
 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานประจ าปีการศกึษา 2564  
ของนางพทุธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 112 

ตามค าสั่งส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ 270/2563              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการปฏบิตัิงานประจ าปีการศกึษา 2564  
ของนางพทุธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 112 

ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ท่ี 270/2563 ลงวันท่ี            
21 ธันวาคม 2563   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ข้อท่ี 7.12 นางพุทธชาติ ทวี 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 112 มีหน้าท่ีและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 3) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4) งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน 
 5) นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 10 อ าเภอช้างกลาง  
 6) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 อ าเภอช้างกลาง 

ท่ี  ท่ี                 โรงเรียน    ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวนครู           
(คน) 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

1. วัดควนส้าน นางอาคม  สุขกลับ 17 216 

2. บ้านไทรงาม นางวาสนา  คชไกร 5 52 

3. บ้านคลองงา นายอภิเชษฐ์  พังยาง 9 129 

4. บ้านนา นายปิยะ  สุขกลับ 16 228 

5. บ้านควนตม  นางสาวปิยะวัลย์  มณีฉาย 3 38 

6. วัดจันดี นายพิทยา  สังขะเลขา 52 1176 

7. ชุมชนบ้านนาวา นายธีรพงศ์  คงแก้ว 40 686 

8. วัดสวนขัน นางสาววรลักษณ์  นุ่นรักษา 12 214 

9. บ้านคลองปีก นางอรฤทัย  เพ็ชร์ประพันธ ์ 5 82 

10. บ้านคลองกุย นางพัธยา  ชิณวงศ์ 4 47 

11. องค์การสวนยาง 1 นางนารีรัตน์  พรหมศร 5 67 

12. วัดมะนาวหวาน นายวิชาญ  ศรีอักษร 11 176 

13. วัดหลักช้าง นายยงยศ  ทองค า 6 82 

 



ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 อ าเภอช้างกลาง (ต่อ) 

ท่ี  ท่ี                 โรงเรียน    ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวนครู           
(คน) 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

14. บ้านนาปราน นางเบญจมาส  สุขกลับ 4 54 

15 บ้านจันดี นางราตรี  ธวัชกาญจน์ 6 133 

16 บ้านกุยเหนือ นายเจต  วรรณเริก 8 73 

 
           การปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานส าคัญ
ต่างๆตามนโยบายและจุดเน้นส าคัญต่างๆ ในท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) ท่ีให้ทุกคนปลอดภัยสูงสุด  ตามมาตรการหลักป้องกันโควิด-19  5. ประการ  ประกอบด้วย 
1. การล้างมือบ่อยๆ 2. การสวมหน้ากากอนามัย 3. การเว้นระยะห่างทางสังคม  4. การท าความสะอาดท่ีต่างๆ 
5.การอยู่ในท่ีไม่แออัด  ดังนั้นจึงต้องปรับตัวปรับกระบวนการปฏิบัติงานท้ังเชิงรุกและเชิงรับอย่างเหมาะสม               
ทันสถานการณ์  เช่น การปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย ( work from home) การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ การนิเทศออนไลน์ การประเมินออนไลน์ การเรียนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การให้ค าปรึกษา
แนะน าต่างๆ โดยได้ก าหนดวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ตามค าส่ัง สพป.นศ.2 ท่ี 270/2563 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ตามค าสั่ง สพป.นศ.2 ที่ 270/2563 
นางพุทธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 112 

ชื่องาน (กระบวนการ) 

 งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญ มีความตระหนักและร่วมมือ
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเร่งรัดพัฒนาการอ่านการเขียน และการส่ือสาร 
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

 ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเช่ือมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ๓. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย โดยเร่งรัดพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด 

ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ค าจ ากัดความ 

 นโยบายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ                
ในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการด ารงชีวิต          
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ระบุว่า ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การสร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่าน

คล่องเขียนคล่อง  ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
3. ประเมินผลการอ่านและการเขียนเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) 

 
 



 
 

4. วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านและการเขียน และจัดท าข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
6. สรุปรายงาน และเผยแพร่การด าเนินงานตามโครงการ 
7. สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
                                                                                                                       
 

 
 

สร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญ                                                 
และร่วมมือรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน               
โดยประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

จัดท าแผนงาน/โครงการตามบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน                                    
และ ให้ความช่วยเหลอืทั้งในด้านปัจจัย วิธีการ และสื่อ/นวัตกรรมพิจารณาให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นเคร่ืองมือ                  

ในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

ประเมินผลการอ่านและการเขียนเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ทั้งการประเมินความสามารถ     
ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 และการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) 

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA โดยรายงานผลการประเมินทางระบบ
การติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

วิเคราะห์ผลการประเมินการอา่นและการเขียน และจัดท าข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพือ่
น าไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียน  

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 

  ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
 และการใช้หลักสูตร มีคณุภาพ 

ไม่มคีณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วจิยั 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



 
แบบฟอร์มที่ใช ้

1. แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :                
O-NET) วิชาภาษาไทย 

2. แบบรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1-6 
3. แบบรายงานผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนช้ัน ม.1-3 
4. แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
5. แนวทางการจัดเขียนรายงานโครงการ 

 
เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินงานขับเคล่ือนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 



แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญ มีความตระหนักและร่วมมือรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเร่งรัดพัฒนาการอ่านการเขียน และการส่ือสาร เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเร่งรัดพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National : Test : O-NET) วิชาภาษาไทย ฯลฯ 
 2.จัดท าแผนงาน/โครงการตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ ให้ความช่วยเหลือท้ังใน
ด้านปัจจัย วิธีการ และส่ือ/นวัตกรรมพิจารณาให้แก่โรงเรียน 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 
 

ตลอดปี มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3. ประเมินผลการอ่านและการเขียนเพื่อการพัฒนา (Formative 
Assessment) ท้ังการประเมินความสามารถ     ในการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนชั้น ป.1-6 และการประเมินการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading 
literacy) 

เดือนมิถุนายน 
เดือนสิงหาคม 
พฤศจิกายน  
  มกราคม 

นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินการ
อ่านและการเขียน 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านและการเขียน และจัดท า
ข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียน  
5นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่าง
ใกล้ชิด 
 

เดือนมิถุนายน 
เดือนสิงหาคม 
   พฤศจิกายน  

มกราคม  

- มีรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  ปี ๒๕๖2 
-สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
เป็นรายบุคคลในการอ่านการเขียน เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้
เหมาะสมกับนักเรียน  

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 
และเดือนมีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1.แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National : Test : O-NET) วิชาภาษาไทย  2.แบบรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1-6 
3.แบบรายงานผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนช้ัน ม.1-3  4.แบบนิเทศ ตดิตามการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  5.แนวทางการจัดเขียนรายงานโครงการ 
 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน

         ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

สร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญ และร่วมมือรับผิดชอบของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน โดยประกาศเป็นนโยบาย
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     

โดยประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

                                       และ
ร่วมมือรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูทุกคนในโรงเรียน               โดย
ประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

การศึกษา 
 

จัดท าแผนงาน/โครงการตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และ ให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านปัจจัย วิธีการ และส่ือ/นวัตกรรมพิจารณาให้แก่โรงเรียน 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

พิจารณาให้แก่โรงเรียน เพือ่เป็นเคร่ืองมือ                  
ในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

 

ปรบั

ปรุง 

ประเมินผลการอ่านและการเขียนเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ท้ังการประเมินความสามารถ     
ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 และการประเมินการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading literacy) 

วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านและการเขียน และจัดท าข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียน 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 

 



 
การวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ตามค าสั่ง สพป.นศ.2 ที่ 270/2563 
นางพุทธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 112 

ชื่องาน (กระบวนการ) 

 งานส่งเสริม พัฒนา นิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
(โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ
ตามบริบทของพื้นท่ี 
 ๒. นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
 ๓. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
 ๔. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ มีสมรรถนะในการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมนิสัย            
รักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพท่ีดี 

ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ค าจ ากัดความ 

 การส่งเสริม และพัฒนานิสัยรักการอ่านและการพฒันาห้องสมุด 
 การอ่านเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็น
การพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน กอปร
กับรัฐบาลก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาท้ังในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
โดยมุ่งแก้ปัญหาเรื่อคุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
โดยให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดแผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน มีดังนี้ 

1. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน  
2. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน 
3. สร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน และให้มีการบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 

 



 
 

4. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ รวมท้ังชุมชนและภาคี
เครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุด 

5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การสร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
3. ส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 
4. ส ารวจกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการพฒันาห้องสมุดของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 
5. วิเคราะห์ผลตามแบบส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน และกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการพฒันา

ห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียน 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
7. สรุปรายงาน และเผยแพร่การด าเนินงานตามโครงการ 
8. สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
                                                                                                                   

                          
                

 
สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญ                                                 
และร่วมมือรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน               
โดยประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

จัดท าแผนงาน/โครงการตามบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน                                    
และ ให้ความช่วยเหลอืทั้งในด้านปัจจัย วิธีการ และสื่อ/นวัตกรรมพิจารณาให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นเคร่ืองมือ                  

ในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

ส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
และส ารวจกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. 

วิเคราะห์ผลตามแบบส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน และกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการ
พัฒนาหอ้งสมุดของโรงเรียน เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียน 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 

  ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
 และการใช้หลักสูตร 

มีคณุภาพ 

ไม่มคีณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วจิยั 



แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :                

O-NET) วิชาภาษาไทย 
2. แบบส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 
3. แบบส ารวจกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 
4. แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
5. แนวทางการจัดเขียนรายงานโครงการ 

เอกสารอ้างอิง 

คู่มือการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ) งานส่งเสริม พัฒนา นิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นท่ี   ๒. นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 

 ๓. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้    ๔. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ มีสมรรถนะในการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพท่ีดี 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National : Test : O-NET) วิชาภาษาไทย ฯลฯ 
 2.จัดท าแผนงาน/โครงการตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ ให้ความช่วยเหลือท้ังใน
ด้านปัจจัย วิธีการ และส่ือ/นวัตกรรมพิจารณาให้แก่โรงเรียน 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 
 

ตลอดปี มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3. ส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) ตาม
เกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด และส ารวจกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการ
พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. 
 

เดือนมิถุนายน 
มกราคม 64 

โรงเรียนทุกโรงได้ตอบแบบส ารวจ
สภาพการอ่านหนังสือของนักเรียน
และการด าเนินงานห้องสมุดตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.วิเคราะห์ผลตามแบบส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของ
ผู้เรียน และกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการพัฒนา
ห้องสมุดของโรงเรียน เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศราย
โรงเรียน 
 

เดือนมิถุนายน 
  มกราคม 64 

-การมีรายงานผลโครงการสง่เสริมนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุด  ปี ๒๕๖2 
-สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
เป็นรายบุคคลในสภาพการอ่านหนังสือ เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้
เหมาะสมกับนักเรียน  

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 
เดือนมีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1.แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National : Test : O-NET) วิชาภาษาไทย  2.แบบรายงานผลสภาพการอ่านหนังสือของนักเรียนทุกโรง 
3. .แบบรายงานผลสภาพการด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทุกโรง  4.แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  5.แนวทางการจัดเขียนรายงานโครงการ 
 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน

         ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

สร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญ และร่วมมือรับผิดชอบของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน โดยประกาศเป็นนโยบาย

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.     

โดยประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

                                       และ
ร่วมมือรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูทุกคนในโรงเรียน               โดย
ประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

การศึกษา 
 

จัดท าแผนงาน/โครงการตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และ ให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านปัจจัย วิธีการ และส่ือ/นวัตกรรมพิจารณาให้แก่โรงเรียน 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

พิจารณาให้แก่โรงเรียน เพือ่เป็นเคร่ืองมือ                  
ในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

 

ปรบั

ปรุง 

 ส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด และส ารวจ
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. 

 

.วิเคราะห์ผลตามแบบส ารวจสภาพการอ่านหนังสือของผู้เรียน และกิจกรรม/วิธีการ
ด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียน 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 



 
การวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ตามค าสั่ง สพป.นศ.2 ที่ 270/2563 
นางพุทธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 112 

ชื่องาน (กระบวนการ) 

 งานนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 อ าเภอช้างกลาง 
(โครงการนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายที่ 10 ช้างกลาง ปี 2564) 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อใหผู้้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ๒. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ของคร ู
 ๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ปี 256๔ 
 4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน สถานศึกษา ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนท่ีประสบผลส าเร็จ 

ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

ค าจ ากัดความ 

 การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการพัฒนาการเรียนรู้                 
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ (efficiency) และเกิดประสิทธิผล (effective) ท้ังครูผู้สอนและนักเรียน  การนิเทศ              
การสอน จึงเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหวา่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุด           
ในการเรียนของนักเรียน ตามกระบวนการผู้นิเทศจะเป็นการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ การให้ค าปรึกษาเพื่อการปรับปรุง
และการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร  และให้ครูผู้สอนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดย  เน้นกิจกรรม (activity) 
และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  
process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551  อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของกาจัดการศึกษา 

             การนิเทศ ก ากับ  ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จะเป็นประโยชน์มากถ้าคณะกรรมการผู้นิเทศมีการให้ค าปรึกษา แนะน า การเยี่ยมช้ันเรียน 
ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ  อย่างจริงจัง โดยค านึงว่าไม่ใช่เป็นการจับผิด  แต่เป็นการดูแลและช่วยเหลือครูผู้สอน ให้มี
การน ากิจกรรมและเทคนิควิธีการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีคุณภาพในการเรียนรู้ มีทักษะ                  
การบวนการคิดและมีความสุขกับการเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้  รวมทั้งการดูแล ก ากับ
การไม่เข้าสอน หรือสอนไม่เต็มเวลา หรือการมอบภาระงานหรือช้ินงานให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสมครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ (knowledge) ท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ/กระบวนการ (process) ท่ีท าให้ผู้เรียนมี



กระบวนการคิด มีทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบร่วมมือร่วมใจ (cooperative learning) และด้านคุณลักษณะ                
ท่ีพึงประสงค์ (attitude) โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรมและการสืบเสาะแสวงหาความรู้ของนักเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การสร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 10 ช้างกลาง ปี 2564 
3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ผลการสอบ NT / O-NET ของโรงเรียน จัดกลุ่ม 3 กลุ่ม เขียว เหลือง แดง 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มสีเหลือง และแดง 
5. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 
                                                                                                                       

 
 
 
 

 

จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียน                                     
           ในศูนย์เครือข่ายท่ี 10 ช้างกลาง ปี 2564 

 

วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ผลการสอบ NT/ O-NET ของโรงเรียน                         
         จัดกลุ่มโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม เขียว เหลือง แดง 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด                                     
                   โดยเฉพาะกลุ่มสีเหลือง และแดง 

 

  ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
 และการใช้หลักสูตร 

มีคณุภาพ 

ไม่มีคณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วจิยั 

การสร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องใน    
                      การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : O-NET) ทุกวิชาท่ีมี
การสอบ 

2. แบบรายงานผลการจัดการสอบ National Test : O-NET 
3. แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
5. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  Active Learning 

 
เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินงานขับเคล่ือนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564 
 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning



แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)   งานนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 อ าเภอช้างกลาง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้เก่ียวข้องเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๒. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 
 ๓. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ปี 256๔   4. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน สถานศึกษา ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1 . ก ารส ร้างค วาม ตระห นั กแล ะก ารให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศติดตามและ
ประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 
ช้างกลาง ปี 2564 
 

ตลอดปี มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ผลการสอบ 
NT O-NET ของโรงเรียน จัดกลุ่ม 3 กลุ่ม เขียว 
เหลือง แดง 
 

เดือนมิถุนายน 
เดือนสิงหาคม 

   พฤศจิกายน 64 
มกราคม 65 

จัดโรงเรียน เป็นกลุ่มสี 3 กลุ่ม มีกลุ่ม 
เขียว เหลือง แดง ตามเกณฑ์ฯ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
 

 
 
 
 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มสีเหลือง 
และแดง 
 

เดือนมิถุนายน 
เดือนสิงหาคม 

   พฤศจิกายน 64 
มกราคม 65 

- มีรายงานผลโครงการนิเทศติดตามและ
ประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 
-สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ผลการสอบ NT O-NET   
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้
เหมาะสมกับนักเรียน  

กลุ่มนิเทศฯ 

5 
 
 

 

 
 
 
 

5.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา 

เดือนกันยายน 
และเดือนมีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6  
 

6.สรุป รายงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  1. แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : O-NET) ทุกวิชาที่มีการสอบ 
   2. แบบรายงานผลการจัดการสอบ National Test : O-NET   3. แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                    4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน ตัวชีว้ัด     5. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  Active Learning 
 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน

         ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

การสร้างความตระหนักและการให้ความส าคัญกับผู้เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายที ่10 ช้างกลาง ปี 2564 

 
 

ปรบั

ปรุง 

วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ผลการสอบ NT O-NET   ของโรงเรียน                       
จัดกลุ่มโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม เขียว เหลือง แดง 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 



 


