–๑๒.๑๕น. จัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเรียน

เนื้อหา สาระ ภาควิชาการ 
พักกลางวัน ๑๒.๑๕น.–๑๓.๑๕น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย ๑๓.๑๕น.–๑๕.๑๕น.  - จัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ภาคปฏิบัติ  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะบังคับตามหลักสูตร  

 ๑๕.๑๕น.–๑๖.๑๕น. ปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ 
 
หมายเหตุ   1. โรงเรียนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม และบริบทของโรงเรียน 

     2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะบังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
                   3. วิชา หน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรม 
ที่โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมตาม
ประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรม
ในชีวิตประจ าวัน จะลดเวลาในตารางเรียนได้ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .... ภาคเรียนที่ .....   
ปีการศึกษา  ........ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท 21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.5 (60) 
ค 21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 (60) 
ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5 (60) 
ส 21102 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) 
ส 21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
พ 21104 พลศึกษา 0.5 (20) 
ศ 21102 ศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์ 1.0 (40) 
ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ 21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 ( 100) 
ว 20206 โครงงานฐานวิจัย 1.0 (40) 
ง 20224 การพิมพ์สัมผัสและโปรแกรมประยุกต์ 0.5 (20) 
ศ 21202 ดนตรีสากล 0.5 (20) 
ส 20232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 -กิจกรรมแนะแนว (20) 
 -กิจกรรมนักเรียน (20) 
 -ลูกเสือ  เนตรนารี   
 -ชุมนุม (15) 
 กิจกกรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (5) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 (600) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2559 

รายวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท 22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.5 (60) 
ค 22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 (60) 
ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5 (60) 
ส 22102 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) 
ส 22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
พ 22104 พลศึกษา 0.5 (20) 
ศ 22102 ศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์ 1.0 (40) 
ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ 22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 ( 100) 
ว 20212 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) 
ง 20226 โปรแกรมตารางงาน Microsoft  Excel 0.5 (20) 
ศ 22202 ดนตรีสากล 0.5 (20) 
ส 20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 -กิจกรรมแนะแนว (20) 
 -กิจกรรมนักเรียน 

              (20) 
 -ลูกเสือ  เนตรนารี   
 -ชุมนุม (15) 
 กิจกกรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (5) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 (600) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2559 

รายวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท 23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.5 (60) 
ค 23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 (60) 
ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5 (60) 
ส 23102 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) 
ส 23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
พ 23104 พลศึกษา 0.5 (20) 
ศ 23102 ศิลปะ  ดนตรี  และนาฎศิลป์ 1.0 (40) 
ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ 23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 ( 100) 
ว 23202 วิทยาศาสตร์ค านวณ 1.0 (40) 
ง 20228 การสร้างหนังสั้นด้วยโปรแกรม 0.5 (20) 
ศ 23202 ดนตรีสากล 0.5 (20) 
ส 20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 -กิจกรรมแนะแนว (20) 
 -กิจกรรมนักเรียน 

              (20) 
 -ลูกเสือ  เนตรนารี   
 -ชุมนุม (15) 
 กิจกกรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (5) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 (600) 
 
หมายเหตุ   วิชาหน้าท่ีพลเมือง  จัดเป็นวิชาเพิ่มเติม  มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการลงสู่ที่โรงเรียน  ได้แก่  

กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมตามประเพณี  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



5. แนวทางการก าหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  กิจกรรมพัฒนา 4 H 
ให้สถานศึกษาพิจารณา คัดเลือกแนวทางการก าหนดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ท่ีสอดคล้องกับ

บริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
แนวทางที่ ๑ 

 โรงเรยีนจัดกิจกรรม
หลากหลายให้นักเรียน
เลือกตามความถนัด ความ
สนใจรายบุคคล/รายกลุ่ม 

แนวทางที่ ๒ 
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนรายบุคคล / รายกลุ่ม
เสนอกิจกรรม ครูเป็นท่ี
ปรึกษาพิจารณาดูแล 
ช่วยเหลือ 

แนวทางที่ ๓ 
 โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาหลาย
ระดับ   ใช้แนวทางท่ี 1 ร่วมกับ
แนวทางท่ี 2 ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของโรงเรียน 
ชุมชน 

 
 

6. การแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมตามหมวดกิจกรรม   /  กิจกรรม 4 H  ที่สพฐ.ก าหนด 
 

หมวดกจิกรรม 
 

หมวด/ชื่อ ด้าน กลุ่มกจิกรรมตามแนวทาง สพฐ. 
หมวด ๑ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (บังคับ
ตามหลักสูตร) 

- ๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

หมวด ๒ 
สร้างเสริม
สมรรถนะ 

และการเรียน 

HEAD ๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนา 
กรอบความคิดแบบ เปิดกว้าง (Growth Mindset) 
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



หมวด/ชื่อ ด้าน กลุ่มกจิกรรมตามแนวทาง สพฐ. 

หมวด ๓ 
สร้างเสริม
คุณลักษณะ 
และค่ านิยม 

HEART ๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการท าประโยชน์ต่อสังคมมีจิต
สาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม 
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย ์สุจริต 
เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน กตัญญ)ู 
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวง
แหนสมบัติ ของชาติ 

หมวด ๔ 
สร้างเสริมทักษะ

การท างาน 
การด ารงชีพ 

และทักษะชีวิต 

HAND 
HEALTH 

๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของ
ผู้เรียน  ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑๔. ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่
อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน 
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 

 
 

หมวดที ่๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บังคับตามหลักสูตร) 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑   กิจกรรมแนะแนว 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๒  กิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  

แนะแนว 
ลูกเสือ 

เนตรนารี 
ยุวกาชาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
(HEAD) (พัฒนาด้านสมอง) 

กลุ่มกจิกรรมที่ ๔   พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๕  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการ     
                             พัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง 
                            (Growth Mindset) 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๖  พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา  
กลุ่มกจิกรรมที่ ๗  พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 

การงานอาชีพ 
ศิลปะ 

สุขศึกษาและพละ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มกจิกรรมที่ ๘  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รวม ๘ กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 หมวดที ่๓  สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
(HEART) (พัฒนาด้านจิตใจ) 

กลุ่มกจิกรรมที่ ๙   ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกการท า 
                              ประโยชน์ต่อสังคม 

   มีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ  
   ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ 
   ส่วนรวม 

กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๐  ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และ 
                               พระมหากษัตริย์ 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๑  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย ์ 
                               สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการ
ท างาน  
                               กตัญญ)ู 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๒  ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความ 
                               เป็นไทย และ หวงแหนสมบัติของชาติ 

คุณธรรม จริยธรรม 
วิถีพุทธ 

หมวดที ่๔  สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต  
(HAND) (พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ) 

HEALTH) (พัฒนาด้านสุขภาพ) 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๓  ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ 
                                ความต้องการของผู้เรียนตามความ
แตกต่าง  

สุขศึกษาและพละ 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 



                               ระหว่างบุคคล 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๔  ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพทรัพย์สิน 
                               ทางปัญญา  อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัย
ทาง 
                               การเงิน 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๕  พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต  
กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๖  สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 

 

7. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน Head 
 

นิยามศัพท์ 
Head  หมายถึง  กิจกรรมพัฒนาสมองที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  

การสังเคราะห์  และการประเมินค่า 

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาสมอง  เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนรู้           

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ เบนจามิน  เอส  บลูม  และคณะ     
(Bloom  et al,1956)  ซึ่งได้จ าแนกระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยออกเป็น  ๖  ระดับ  ได้แก่ ความรู้
ความจ า ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ระดับพฤติกรรม พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. ความรู้ความจ า 
   (Knowledge) 

- บอก/เล่า/ท่อง/ระบุ/เลือก/ให้ความหมาย/ให้ค านิยาม/รวบรวม/ชี/้ จัดล าดับ/ 
จ าแนก 

2. ความเข้าใจ 
   (Comprehension) 

- อธิบาย/ขยายความ/ตีความ/แปลความ/ลงความเห็น/เปรียบเทียบ/              
แสดงความเห็น/สรุปย่อ/บอกใจความสาคัญ/ ท านาย/กะประมาณ 

3. การน าไปใช้ 
   (Application) 

- ประยุกต์/ปรับปรุง/แก้ปัญหา/เลือก/จัด/ท า/ปฏิบัติ/แสดง/สาธิต/ผลิต 

4. การวิเคราะห์ 
    (Analysis) 

- จ าแนกแยกแยะ/หาเหตุและผล/หาความสัมพันธ์/หาข้อสรุป/หาหลักการ/  
หาข้ออ้างอิง/หาหลักฐาน/ตรวจสอบ/ จัดกลุ่ม 

5. การสังเคราะห์ 
   (Synthesis) 

- เขียน/บรรยาย/อธิบาย/เล่า/บอก/เรียบเรียง/สร้าง/จัด/ประดิษฐ์/แต่ง/ดัดแปลง
ปรับแก้ไข/ท าใหม่/ออกแบบปฏิบัติ/คิดริเริ่ม/ตั้งสมมติฐาน/ตั้งจุดมุ่งหมาย/ 
ท านาย/ท านายสถานการณ์/คิดวิธีแก้ปัญหา 

6. การประเมินค่า 
    (Evaluation) 

- วิพากษ์วิจารณ์/ตัดสิน/ตีค่า/สรุป/เปรียบเทียบ/จัดอันดับ/ก าหนดเกณฑ์/ 
ก าหนดมาตรฐาน/ตัดสินใจ/แสดงความคิดเห็น/ให้เหตุผล/บอกหลักฐาน 



ทั้งนี้  กิจกรรมพัฒนาสมองเป็นการพัฒนาต่อยอดระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน  
ได้แก่  ความรู้ความจ า  ความเข้าใจ  และการน าไปใช้  สู่ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยขั้นสูง  ได้แก่        
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมอง  จึงหมายถึงการพัฒนาระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยขั้นสูง  โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
ที่ออกแบบไว้อย่างสร้างสรรค์  เน้นการเรียนรู้ที่มีความหมาย และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน     
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีทักษะการคิดขั้นสูง 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ที่จะประสบความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของครู                    

ในการออกแบบการเรียนรู้ที่สนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน  การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้             
ความพร้อมของโรงเรียน  บริบทของชุมชน  ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมอง  จึงต้อง
พิจารณาและด าเนินการภายใต้แง่มุมเหล่านี้ผ่านกิจกรรมที่ครูก าหนดร่วมกับผู้เรียน  ผู้เรียนก าหนดเอง                    
หรือก าหนดร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน  โรงเรียน  หน่วยงาน  องค์กรอ่ืนๆ เป็นต้น  อาจจะจัดเป็นหมวดหมู่
ความรู้ต่างกันหรือเหมือนกัน  ในระดับชั้นเรียนเดียวกันหรือต่างระดับชั้นเรียน  โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา         
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือความเหมาะสม  ถูกต้อง ปลอดภัย  และเป็นไปตามเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หัวข้อแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   
ในหมวดที่ 2   สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  กลุ่มกิจกรรมที่ 4-8  ทีส่อดคล้องกับสมรรถนะที่ส าคัญ
ของผู้เรียนและทักษะการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  ดังนี ้

1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด 
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตดัสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่เผชิญ    
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์    
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม        
และสิ่งแวดล้อม 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



5) ทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  สู่การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  เพื่อยกระดับพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัยขั้นสูง  ได้แก่  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า   

ดังนั้น  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบไว้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน  
จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีประสบการณ์ตรง  สร้างความรู้ด้วยตนเอง  
และมีทักษะการคิดข้ันสูง  ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านพุทธิศึกษาของผู้เรียนตามหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา           

แนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   การเลือกวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลควรพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะของ
กิจกรรม ระดับพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา และวัยของผู้เรียน  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เป้าหมายในการจัดกิจกรรม
จะต้องการพัฒนาความสามารถในระดับการวิเคราะห์ขึ้นไปก็ตาม  แต่ควรค านึงถึงความสามารถระดับพื้นฐาน
ของผู้เรียนด้วย  โดยมีวิธีการประเมินผลและเครื่องมือประเมินในแต่ละระดับพฤติกรรม ดังตาราง 

ระดับพฤติกรรม วิธีการประเมินตามพฤติกรรมบ่งชี้ เครื่องมือ 
1. ความรู้ความจ า 
   (Knowledge) 

การตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้  บอก/เล่า/ท่อง/ระบุ/เลือก/ให้ความหมาย/รวบรวม/
ให้ค านิยาม/ชี้/จัดล าดับ/จ าแนก 

- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ความเข้าใจ 
   (Comprehension) 

การตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้  อธิบาย/ขยายความ/ตีความ/แปลความ/ท านาย/
เปรียบเทียบ/ลงความเห็น/แสดงความเห็น/สรุปย่อ/   
บอกใจความสาคัญ/กะประมาณ 

- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. การประยุกต์ใช้ 
   (Application) 

การตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้  ประยุกต์/ปรับปรุง/แก้ปัญหา/เลือก/จัด/ท า/ปฏิบัติ/
แสดง/สาธิต/ผลิต 

- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. การวิเคราะห์  
    (Analysis) 

การตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้  จ าแนกแยกแยะ/หาเหตุและผล/หาความสัมพันธ์/ 
หาข้อสรุป/หาหลักการ/หาข้ออ้างอิง/หาหลักฐาน/ 
ตรวจสอบ/จัดกลุ่ม 

- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. การสังเคราะห์ 
    (Synthesis) 

การตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้  เขียน/บรรยาย/อธิบาย/เล่า/บอก/เรียบเรียง/สร้าง/
จัด/ประดิษฐ์/แต่ง/ดัดแปลงปรับแก้ไข/ท าใหม่/ออกแบบ
ปฏิบัติ/คิดริเริ่ม/ตั้งสมมติฐาน/ตั้งจุดมุ่งหมาย/ท านาย/
ท านายสถานการณ์/คิดวิธีแก้ปัญหา 

- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. การประเมินค่า 
   (Evaluation) 

การตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ 
ดังนี้ วิพากษ์วิจารณ์/ตัดสิน/ตีค่า/สรุป/เปรียบเทียบ/จัด
อันดับ/ก าหนดเกณฑ์/ก าหนดมาตรฐาน/ตัดสินใจ/แสดง
ความคิดเห็น/ให้เหตุผล/บอกหลักฐาน 

- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 



 
จุดมุ่งหมาย
การเรียนรู ้

ระดับการ
เรียนรู้ 

ลักษณะพฤติกรรม ตัวอย่างพฤติกรรม 

ด้านพุทธิ
พิสัย 
(Cognitive 
Domain) 

1. ความรู้ สามารถในการจ าความรู้ต่างๆ ที่ได้
เรียนรู้มา 

เก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จาก
การที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้ 

2. ความ
เข้าใจ 

สามารถในการแปลความ  ขยายความ
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

การจับใจความส าคัญการแปลความ 
ตีความ คาดคะเน ขยายความ  

3. การ
น าไปใช้ 

สามารถในการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อน
ให้เกิดสิ่งใหม่ 

น าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

4. การ
วิเคราะห์ 

สามารถในการแยกความรู้ออกเป็นส่วน
ท าความเข้าใจในแต่ละส่วนว่าสัมพันธ์  
หรือแตกต่างกันอย่างไร 

คิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน 

5. การ
สังเคราะห์ 

สามารถในการรวมความรู้ต่างๆหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ให้เกิดเป็นสิ่งแปลก
ใหม่ 

การที่ผสมผสานส่วน   ย่อย ๆ เข้าเป็น
เรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ 

6. การ
ประเมินค่า 

สามารถในการตัดสินใจคุณค่า 
อย่างมีเหตุ มีผล 

การตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูป 
ของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

 
 แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้ครูเข้าใจและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่านั้น  ผู้นิเทศมีบทบาทส าคัญในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  สะท้อนความคิด  สนับสนุน  
กระตุ้น  สร้างขวัญก าลังใจ  โดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและเป็นกัลยาณมิตร  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม          
เพ่ิมเวลารู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณาในการนิเทศการจัด
กิจกรรม  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรม (ก่อนการสังเกตกิจกรรม)  การจัดกิจกรรม (ระหว่างการสังเกตกิจกรรม)  
และการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม (หลังการสังเกตกิจกรรม)  รายละเอียดดังตาราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา องค์ประกอบ รายละเอียด 
๑. แผนการจัดกิจกรรม ๑.๑ กลุ่มกิจกรรม ระบุหมวดที่ ๒ และกลุ่มกิจกรรม ๔-๘ 

- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ 
- กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
  ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ ระบุระดับพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา 
- การวิเคราะห์   
- การสังเคราะห์    
- การประเมินค่า 

๑.๓ การออกแบบกิจกรรม ระบุข้ันตอนการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
- ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในกิจกรรม 
- ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
- ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์  
การสังเคราะห์  หรือการประเมินค่า 
- กิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๑.๔ การประเมินผลกิจกรรม ระบุวิธีการและเครื่องมือการประเมินตาม
ระดับพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา  โดย
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
- แบบตรวจสอบผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๒. การจัดกิจกรรม ๒.๑ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน สังเกตการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  
- การวางแผนกิจกรรม 
- การปฏิบัติกิจกรรม 
- การประเมินผลกิจกรรม 

๒.๒ การพัฒนาระดับพฤติกรรม
ที่ต้องการของผู้เรียน 

สังเกตการลงมือปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
ว่าได้พัฒนาระดับพฤติกรรมที่ต้องการ 
- การวิเคราะห์   
- การสังเคราะห์   
- การประเมินค่า                                  

๒.๓ การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของผู้เรียน 

สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนว่า
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้/
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

๒.๔ ความสุขในการลงมือ 
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

สังเกตวามพึงพอใจของผู้เรียนว่าได้ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างมีความสุข  ด้วยความเต็มใจ  
กระตือรือร้น  และสนุกสนาน    
 



๓. การสะท้อนผลการจัด
กิจกรรม  โดยใช้ AAR 
(After Action Review) 

๓.๑ จุดเด่นของกิจกรรม 
 
 

ระดับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้พัฒนา 
- การวิเคราะห์   
- การสังเคราะห์    
- การประเมินค่า 
ความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

๓.๒ จุดที่ยังต้องปรับปรุง ระดับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ยังไม่ได้พัฒนา 
- การวิเคราะห์   
- การสังเคราะห์    
- การประเมินค่า 
ความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมติม การปรับแก้/ต่อยอดกิจกรรมพัฒนาสมอง
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุระดับพฤติกรรม 
- การวิเคราะห์   
- การสังเคราะห์    
- การประเมินค่า 
ความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

 
8. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน Heart 

นิยามศัพท์ 
   Heart หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมีส านึกท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวม 

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม 
    การพัฒนา Heart  เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1976)    พฤติกรรมด้านจิตใจเป็นค่านิยม ความรู้สึก 
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม  พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้
พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้  
(Receiving  or  attending) การตอบสนอง  (Responding)  การสร้างคุณค่า (Valuing) การจัดระบบคุณค่า 
(Organization) และการสร้างลักษณะนิสัย  (Characterization  by a value  complex)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับพฤติกรรม  พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. การรับรู้   
(Receiving  or  
attending) 

   เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดข้ึน 

2. การตอบสนอง  
(Responding) 

เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้า
นั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 

3. การสร้างคุณค่า 
(Valuing) 

การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ 
หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดี
ในสิ่งนั้น 

4. การจัดระบบคุณค่า  
(Organization) 

การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดข้ึนโดยอาศัยความสัมพันธ์  
ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป    แต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยม
ใหม่  โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 

5. การสร้างลักษณะนิสัย  
(Characterization by a 
value  complex) 
 

  การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว 
ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและ
จิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยาย
กลายเป็นความรู้สึกด้านต่างๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไป 
เป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไร
นั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ 

การพัฒนาด้าน Heart  เป็นการพัฒนาต่อยอดระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ได้แก่   การรับรู้  การตอบสนอง  สู่ระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นสูง ได้แก่  การสร้างคุณค่า  การจัดระบบ
คุณค่า    และการสร้างลักษณะนิสัย  เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะและค่านิยมที่ติดตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนรู้คุณค่าในการปฏิบัติตน ที่มีผลต่อสังคมและส่วนรวม 
2.  ผู้เรียนเลือกปฏิบัติตนในพฤติกรรมที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
3.  ผู้เรียนปฏิบัติตนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่ดี 

 

 

 

 

 

 



จุดมุ่งหมาย
การเรียนรู ้

 

ระดับการ
เรียนรู้ 

 

ลักษณะพฤติกรรม 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม 

ด้านจิตพิสัย 
(Affective 
Domain) 

1. การรับรู้ ตั้งใจ  สนใจในสิ่งเร้า เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อ
ปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

2. การ
ตอบสนอง 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น การกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของ
ความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อ
สิ่งเร้านั้น 

3.การเกิด
ค่านิยม 

รู้สึกซาบซึ้งยินดี  และมีเจตคติที่ดีต่อ
สิ่งนั้น 

เลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกัน
ในสังคม 

4. การจัดระบบ เห็นความแตกต่างในคุณค่า , แก้ไข
ความขัดแย้ง สร้างปรัชญาหรือ
เป้าหมายให้กับตนเอง 

การสร้างแนวคิด จัดระบบของ
ค่านิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ 

5.บุคลิกภาพ ท าให้เป็นคุณลักษณะหนึ่งของชีวิต น าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดง
พฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

          กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ หมวดสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (Heart) แบ่งออกเป็น  
4 กลุ่มกิจกรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 26)   ดังนี้ 
  1.  ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและ 
การให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
  2.  ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 3.  ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (ความมีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน 
มุ่งม่ันการท างาน กตัญญู) 
  4.  ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังความรัก  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และหวงแหนสมบัติ 
ของชาติ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หมวดสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (Heart) 
มีหลายรูปแบบ ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้รูปแบบได้ตามความเหมาะสม ตามกิจกรรมและบริบทของ
โรงเรียน  อาทิเช่น 
  4.1  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning )  
   4.2  การจัดการเรียนรู้แบบใช้บทบาทสมมุติ (Role Playing Model)   
                           4.3  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  4.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experiential Learning) 

 

 
 



9. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน Hand 
 

นิยามศัพท์ 
 Hand หมายถึง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีวิต 
และทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมฝึกการท างาน ฝึกทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอยู่อย่างพอเพียง  

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา Hand มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain)  (Bloom et al, 1956)    ดังต่อไปนี้ 

1. เสริมสร้างทักษะการท างาน 
2. เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
3. เสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา Hand  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะต่าง ๆ มีเป้าหมายการพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม 5 ระดับ  โดยผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมในระดับที่ 3 ขึ้นไป  รายละเอียดระดับพฤติกรรมและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มีดังนี้  
 ระดับ 1 ผู้เรียนมีความรู้ในการปฏิบัติ (การรับรู้ เลียนแบบ ท าตาม) 

1. ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเลือกหาแบบที่สนใจได้ 
2. ผู้เรียนสามารถบอกข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติในสิ่งที่เลือกจากตัวแบบที่ถูกต้องได้ 
3. ผู้เรียนสามารถบอกผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้  
 
 

 ระดับ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ (การท าเอง/ปรับให้เหมาะสม) 
1. ผู้เรียนสามารถท าตามแบบที่ตนเลือกได้ 
2. ผู้เรียนสาธิตการปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเลือก หรือตามค าแนะน า 

   3. ผู้เรียนสามารถปรับวิธีการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับตนเอง 
ระดับ 3 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ (การหาความถูกต้อง) 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ 
2. ผู้เรียนสามารถสร้าง ประดิษฐ์ ดัดแปลง  ปรับ  แก้ไข  ออกแบบ ท าใหม่ในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้ 
3. ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นของตนเองได้ 

ระดับ 4 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการปฏิบัติ (การท าอย่างต่อเนื่อง) 
   1. ผู้เรียนปฏิบัติ หรือกระท าตามรูปแบบ ในสิ่งที่ตนเลือกได้อย่างต่อเนื่อง 
   2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว 

3. ผู้เรียนมีการฝึกฝนงานที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
ระดับ 5 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติ (การท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ) 

   1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนที่ตนเลือกได้อย่างต่อเนื่อง คล่องแคล่ว ว่องไว 
                              โดยอัตโนมัติ 
   2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนที่ตนเลือก 
   3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติของตนเอง 
 



จุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ 

ระดับการเรียนรู้ ลักษณะพฤติกรรม ตัวอย่างพฤติกรรม 

ด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor 
Domain) 

1. การรับรู้ สังเกตและท าตาม รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการ
เลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ 

2. การลงมือปฏิบัติ 
ท าตาม 

ท าตามได้ พยายามฝึกตามแบบท่ีตนสนใจและพยายาม
ท าซ้ า  

3.การหาความ
ถูกต้อง 

ท าได้ถูกต้อง  ความคุม
และลดความผิดพลาด 

สามารถปฏิบัตไิดด้้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยเครื่องช้ีแนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว   

4. ความชัดเจน 
ต่อเนื่องในการปฏิบัติ 

เรียนรู้วิธีการถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานท่ียุ่งยากซ้อนได้รวดเร็ว ถูกต้อง
คล่องแคล่ว  เกิดทักษะที่อาศัย 
การฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 

5. ความเป็น
ธรรมชาติ 

แสดงพฤติกรรมเป็น
ประจ า  เป็นอัตโนมัติ  
จนกลายเป็นธรรมชาติ 

ปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอตัโนมัติ 
เป็นไปอย่างธรรมชาต ิ
เป็นความสามารถระดับสูง 
 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน Hand  
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติ ( Hand) ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสริม

ทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต มีหมวดกิจกรรม หลักการจัดกิจกรรม ทักษะและลักษณะ
กิจกรรม  ดังนี้ 
  3.1  หมวดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา  Hand  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน การ
ด ารงชีวิตและทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 กลุ่ม ดังนี้   
  1)  กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  2)  กิจกรรมที่ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียง และมีวินัยทาง
การเงิน 
        3)  กิจกรรมทีพั่ฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 

3.2  หลักการจัดกิจกรรมพัฒนา Hand ใช้หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ดังนี้ 

1)   ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
2)   ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
3)   ออกแบบกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 
4)   ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวก 
5)   จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

  3.3  ทักษะในการจัดกิจกรรม 
 1. ทักษะที่สร้างเสริมทักษะการท างาน 
               ทักษะการท างาน หมายถึง การน าความรู้  ความสามารถ  เทคนิค  และวิธีการต่าง ๆ  มาใช้ในการ
ปฏิบัติให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานที่ได้           
เป็นอย่างด ี  ซึ่งทักษะเพ่ือพัฒนาการท างานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 



1.1  ทักษะการแสวงหาความรู้ การท างานให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี 
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  การแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างานเป็นการศึกษาหา
ความรู้ การฝึกฝน เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการแสวงหาความรู้ มีดังนี้ 

         1) การสังเกต โดยเฝ้าดูสิ่งที่เราพบเห็นอย่างใส่ใจแล้วน ามาวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์สิ่งที่
เกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืน  ๆ

         2) การฟัง โดยการรับฟังผู้อ่ืนด้วยใจที่เปิด ไม่คิด เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ  แล้วน ามาประมวลผล
ความคิดเป็นของตนเองเป็นการสั่งสมความรู้ให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีแหล่งข้อมลในการฟังที่ดี เช่น เข้าร่วมฟังบรรยาย เข้า
ร่วมอบรมความรู้ต่าง  ๆ

         3) การซักถาม เมื่อมีการรับฟังข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้ว เมื่อมีข้อสงสัยก็ให้ซักถามแต่การ
ซักถามนั้นจะต้องชัดเจนและตรงประเด็น 

         4.) การอ่าน โดยการศึกษาความรู้จากเอกสาร ต ารา สื่อต่างๆ ที่มีมากมายการอ่านเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ท าให้เป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันสถานการณ์เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียด เช่น การอ่านนวนิยาย เป็นต้น 

            5) การศึกษาค้นคว้า โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงในข่าวสาร ข้อมูล ความเข้าใจ ความคิดเห็นใน
รูปแบบต่างๆ  ด้วยตนเองทั้งต ารา เอกสารทางวิชาการ แหล่งการเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน เป็นต้น 

         6) การสัมภาษณ์ โดยการสนทนา พูดคุยกับบุคคลต่าง  ๆอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือค้นหาความรู้ 
ความจริงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า และน าความรู้ที่ได้ไปประโยชน์ในการรวบรวม เผยแพร่ต่อไป 

             7) การรวบรวมและบันทึกข้อมูล วิธีการด าเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสวงหา
ความรู้ และบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บันทึกในแฟ้มเอกสาร บันทึกลงสมุด  คอมพิวเตอร์ จัดท าเป็น
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  เป็นต้น 

 1. 2 ทักษะการแก้ปัญหาในการท างาน ในการท างาน ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ มักประสบ 
ปัญหาและและอุปสรรคต่าง ๆ  จึงต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ท างานนั้น  ๆ การแก้ปัญหาในการท างาน จึงเป็นทักษะกระบวนการที่ต้องอาศัยทักษะในการสังเกต และการคิดวิเคราะห์
อย่างมีระบบ และเป็นขั้นตอน ซึ่งทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1) การสังเกต  เป็นการพิจารณาปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจด้วยการใช้ประสาทสัมผัส  
ได้แก่  ตาหู  จมูก  ลิ้น  ผิวกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพ่ือหารายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 

    2)  การวิเคราะห์  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทักษะการคิดและผสมผสาน 
กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอาจมีเพียงสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุในขั้นนี้จะต้องใช้ความคิดชั้นสูงเพ่ือหาสาเหตุ                  
ที่แท้จริง 

    3) การสร้างทางเลือก  เป็นการก าหนดทางเลือกของการแก้ปัญหาตามสาเหตุที่เกิดขึ้นใน 
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุแนวทางที่เป็นไปได้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามสาเหตุนั้น  ๆ

    4) การประเมินทางเลือก  เป็นการน าเอาทางเลือกต่างๆ ที่ก าหนดมาเปรียบเทียบข้อดีข้อจ ากัด  
แล้วตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งการประเมินทางเลือกเป็นแนวทางสุดท้ายที่จะน าไปสู่                     
การแก้ปัญหา 

    5) วางแผนการปฏิบัติ  เป็นการก าหนดไว้ก่อนว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  มีการ 
แบ่งงานว่าใครรับผิดชอบ 

          6.) การประเมินผลการแก้ปัญหา  เป็นการติดตามผลการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนด  
เพ่ือให้ทราบผลที่เกิดขึ้น และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป  



  2. ทักษะการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมทักษะการด ารงชีวิตและทักษะชีวิต   
                         ทักษะชีวิต หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอันประกอบด้วย การมีความรู้  มีเจตคติที่ดี และมีทักษะ
ที่สามารถจะจัดการกับปัญหาด้านใด ด้านหนึ่งของตนเองได้  เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขในสภาพสังคมที่เต็ม
ไปด้วยปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและและสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตใน
อนาคต  องค์ประกอบของทักษะชีวิต  มี 3 ด้าน 10 องค์ประกอบ คือ   

ทักษะด้านความคิด  
       - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
       - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
  ทักษะด้านจิตใจ 
       - ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self awareness) 
       - ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) 
  ทักษะด้านการกระท า 
       - ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) 
       - ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) 

    - ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) 
    - ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) 
    - ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) 
    - ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) 

       ทักษะชีวิต  มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล  เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นความสามารถพ้ืนฐาน      
ที่จ าเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิต ประจ าวัน เช่น ปัญหาการเรียน การท างาน  สุขภาพ  การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การปรับตัว  ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ  และยังเป็นความสามารถที่มีความจ าเป็นส าหรับ
การเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ..... 

3.4  ลักษณะของกิจกรรม  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ( Hand) ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
      1. กิจกรรมท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน

เกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์การคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้      
ที่ให้โอกาสผู้เรียน แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือ ประสบการณ์ของ
ผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สืบค้นหรือ ศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสื่อ   
ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยงกับชีวิตและ การด าเนิน
ชีวิตในอนาคต  

       2. กิจรรมท่ีผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระท ากิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรม
โครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ ดังนี้  
                  2.1. ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดของตนเอง  
                    2.2. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท าให้เข้าใจผู้อ่ืน น าไปสู่การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้จักไตร่ตรอง ท าความเข้าใจและตรวจสอบตนเองท าให้เข้าใจตนเองและ เห็นใจผู้อ่ืน 
                     2.3. ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการท างานมี



ความส าเร็จ ท าให้ได้รับค าชม เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง น าไปสู่ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและ
สังคม 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 การจัดกิจกรรมให้ค านึงถึงทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท)  พฤติกรรม
ที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพ
ของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ 5 ขั้น ดังที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ซึ่งได้น ามาก าหนดเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละระดับชั้น  ตามบริบท และความต้องการของผู้เรียน 
 

10. แนวทางการกจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา Health 
นิยามศัพท์  
Health   หมายถึง การพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกชีวิต  การที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติต้องท าให้
ร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  จิตใจมีความสุข ความพอใจ  ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีการรับรู้
และเรียนรู้ได้ดี  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า 
การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้น การรู้จักบ ารุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตของ
ทุกคน   
          สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงสุขภาพกาย  สมรรถภาพทางกายได้จากการออกก าลังกาย
โดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมการออกก าลังกายนี้อาจจะเป็นกิจกรรมออก
ก าลังกายต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความสนใจ  เหมาะสมกับเพศและวัย  สภาพการณ์และเวลาที่มีอยู่ เช่น  บางคน
อาจจะออกก าลังกายด้วยการวิ่งช้า ๆ วันละประมาณ  ๑๕ – ๒๐ นาที หรือบางคนอาจจะเล่นกีฬาอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามความถนัดและความสนใจของตนเองก็ได้   
 การพัฒนาสุขภาพกาย (Health) เป็นกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ 4.  สร้างเสริมทักษะการ
ท างาน  การด ารงชีพ และทักษะชีวิต กลุ่มกิจกรรมข้อที่ 16. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย ในที่นี้ได้น า
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะพิสัย 5 ขั้นตอน มาประยุกต์เป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
 ระดับ 1   ผู้เรียนรับรู้วิธีปฏิบตัิตนเพื่อดูแลรักษา พัฒนาสุขภาพกายในเรื่องที่สนใจด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 ระดับ 2   ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพกายตามที่ได้รับรู้ โดยมีแบบอย่างจากสื่อ
ต่าง ๆ  หรือมีผู้ชี้แนะ 
 ระดับ 3   ผู้เรียนปฏิบัติการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพกายด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีผู้
ชี้แนะ และสามารถประเมินปรับปรุงการปฏิบัติของตนเองได้ 
 ระดับ 4   ผู้เรียนปฏิบัติตนในการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพกายอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง คล่องแคล่ว 
 ระดับ 5   ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติในการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพ
กายในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพกาย  ได้คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป 
(ผู้เรียนต้องผ่านระดับ 1, 2 และ 3) 
 



 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพกาย มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการออก
ก าลังกายโดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นนิสัย ซึ่งท าให้มีสุขภาพ
กายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้และเรียนรู้ได้ดี แนวทางการจัดการเรียนรู้  
โดยภาพรวมจึงเน้นที่กระบวนการปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวและหลักการออกก าลังกายท่ี
ถูกต้องอย่างปลอดภัย  ตามล าดับขั้นตอนการพัฒนาทักษะจนกระท่ังผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองตลอดจนการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกายสามารถด าเนินการได้หลากหลายรูปแบบโดยอิงทฤษฎี
หรือหลักการต่าง ๆ ในที่นี้ได้ประยุกต์แนวคิดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ  (Instructional Model Based 
Processes for Psychomotor Skill Development)  และระดับพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ของ  
บลูม (Benjamin S. Bloom)  มาจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านการพัฒนาสุขภาพกายตามข้ันตอนดังนี้   
  1. ขั้นการรับรู้ 
  2. ขั้นการปฏิบัติตามแบบ 
  3. ขั้นการปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  4. ขั้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

5. ขั้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต 
ขั้นการรับรู้ -  ผู้เรียนหาความรู้ ตัวอย่าง เรื่องที่

ตนสนใจ จากแหล่งต่างๆ  
ครูควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้เรียนรับรู้ 
- เทคนิค / วิธีการ 
- ความปลอดภัย 

 -  ครูแสดงตัวอย่าง หรือเสนอแนะ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

ครูแสดงตัวอย่างหรือสาธิตและชี้ประเด็นส าคัญใน
การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนโดยใช้เวลาสั้นๆ   

ขั้นการปฏิบัติ
ตามแบบ 

-   ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับรู้ อย่าง
ปลอดภัย โดยมีแบบอย่าง จากสื่อต่างๆ 
ได้แก่ วีดิทัศน์  คลิปวีดิโอ ผู้สาธิต   

- ควรให้เวลาผู้เรียนปฏิบัติอย่างอิสระ  

 -  ครูสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) 
 
 
 

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีท่ีพบข้อผิดพลาด  
- กรณีท่ีผู้เรียนบางคนมีข้อผิดพลาด  ควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับเป็นรายคน 
-  กรณีท่ีมีข้อผิดพลาดในเรื่องเดียวกันหลายคน  
ควรให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นรายกลุ่ม 

  -  ครูให้แรงเสริม   - ครูใช้ภาษาพูด หรือ ภาษากายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีก าลังใจในการพัฒนาการปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต 



ขั้นการปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

-  ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองและประเมิน
ปรับปรุง การปฏิบัติของตนเอง 

ควรให้เวลาผู้เรียนปฏิบัติอย่างอิสระ 
 

 -  ครูสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) 

ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อพบข้อผิดพลาดใน
ประเด็นส าคัญของการปฏิบัติ 

 -  ครูให้แรงเสริม ครูควรใช้ค าพูดที่กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินและ
ปรับปรุง การปฏิบัติของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

ขัน้การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

-   ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง คล่องแคล่ว 

- ครูควรให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างอิสระ 
- ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแนะน าเพ่ือนได้ 

 -    ผู้เรียนบันทึกการปฏิบัติของ
ตนเอง 

- ครูควรชี้แนะให้ผู้เรียนมีวินัยในการออกก าลังกาย
ตามข้ันตอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความปลอดภัย และ
บันทึกพัฒนาของการปฏิบัติของตนเอง 

 -    ครูเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

- ครูควรเตรียมกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ
ให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบการฝึกใหม่ๆ ที่ท้าทาย 
เช่น  ประยุกต์เกม  หรือการแข่งขัน ฯลฯ 

 -    ครูให้แรงเสริม - ครูใช้ภาษาพูด หรือ ภาษากายที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ขั้นการปฏิบัติ
ในชีวิต 
ประจ าวันได้
อย่างเป็น
ธรรมชาติ 

- ผู้เรียนออกแบบการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเองในการออกก าลัง
กาย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างเป็นธรรมชาติ 

- ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะ
ทีไ่ด้จากการฝึกไปใช้ออกแบบและปฏิบัติการออก
ก าลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง และแก้ปัญหาทาง
สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
- ครูชี้แนะให้ผู้เรียนค านึงถึงข้อจ ากัดในออกแบบการ
ปฏิบัติที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  
- ครูประเมินการปฏิบัติการออกก าลังกายด้วยการ
สังเกตและ เน้นย้ าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการออก
ก าลังกายและน าหลักการออกก าลังกายไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ   

 -ผู้เรียนน าเสนอวิธีการปฏิบัติของตน
ในการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

- โรงเรียนควรจัดเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
น าเสนอวิธีการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันของ
ตน   
- โรงเรียนควรให้แรงเสริมยกย่องชมเชย และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติการออกก าลังลังกายอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นนิสัยเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดีในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  
อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้   

 
 
 



ทั้งนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกใช้หลักการของการออกก าลังกาย ซึ่งประกอบด้วย การอบอุ่นร่างกาย  
การปฏิบัติการคลายอุ่น และการสรุป ทุกครั้งที่ปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัยเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
    ก่อนด าเนินการตามข้ันตอนข้างต้น ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม 
จุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนี้ 
      1. ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ด้านสุขภาพของผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างปลอดภัย 
    2. ผู้เรียนส ารวจกิจกรรมที่สนใจในการพัฒนาสุขภาพทางกาย 
    3. ผู้เรียนทดสอบและบันทึกข้อมูลสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
(muscle strength)   ความทนทาน (endurance)   ความเร็ว (speed)  การทรงตัว (balance) ความอ่อน
ตัว (flexibility)  ความคล่องตัว (agility)  พลังกล้ามเนื้อ (muscle power)  (สุพิตร สมาหิโตและคณะ
,2555)แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กไทย อายุ 7 - 18 ปี)  

แนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              การประเมินผลการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพ
กายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของผู้เรียน  และผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ซึ่งประกอบด้วย  การประเมินย่อย (Formative) 
และการประเมินรวม (Summative) 
     การประเมินย่อย (Formative) เป็นการประเมินความส าเร็จระหว่างการปฏิบัติ 

ระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการ 
ระดับ 1  ผู้เรียนรับรู้วิธีปฏิบตัิตนเพื่อดูแล 
รักษา พัฒนาสุขภาพกายในเรื่องที่สนใจด้วย
วิธีการต่าง ๆ 

  ความถูกต้องของข้อมูลที่รับรู้ 
 

-  ซักถามข้อมูลการรับรู้ 
วิธีการปฏิบัติ   

ระดับ 2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อดูแล รักษา 
พัฒนาสุขภาพกายตามที่ได้รับรู้ โดยมี
แบบอย่างจากสื่อต่าง ๆ หรือมีผู้ชี้แนะ 

 ความถูกต้องและปลอดภัยของการ
ปฏิบัติตามแบบในแต่ละข้ันตอน 

-  การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติ 

ระดับ ๓ ผู้เรียนปฏิบัติการดูแล รักษา 
พัฒนาสุขภาพกายด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้องโดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะ และสามารถ
ประเมินปรับปรุงการปฏิบัติของตนเองได้ 

- ความถูกต้องและปลอดภัยของการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
- การปรับปรุงการปฏิบัติของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

-  การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติ 

ระดับ ๔ ผู้เรียนปฏิบัติตนในการดูแล รักษา 
พัฒนาสุขภาพกายอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง 
คล่องแคล่ว 

- ความถูกต้อง ต่อเนื่อง 
คล่องแคล่ว ของการปฏิบัติ 

-  การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติ 

ระดับ ๕   ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติในการดูแล 
รักษา พัฒนาสุขภาพกายในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

- การออกแบบกิจกรรมการดูแล 
รักษา พัฒนาสุขภาพกายท่ีเหมาะสม
กับตนเองและปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
- การปฏิบัติในการดูแล รักษา 
พัฒนาสุขภาพกายในชีวิต ประจ าวัน
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

-  การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติ 
-  การสังเกตการ
น าเสนอผลงาน 



หมายเหตุ :  ผู้เรียนต้องผ่านคุณภาพการปฏิบัติ  ข้อ ๑, ๒ และ  ๓ 
          การประเมินรวม (Summative) เป็นการประเมินภาพรวมความส าเร็จจากพัฒนาการของ

สมรรถภาพทางกายโดยศึกษาจากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการอยู่แล้วก่อน
และหลังการพัฒนา   

แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
             การนเิทศเพ่ือให้โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  เพื่อพัฒนา Health
สามารถใช้ได้หลายวิธี ในเอกสารนี้น าเสนอ เทคนิคการนิเทศแบบโค้ชและเมนเตอร์ (Coaching and 
Mentoring Technique) ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
การนิเทศ 

การปฏิบัติ 

ขัน้เตรียม - วิเคราะห์ตัวชี้วัด  และระดับคุณภาพ 
- ก าหนดตัวอย่างค าถาม/ค าตอบตามระดับคุณภาพ 

ขั้นนิเทศ - สร้างความคุ้นเคยกับผู้รับการนิเทศ 
- ใช้ค าถามเพ่ือสร้างความชัดเจนตามตัวชี้วัด 
- ใช้ค าถามตามระดับคุณภาพ (ค าถามการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก์) 
- ให้ข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามระดับคุณภาพ 
- ให้ก าลังใจและสนับสนุนการด าเนินงานของครู 

 
 
 

ขั้นตอน 
การนิเทศ 

การปฏิบัติ 

ขั้นทบทวนผล 
การปฏิบัติ 
การนิเทศ 
(AAR) 

 

ศึกษานิเทศก์ทบทวนการปฏิบัติการนิเทศ โดยใช้แนวทางการทบทวนการปฏิบัติงาน 
(AAR) ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. เป้าหมายของงาน  การตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เช่น  
       -   คุณภาพผู้เรียน 

- เชิงปริมาณ ที่ผ่านการประเมิน 
- คุณภาพด้านพัฒนาการ 

       -   ความพึงพอใจ 
 2. ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

          การรายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงาน 
 3. งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 

          การรายงานการจัดกิจกรรมระดับที่โรงเรียนท าได้ดี สามารถพัฒนาผู้เรียน ได้
อย่างเต็มศักยภาพ   เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น  การจัดกิจกรรมแบบ โค้ช แล้วเกิดผลดี 
 
 
 



ขั้นตอน 
การนิเทศ 

การปฏิบัติ 

 4. งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 
          การรายงานการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนท าแล้วเกิดปัญหา ไม่น่าสนใจ ผู้เรียนไม่มี
ความสุข/โรงเรียนท าได้ไม่ดี ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือ ประสบความส าเร็จน้อย ผู้เรียนไม่มีความสุขในการเรียนรู้ ผลงาน 
ผลลัพธ์ ไม่คุ้มค่า ให้รายงานการจัดกิจกรรมที่ระดับชั้นเรียนท าได้ไม่ดีไม่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ประสบความส าเร็จผู้เรียนไม่มีความสุขในการเรียนรู้ ไม่
เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 5. อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
   รายงานในสิ่งที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จในระหว่างการปฏิบัติ 

 6. ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
     ประเด็นที่ช่วยให้เกิดความส าเร็จของงาน เช่น การท างานแบบร่วมคิดร่วมท าการ
บันทึกผลการปฏิบัติช่วยให้เกิดพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน ฯลฯ 

 7. ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 
     การน าผลจากการเรียนรู้ มาก าหนดและปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

 
ตัวอย่างค าถามตามระดับคุณภาพ 

 
ระดับคุณภาพ ค าถามของศึกษานิเทศก์ การปฏิบัติของครู พฤติกรรมของผู้เรียน 
1. รับรู้ 
 

ครูจะจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ 

ครูออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน
เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ 

ผู้เรียนรับรู้การปฏิบัติตนใน
การดูแลสุขภาพ 

2. ท าตามแบบ ครูจะสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
ผู้เรียนอย่างไรเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้ 

ครูสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ 

ผู้เรียนปฏิบัติได้ตามแบบ /
ค าแนะน า 

3. ท าถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

ครูจะสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมด้วยตนเองได้อย่างไร 

ครูให้แรงเสริมและประเมิน
ความถูกต้องของการปฏิบัติ
ของผู้เรียน 

ผู้เรียนท าได้ถูกต้อง /แก้ไข
ข้อบกพร่องด้วยตนเองได้ 

4. ท าต่อเนื่อง ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนปฏิบัติ
ตนในดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง 

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนปฏิบัติตนเพื่อดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. ท าให้เป็น
นิสัย 

ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียน 
ดูแลสุขภาพเป็นกิจนิสัย 

ครูติดตามผลการปฏิบัติของ
ผู้เรียน เพ่ือให้รู้ว่าผู้เรียน
ปฏิบัติเป็นกิจนิสัยหรือไม่ 

ผู้เรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจ
นิสัย เพื่อดูแลสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง 
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ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : คู่มือ การด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก 



 
รูปแบบแนวด าเนินการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 . วิสัยทัศน์ 
  นรงงรนยนสนาดงลสเ  นสังเัดสนานัเงาน คณะเรรมเารเารศึเษาสั้นพ้ืนฐาน   มนผลสัมฤทธิ์ทางเารงรนยนสูงสึ้น 
และนัเงรนยนมนคุณภาพ ตามงเณฑ์มาตรฐานทน่เนาหนด” 
 

  2  . พันธกิจ  
       1 . พัฒนาประสิทธิภาพเารบริหารจัดเารนรงงรนยนสนาดงลสเ 

2 . พัฒนาประสิทธิภาพเารจัดเารงรนยนเารสอน ห้มนคุณภาพตามมาตรฐานเารศึเษา 
3 . ส่งงสริมเารมนส่วนร่วมและระดมทรัพยาเรจาเทุเภาคส่วน นเารจัดเารศึเษา 

 

3  . จุดเน้น 
 3.1 ยเระดับคุณภาพผู้งรนยนทุเคน ห้มนพัฒนาเารงหมาะสมเับวัย มนผลสัมฤทธิ์ทางเารงรนยนดนสึ้น มน
คุณธรรม และสนานึเความงป็นไทย นดยงน้นเารอ่านออเงสนยนได้ มนทัเษะเารคิดวิงคราะห์ งชื่อมั่น นเารปเครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมนพระมหาเษัตริย์ทรงงป็นประมุส และมนความสามารถด้านงทคนนนลยน นดยผู้งรนยนได้รับเาร
พัฒนาอย่างมนคุณภาพ สอดคล้องเับความถนัดและงตสมตามศัเยภาพ ดังนน้ 
 - นัเงรนยนชั้นประถมศึเษาปีทน่  3  มนทัเษะอย่างดน ด้านเารอ่านออเ  งสนยนได้  และเารคิดคนานวณงบื้องต้น 
งพ่ืองป็นพ้ืนฐาน นเารงรนยนชั้นทน่สูงสึ้น  นดยได้รับเารดูแลช่วยงหลืออย่างทันเาร หาเนัเงรนยนยังมนทัเษะดังเล่าวไม่
งพนยงพ  ัอน ัเงรนยนชั้นประถมศึเษาปีทน 6  มนทัเษะอย่างดน ด้านเารอ่านคล่อง งสนยนคล่อง และเารคิดคนานวณ ทน่
ซับซ้อนสึ้น นดยได้รับเารช่วยงหลืออย่างทันเาร หาเนัเงรนยนยังมนทัเษะดังเล่าวไม่งพนยงพอประชาเรวัยงรนยนทุเคน
ได้รับเารศึเษาสั้นพ้ืนฐาน  อย่างมนคุณภาพและทั่วถึง นดยได้งรนยนรู้ตามศัเยภาพและความถนัด 

3.2. ยเระดับคุณภาพครูนดย ช้นรงงรนยนงป็นฐาน เล่าวคือ งน้นเารสนับสนุน ห้ครูรวมเลุ่มเัน วางแผนและ
พัฒนางทคนิคเระบวนเารงรนยนเารสอน นนาไปสู่เารงปลน่ยนแปลงพฤติเรรมเารสอน งป็นครูดน ครูงเ่ง มนศัเยภาพ
พร้อมสนาหรับเารงปลน่ยนแปลงงพ่ือเารงรนยนเารสอนทน่งน้นผู้งรนยนงป็นสนาคัญ ทั้งนน้สนานัเงานงสตพ้ืนทน่เารศึเษา มน
ระบบเารนิงทศ ติดตาม ช่วยงหลือเารปฏิบัติงานสองครู ห้ส่งผลต่อเารงรนยนรู้สองนัเงรนยนอย่างมนประสิทธิภาพ 

3.3 3 งพ่ิมนอเาส นเารงส้าถึงเารศึเษาทน่มนคุณภาพมาเส้ึน นดยงฉพาะผู้งรนยนทน่ด้อยนอเาส ทน่อยู่ นพ้ื ทน่
ห่างไเลทุรเันดาร  รวมทั้งพัฒนางดสเพิเาร  และงดสเทน่มนความสามารถพิงศษ 

3.4. พัฒนาเลไเบริหารจัดเาร หม่ทน่มุ่งงน้นประสิทธิภาพเารจัดเารศึเษา เารระดมทรัพยาเร เาร
เระจายอนานาจ ห้สถานศึเษามนความงส้มแสสง นเารบริหารจัดเารตามหลัเธรรมาภิบาล และระบบประเันคุณภาพ
ภาย น เารสนับสนุนงบประมาณทน่งน้นผ ู้งรนยนงป็นสนาคัญ และส่งงสริมเารมนส่วนร่วมจาเทุเภาคส่วน  ตลอดจนความ
ร่วมมือเับองค์เรปเครองส่วนท้องถิ่น 
 

4  . เป้าประสงค์ 
 นรงงรนยนสนาดงลสเมนคุณภาพ ได้มาตรฐาน  และทุเภาคส่วนร่วมจัดเารศึเษา 
 

5.   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1  . นรงงรนยนสนาดงลสเทุเนรงงรนยนมนรูปแบบเารบริหารจัดเารทน่งหมาะสมและมนประสิทธิภาพ 

2  . นัเงรนยนอ่านออเ งสนยนได้ทุเคน 



3  . นัเงรนยนมนผลสัมฤทธิ์ทางเารงรนยนสูงสึ้น  
 

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

สนานัเงานคณะเรรมเารศึเษาสั้นพ้ืนฐานได้เนาหนดนนยบายเารบริหารเารศึเษานรงงรนยนสนาดงลสเตาม
แนวทางมาตรเารจัดเารงชิงยุทธศาสตร์สองคณะเรรมเารเนาหนดงป้าหมายและนนยบายเนาลังคนภาครัฐ  มน
สาระสนาคัญ ดังนน้ 

1 . งพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญงปล่าสองนรงงรนยนสนาดงลสเด้วยมาตรเารทน่งหมาะสม  
ได้แเ่ เารควบคุม เารปรับปรุงประสิทธิภาพ เารสร้างงครือส่าย ตลอดจนเารสนับสนุนทุเภาคส่วนงส้ามามนส่วนร่วม
 นเารจัดเารศึเษา  

2 . จัด ห้มนเารควบรวมนรงงรนยนสนาดงลสเ นพ้ืนทน่   งพื่อ ห้งเิดสนาดทน่งหมาะสมนดยชดงชย 
ค่างดินทางแเ่พ่อแม่ ทั้งนน้งพ่ือ ห้สามารถจัดสรรอัตราเนาลังครูและงบประมาณทน่งสริมสร้างเารพัฒนาคุณภาพ
เารศึเษาได้อย่างงตสมทน่  

3 . งร่งเารดนางนินเาร ห้นรงงรนยนสนาดงลสเมนคุณภาพดนยิ่งสึ้น ด้วยวิธนเารทน่หลาเหลาย อาทิ  
ส่งงสริมนรงงรนยนดนประจนาตนาบล เารควบรวมและถ่ายนอนสถานศึเษาสนาดงลสเ ซึ่งไม่ได้อยู่ นพื้นทน่เันดาร  ห่างไเล
และ ห้เารอุดหนุนค่ายานพาหนะ 

4  .  ช้ระบบงบประมาณและทรัพยาเรงป็นสิ่งจูง จ นเารแเ้ปัญหานรงงรนยนสนาดงลสเมาเ จนไม่สามารถ
พัฒนานรงงรนยนสนาดงลสเนั้นได้นดย ห้ควบรวมงป็นนรงงรนยนทน่สามารถบริหารจัดเารงพ่ือเาร ช้ทรัพยาเรทน่งหมาะสม
และมนประสิทธิภาพ  

 

เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 1  . เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นรงงรนยนสนาดงลสเ  นสังเัดทุเนรงงรนยน ได้รับเารส่งงสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เารศึเษา 
 2   . เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นัเงรนยนมนคุณภาพตามงเณฑ์มาตรฐานสอง สพฐ. 
2.  นรงงรนยนสนาดงลสเมนเารพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานงพิ่มสึ้น  

ทุเนรงงรนยน 
3 .   ครูและบุคลาเร นนรงงรนยนสนาดงลสเสามารถเารปฏิบัติงานได้มาตรฐานสึ้น  

ทุเนรง 
4 . นรงงรนยนสนาดงลสเสามารถจัดระบบ ประเันคุณภาพภาย นงพ่ืองตรนยมความพร้อมรองรับ
เารประเันคุณภาพภายนอเ  

 
1. สภาพป้ตหาและความต้องการ 

  1  . ด้านวิชาการ 
1. 1  ) สาดแคลนสื่อ  วัสดุ  อุปเรณ์ ครุภัณฑ์ อุปเรณ์เารงรนยนเารสอนทน่ทันสมัยไม่

งพนยงพอเับความต้องเารและความจนางป็นทน่จะ ช้งหมาะสม   



   1. 2  ) สาดแคลนหนังสืองรนยน  หนังสืออ่านประเอบ  แหล่งงรนยนรู้ นนรงงรนยนและชุมชน  
งนื่องจาเงบประมาณมนจนาเัด  ไม่งพนยงพอเับความต้องเาร  ทนา ห้ผู้งรนยนไม่สามารถศึเษาหาความรู้จาเแหล่งงรนยนรู้
ได้อย่างหลาเหลาย 
   1. 3 ) ครูสาดประสบเารณ์ นเารสร้าง ช้สื่อเารงรนยนเารสอน และสาดความรู้ความงส้า จ
 นเาร ช้สื่องทคนนนลยนหรือนวัตเรรม 
   1. 4 ) นัเงรนยนมนผลสัมฤทธิ์ทางเารงรนยนต่นา  มนปัญหาเารคิดวิงคราะห์และเารคิดคนานวณ 
   1. 5 ) นัเงรนยนสาดความเระตือรือร้น นเารงรนยน 
   1. 6 ) พ้ืนฐานความรู้สองนัเงรนยนแตเต่างเันทนา ห้เารจัดเิจเรรมเารงรนยนเารสอนสองครู
มนความยุ่งยาเ 
  2  . ด้านบุคลากร 
   2. 1 ) บุคลาเรครูไม่ตรงเับสาสาวิชางอเหรือวิชาทน่ถนัดและครูต้องรับภาระหนัเ สอน
หลายระดับ  หลายรายวิชา 
   2. 2  ) ครูสาดสวัญและเนาลัง จ  ตลอดจนแรงจูง จ นเารปฏิบัติงาน จึงทนางานได้ไม่มน
ประสิทธิภาพงท่าทน่ควร 
   2. 3  ) บุคลาเรมนเารย้ายบ่อย  ทนา ห้งเิดความไม่ต่องนื่องสองงานทน่ปฏิบัติ 
   2. 4 ) สาดบุคลาเรสายสนับสนุนเารสอน  งช่น  งานธุรเาร  เารงงินและพัสดุ 
   2. 5  ) บุคลาเรบางส่วนงป็นครูอัตราจ้าง  ระยะงวลาทน่ทนาเารจ้างสั้น  งช่น จ้างงหมา 4  
งดือน จ้างงหมาตามปีงบประมาณ ทนา ห้สาดความม่ันคง นอาชนพและความต่องนื่องสองงานทน่ทนา 
   2. 6  ) เารพัฒนาบุคลาเร ห้มนความรู้  ความงส้า จงเน่ยวเับทัเษะเระบวนเารงรนยนเาร
สอน  และเาร ช้งทคนนนลยนทางเารศึเษามนน้อย 
   2. 7  ) สวัสดิเารด้านต่าง ๆ งช่น  ทน่พัเอาศัย  พาหนะ  สาธารณูปนภค  ฯลฯ   ห้เับ
บุคลาเรมนน้อย  ครูประสบปัญหาเารงดินทางทน่ไเล  มนความยาเลนาบาเ  ไม่สะดวเ  ทนา ห้งเิดความงครนยดและความ
เังวล จหลายประเาร 
  2. 8  ) สาดผู้นนาทน่งส้มแสสงหรือสาดผู้บริหารทน่จะบริหารนรงงรนยนงป็นระยะงวลายาวนาน 
   3    . ด้านอาคารสถานที่ /สื่อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณร์  
   3. 1  ) สภาพอาคารงเ่า  ชนารุดทรุดนทรม  งนื่องจาเเ่อสร้างมางป็นงวลานาน  สาดความ
ปลอดภัย 
   3. 2  ) อาคารงรนยน  อาคารประเอบไม่งพนยงพอเับความต้องเาร สาดห้องปฏิบัติเาร  
สถานทน่ออเเนาลังเายสนาหรับงดสเ 
   3. 3  ) สาดวัสดุ  ครุภัณฑ์ ทน่จนางป็น งช่น  คอมพิวงตอร์  
   3. 4  ) สาดงครื่องมือสื่อสาร  นทรศัพท์ งครื่องถ่ายงอเสาร ทน่จนางป็นต่อเารดนางนินงาน 
   

4   . ด้านการบริหารจัดการ 
   4. 1  ) จนานวนนัเงรนยนต่อห้องงรนยน  มนจนานวนน้อย  ไม่งพนยงพอ /คุ้มค่าต่อเารจัดเิจเรรม  
งดสเ นงสตบริเารไปงรนยนทน่นรงงรนยนอ่ืน  ทน่งหสนว่ามนความพร้อมและมนคุณภาพเว่า 
   4. 2  ) นรงงรนยนบางแห่งตั้งอยู่ห่างไเลจาเชุมชน  ทนา ห้งเิดปัญหาเารงดินทางมางรนยนสอง
นัเงรนยน  ค่าพาหนะมนจนาเัด 



   4. 3  ) ชุมชน  ผู้ปเครอง  มนฐานะยาเจน  ไม่สามารถส่งงสริมสนับสนุนเารดนางนินงานสอง
นรงงรนยน  และเารงรนยนสองบุตรหลานได้มาเงท่าทน่ควร 
   4. 4  ) เาร ช้ส้อมูลสารสนงทศ  และนนาผลสองเารประงมินงาน /นครงเารมา ช้วางแผน 
ปรับปรุง  พัฒนางาน ยังมนน้อย 
   4. 5  ) เารอพยพงคลื่อนย้ายสองประชาเรวัยงรนยนทน่ย้ายไปรับจ้างงานต่างพ้ืนทน่  ทนา ห้งเิด
ปัญหา อุปสรรคงเน่ยวเับเารดนางนินงานสองครูและนรงงรนยน 
   4. 6 ) สาดเารติดต่อประสานงานเับหน่วยงาน องค์เรทน่งเน่ยวส้องหรือทน่อ่ืน ๆ ทน่งส้ามาช่วย
สนับสนุนเารจัดเารศึเษาสองนรงงรนยน 
   4. 7  ) สาดงบประมาณสนับสนุนเารดนางนินงานด้านอื่น ๆ สองนรงงรนยน 
   4. 8  ) สาดเารนิงทศ  เนาเับ  ติดตาม  และประงมินผลเารดนางนินงานอย่างต่องนื่องสอง
ผู้บริหารสถานศึเษา หรือหน่วยงานทน่งเน่ยวส้อง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพเารบริหารเารจัดเาร 
วัตถุประสงค์ 

นรงงรนยนสนาดงลสเมนเารบริหารจัดเารทน่มนประสิทธิภาพ งอ้ือต่อเารจัดเิจเรรมเารงรนยนรู้ทน่มนคุณภาพได้
มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นรงงรนยนสนาดงลสเมนรูปแบบเารบริหารจัดเารทน่มนประสิทธิภาพ งอ้ือต่อเารจัดเิจเรรม 
เารงรนยนรู้ทน่มนคุณภาพได้มาตรฐาน  

2. อัตราครูต่อนัเงรนยนงพิ่มส้ึนทุเนรงงรนยน 
 มาตรการ 

1. พัฒนาระบบวางแผนบริหารจัดเารนรงงรนยนสนาดงลสเนดยเารมนส่วนร่วมสองทุเภาคส่วน 
2. พัฒนาระบบส้อมูลและสารสนงทศงพ่ือเารบริหารจัดเารและเารจัดเารงรนยนเารสอน 

ทน่งพนยงพอและงป็นปัจจุบัน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดเารนรงงรนยนสนาดงลสเ ห้มนประสิทธิภาพด้วยเารจัดเลุ่ม/ 

งครือส่ายเาร ช้ทรัพยาเรร่วมเัน ห้งเิดประนยชน์สูงสุด ทั้งด้านเารบริหารทั่วไป ด้านบริหารงาน 
บุคคล ด้านเารบริหารวิชาเาร  และด้านเารบริหารงบประมาณ งชื่อมนยงเับแผนทน่เารศึเษา 
School  Mapping นดยยึดรูปแบบเารบริหารจัดเารนรงงรนยนสนาดงลสเทน่งหมาะสม มนประสิทธิภาพนดยนนานวัตเรรม
ด้านต่าง ๆ ทน่งอ้ือต่อเารจัดเารงรนยนเารสอน ห้มนคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนน้ 

1 ) การจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน 
  แนวทางเารพัฒนารูปแบบเารจัดเระบวนเารงรนยนรู้สนาหรับนรงงรนยนสนาดงลสเทน่มนครูผู้สอนไม่ครบ
ชั้น ได้ นระดับหนึ่ง  นดยปรับปรุงรูปแบบเารจัดเารงรนยนเารสอนแบบ หม่  จัดชั้นงรนยนแบบคละอายุ  เารรวม ชั้น
งรนยนทน่อายุ เล้งคนยงเัน  มนลัเษณะงป็นช่วงชั้น มนเารปรับปรุงและพัฒนาแผนเารจัดเารงรนยนรู้ทน่ส่งงสริม ห้ผู้งรนยน
รู้จัเคิด  วิงคราะห์  สรุปความรู้และสร้างองค์ความรู้จาเเิจเรรมเารงรนยนรู้ทน่นัเงรนยนปฏิบัติจริง นดยอาศัยความ
ร่วมมือสองผู้บริหารสถานศึเษา  ครูผู้สอนและชุมชน  ทน่ ห้ความร่วมมือ  นเารจัดทนานครงสร้างหลัเสูตร แนว



ทางเารจัดเารงรนยนรู้ตลอดปี (ประมวลเารสอน )และจัดทนาแผนเารจัด เารงรนยนรู้แบบช่วงชั้น ตลอดปี จัดห้องงรนยน
งป็นช่วงชั้น งป็นหลัเ จัดหาหนังสือ นห้องสมุด ห้ครอบคลุมทุเเลุ่มสาระ 

2) โรงเรียนต้นแบบ 
นรงงรนยนสนาดงลสเทน่มนคุณภาพด้านบริหารจัดเาร ด้านเารจัดเารงรนยนรู้และด้านคุณภาพผู้งรนยน  

ตามมาตรฐานและตัวชน้วัดทน่สนานัเงานงสตพ้ืนทน่เารศึเษาเนาหนด รวมทั้งมนความพร้อมทน่สามารถงป็นนรงงรนยนแเนนนา
และงป็นแบบอย่าง นเารพัฒนาและยเระดับคุณภาพเารศึเษา  นบริบทสองนรงงรนยนสนาดงลสเได้  นดย ช้ แนวคิด
 นเารพัฒนาคุณภาพนรงงรนยนสนาดงลสเสู่นรงงรนยนต้นแบบ  ทน่สามารถดนางนินเาร ห้ครอบคลุมทุเพ้ืนทน่ นดยเนาหนด
หลัเงเณฑ์ นเารคัดงลือเและเรอบความคิด นเารบริหารจัดเาร นนรงงรนยนต้นแบบ   งพ่ือสร้างความงส้มแสสงและ
ยเระดับคุณภาพเารศึเษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย 
 

นรงงรนยนสนาดงลสเทน่มนความพร้อมด้านบริหารจัดเาร  ด้านเารจัดเารงรนยนรู้และด้านคุณภาพผู้งรนยน   
นดยได้รับเารคัดงลือเจาเนรงงรนยนศูนย์งครือส่าย และนรงงรนยนทน่อยู่ เล้งคนยงเัน  ไม่มนความพร้อมด้านเารจัด เาร
งรนยนเารสอน  ครูไม่ครบชั้น  รวมทั้งครูสาดทัเษะงฉพาะ นเารจัดเารงรนยนเารสอน (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประงทศ  )งป็นนรงงรนยนงครือส่าย  งพ่ือส่งงสริม  สนับสนุน  งป็นแหล่งงรนยนรู้   รวมทั้ง

หลักสตูร  

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้                   

  แบบโครงงาน 

หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม 

 ห้องสมุดมาตรฐาน / E – 
learning สืบค้นทาง  Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยช้ันเรียน 

 

โรงเรียน

ต้นแบบ 

 

แหล่งเรียนรู้อาชีพท้องถิ่น 

ICT  กับการเรียนรู้ 



งป็นศูนย์งครือส่ายเารแลเงปลน่ยนงรนยนรู้  งป็นศูนย์เารบริเารสองสื่อ ICT และงทคนนนลยน   ห้เับนรงงรนยนสนาดงลสเ น
งครือส่าย   นเารพัฒนาและยเระดับคุณภาพเารศึเษา   นบริบทสองนรงงรนยนสนาดงลสเ ได้ ห้ครอบคลุมทุเพ้ืนทน่  
อย่างน้อย  ตนาบลละ 1 นรงงรนยน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

4)  เครือข่ายการนิเทศ 
 

งครือส่ายเารนิงทศ   งป็นรูปแบบเารนิงทศ นลัเษณะสองเารสร้างความงส้มแสสง นเารจัด
เารศึเษาสองสถานศึเษาสนาดงลสเ    นดยอาศัยความร่วมมือช่วยงหลืองเื้อเูลซึ่งเันและเันสองผู้บริหารสถานศึเษา 
ครูผู้สอนและศึเษานิงทศเ์  งพ่ือพัฒนางาน นหน้าทน่ ห้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเารศึเษา  

 
 

 
                                                     แผนภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 

Office Station 

 

 
 

ระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

 

โรงเรียน 

ศูนย์การ

เรียนรู้ 

 

 

ICT  กับการเรียนรู้ 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

  

 

  

 

ครู 

 

ครู 

 

ครู 

 

ครู 

 

ครู 

 

ครู 

 

คณะกรรมการนิเทศ 



1  . สร้างภ าคีเครือ รืาย 

2. ครูภูมิปัญญา 

4.  สถาบันทางการศึกษา 

 

3. ระดมทรัพยากรในท้องถิ่น 

5. สร้างความรรวมมือืองผู้ปกครองชุมชน และ

องค์กรปกครองสรวนท้องถิ่น 

 6   .ประชาสัมพันธ์เชิงลึก  

 
         แผนภาพการนิเทศของส านักงานเขตพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

นรงงรนยนสนาดงลสเ นดยส่วน หญ่มนปัญหา นด้านความไม่พร้อมและมนความสาดแคลนนดยงฉพาะ
เนาลังครูผู้สอนทน่มนไม่ครบชั้น  รวมทั้งสาดแคลนครูทน่มนความถนัดงฉพาะด้านหรือวิชางอเ  ด้านงบประมาณงพ่ือเาร
พัฒนาเารจัดเิจเรรมเารงรนยนเารสอน  พบว่าปัญหา   ส่วน หญ่ งป็นงรื่องงบประมาณหมวดงงินอุดหนุนทน่ ไม่
งพนยงพอ  เารสาดแคลนครุภัณฑ์    นเารสนับสนุนเารสอน แนวทางเารแเ้ปัญหานดยอาศัยความร่วมมือช่วยงหลือ
งเื้อเูลซึ่งเันและเันสองนรงงรนยนสนาดงลสเ นเลุ่มพ้ืนทน่งดนยวเัน หรือมนปัญหาและความต้องเารจนางป็นทน่งหมือนเัน 
นดยมนบุคลาเร หน่วยงาน หรือองค์เร ห้เารสนับสนุนสามารถดนางนินเารงพ่ือพัฒนางานยเระดับคุณภาพ  ได้อย่างมน
ประสิทธิภาพ 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

โรงเรียน 

 

โรงเรียน 

 

โรงเรียน 

 

โรงเรียน 

 

โรงเรียน 

 

โรงเรียน 

 

ทีมบริหารและ

ศึกษานิเทศก์ 

การบริหารแบบมีสรวนรรวม 

 

 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเระบวนเารจัดเารงรนยนรู้และเารประเันคุณภาพเารศึเษา 
วัตถุประสงค์ 

งพ่ือ ห้นรงงรนยนสนาดงลสเจัดเิจเรรมเารงรนยนรู้ทน่มนประสิทธิภาพ นัเงรนยนมนคุณภาพตาม 
มาตรฐานเารศึเษาสั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นัเงรนยนอ่านออเ งสนยนได้ทุเคน 
2. นัเงรนยนมนผลสัมฤทธิ์ทางเารงรนยนสูงสึ้น  
3. นรงงรนยนมนระบบเารประเันคุณภาพภาย น และได้รับเารรับรองคุณภาพภายนอเ 

ร้อยละ 100 
  มาตรการ 

1. พัฒนาหลัเสูตรและเารงรนยนเารสอน 
2. พัฒนาศัเยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลาเรทางเารศึเษา 
3. ยเระดับคุณภาพครูนดย ช้นรงงรนยนงป็นฐาน สนับสนุน หค้รูรวมเลุ่มเันวางแผนและ 

พัฒนางทคนิคเระบวนเารงรนยนเารสอน นนาสู่เารงปลน่ยนแปลงพฤติเรรมเารสอน 
4. ส่งงสริมเาร ช้งทคนนนลยนสารสนงทศและเารสื่อสารงพ่ือเารงรนยนเารสอน 
5. พัฒนาระบบเารประเันคุณภาพภาย น รองรับเารประงมินคุณภาพภายนอเ 
6. ส่งงสริมเารจัดเารงรนยนรู้แบบบูรณาเารด้วยเระบวนเารทน่หลาเหลาย งช่น เารสอนคละชั้นเาร ช้  ICT 

งพ่ือเารงรนยนรู้ เาร ช้แหล่งงรนยนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เาร ช้ระบบเารงรนยนเารสอนทางไเล เารจัดเารงรนยนเาร
สอนแบบมอนงตสงซอรน งป็นต้น 

7. นิงทศ ช่วยงหลือติดตามความเ้าวหน้านรงงรนยนงป็นรายนรงงรนยนอย่าง เล้ชิดและต่องนื่อง 
8. วิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตเรรมและงทคนนนลยนช่วยสอนทน่มนประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งสริมสร้างความงส้มแสสงสองนรงงรนยน 
วัตถุประสงค์ 

งพ่ือ ห้นรงงรนยนสนาดงลสเมนบุคลาเร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์งพนยงพอ ตามมาตรฐานสนาหรับจัด
เารศึเษาอย่างมนคุณภาพตามมาตรฐานเารศึเษาสั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
             ร้อยละสองนรงงรนยนสนาดงลสเทน่มนบุคลาเร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์งพนยงพอสนาหรับ 
จัดเารศึเษาอย่างมนคุณภาพตามมาตรฐานเารศึเษาสั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรการ 

1. จัดทนามาตรฐานนรงงรนยนสนาดงลสเด้านบุคลาเร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์ 
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ ห้องสมุดทน่งอ้ือต่อเารงรนยนรู้ แเ่นัเงรนยน นนรงงรนยนสนาดงลสเ 

อย่างงพนยงพอและงหมาะสม 
3. จัดและสนับสนุนอัตราเนาลังครู นนรงงรนยนสนาดงลสเ ห้งพนยงพอตามงเณฑ์ แเ้ปัญหา 

เารสาดแคลนครูด้วยรูปแบบต่าง ๆ งช่น สอนแบบบูรณาเารคละชั้น เาร ช้ครูงวนยนสอน นัเศึเษา 
ฝึเสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลาเรทางเารศึเษา ห้มนศัเยภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 



 นสภาวเารณ์ทน่นรงงรนยนมนส้อจนาเัดงรื่องทรัพยาเร 
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยงหลือนัเงรนยน นทุเ ๆ ด้าน ตามนนยบายงรนยนฟรน 15 ปี  
6. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ทน่จนางป็น ห้งพนยงพอทน่จะจัดเารศึเษาอย่างมนคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งงสริมเารมนส่วนร่วมจาเทุเภาคส่วน นเารจัดเารศึเษา 
วัตถุประสงค์ 

งพ่ือ ห้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์เรชุมชน องค์เรปเครองส่วนท้องถิ่น งอเชน 
องค์เรงอเชน องค์เรวิชาชนพ สถาบันศาสนา สถานประเอบเารหรือสถาบันสังคมอ่ืน มนส่วนร่วม 
 นเารจัดเารศึเษา นนรงงรนยนสนาดงลสเ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ร้อยละสองนรงงรนยนสนาดงลสเได้รับความร่วมมือ ช่วยงหลือจาเบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์เรชุมชน องค์เรปเครองส่วนท้องถิ่น งอเชน องค์เรงอเชน องค์เรวิชาชนพ สถาบันศาสนา 
สถานประเอบเาร หรือสถาบันสังคมอ่ืน 
  มาตรการ 

1. พัฒนาคณะเรรมเารสถานศึเษาสั้นพ้ืนฐาน  ห้มนความงสสมแสสงและมนศัเยภาพงพนยงพอ 
 นเารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทน่ได้อย่างมนประสิทธิภาพ 

2. สร้างและพัฒนางครือส่ายผู้ปเครอง ห้งส้มแสสง พร้อมทน่จะงส้ามาช่วยงหลือนรงงรนยน 
 นเารพัฒนาคุณภาพเารศึเษา 

3. ส่งงสริม ห้องค์เรปเครองส่วนท้องถิ่น มนส่วนร่วม นเารสนับสนุนทรัพยาเรงพ่ือ 
พัฒนานรงงรนยนสนาดงลสเ ส่งงสริมเารจัดศูนย์งดสเปฐมวัย นนรงงรนยนสนาดงลสเ แหล่งงรนยนรู้สองชุมชน 

4. ส่งงสริมเารมนส่วนร่วมสอง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์เรชุมชน องค์เรปเครอง 
ส่วนท้องถิ่น งอเชน องค์เรงอเชน องค์เรวิชาชนพ สถาบันศาสนา สถานประเอบเารและสถาบันสังคมอ่ืน  งพ่ือ
สนับสนุนเารจัดเารศึเษา 

5. จัดระบบและเลไเ นเารระดมทรัพยาเร  ทน่จะงอ้ือประนยชน์แเ่เารจัดเารศึเษาสอง 
นรงงรนยนนดยวิธนเารระดมทรัพยาเรทน่งหมาะสม  นปร่ง ส  มนแผนเารนนาทรัพยาเรไป ช้อย่างชัดงจน 
งพ่ือพัฒนา  สนับสนุน  ส่งงสริมศัเยภาพผู้งรนยน นด้านต่าง ๆ 

6. ส่งงสริมสนับสนุนรูปแบบเารบริหารจัดเารงครือส่าย  เารบริหารจัดเารนดยนซน 
คุณภาพ  ศูนย์พัฒนาเารงรนยนเารสอนและเิจเรรมพัฒนาผู้งรนยน ห้สามารถช่วยงหลือสนับสนุนนรงงรนยนสนาดงลสเ ห้
มนคุณภาพ 
 
การเตรียมการส าหรับการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
ด าเนินการ ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีดังนี ้

1. จัดสรร งปม.  ห้นรงงรนยน นสังเัด ดนางนินเารพัฒนา 
2. สร้างความตระหนัเ ห้นรงงรนยน นสังเัด สนานัเงานงสตพ้ืนทน่เารศึเษา 
3. งตรนยมเารดนางนินเาร งพื่อรองรับเารบริหารจัดเาร สนาหรับนรงงรนยนสนาดงลสเ นสังเัด  
4. รายงานผลเารดนางนินงาน เารบริหารจัดเาร สนาหรับนรงงรนยนสนาดงลสเ นสังเัด  และจัดทนางป็นรูปงล่ม

รายงาน สพฐ.  
 




