
 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ 

ศึกษานิเทศก์ 

 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบัติงานรายบุคคลของ 
ศึกษานิเทศก์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพ  
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่าง 
เป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ และจากการด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัด 
ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือวัดระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้    
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง มีคุณภาพเท่าเทียม กันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ  เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ มีรายละเอียดของ
กระบวนงานและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภารกิจงานที่
ได้รับมอบหมายจาก นโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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            ศึกษานิเทศก์ 
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คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 แนวคิด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่ม

งานที่ด าเนินการ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและ การจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  
 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง
การ เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ วัดและประเมินผล  
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือ ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง แผนการนิเทศ  
และการพัฒนางานวิชาการ  

1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นกลุ่ม
งานที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา
ระบบ บริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียน การสอนได้
อย่างมี คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศ การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ นิเทศการศึกษา หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู
และผู้เรียนในระดับสูง มี ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ 



ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามี การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการ
ยอมรับและมีการพัฒนาตน และ ๑ พัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูง ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศ การศึกษาจนเป็น แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขต
พ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการ  เรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

 
ขอบข่ายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ  

1. งานนิเทศการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการ
เรียน การสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบตลอดจน
ประเมินผลเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๒. งานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้มีความพร้อมสู่การ จัดการ

เรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท  
๒.๒ ประสานความร่วมมือครูผู้สอนเพ่ือให้เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาส  ที่

เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และ
ได้รับ บริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และ
พ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือพ่ึงตนเองได้  

2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ  พัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ส่งเสริมการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2.๕ นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีความ ต้องการ
จ าเป็นพิเศษให้เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
เข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้  

3. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โดยศึกษาค้นคว้า วิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  

4. งานส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการ ด าเนินงานส่งเสริมผู้บริหาร ครูได้พัฒนาตนเอง โดยศึกษา
หา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ตลอดจนการด าเนิน
กิจกรรมของ โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา  

5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย  
 
 
 



งานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และผู้มีความสามารถพิเศษ  
แนวการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา  
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ  

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ 
พิเศษ  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  

๓.๑ พัฒนาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียน 
รวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้  

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
จัดท าหลักสูตรการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่อง  

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

  
ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้ มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ความ เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ  

 
เป้าหมายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษเรียนรวม  

๑. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ  
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความ 
สะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวม มีความรู้ ความสามารถและทักษะ  
ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม และ 
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support 
Services: SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้า
เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



4. ครูและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น  
เลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมเรียนรวม (Symposium) มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์ในการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
 
การนิเทศตาม Area Base กระบวนการนิเทศ PIDREA  

1. การวางแผนการนิเทศ (Planning – P) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศ การนิเทศ จะท าการประชุม
ปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและ ความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น  

2. ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ( Informing – I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้างจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างไรและจะ
ด าเนินการอย่างไรถึงจะให้ผลงานออกมา อย่างมีคุณภาพ  

3. การด าเนินการนิเทศ (Doing – D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของ
ผู้รับการนิเทศ การ ปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ  

4. การสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing – R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรง ซึ่ง
ให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานขั้นนี้อาจด าเนินไปพร้อม ๆ กับที่
ผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงาน หรือ การปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้น หรือ เป็นการสะท้อนผล ดังนี้  

4.1 ระดับโรงเรียน – ผู้บริหาร ครูผู้สอนในโรงเรียน Area Base และศึกษานิเทศก์ ประชุม สะท้อน 
ผลปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน Area Base เพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดควรพัฒนา เป็นแนวทาง การนิเทศครั้ง
ต่อไป  

4.2 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา – ศึกษานิเทศก์ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ประชุมสะท้อนผลปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน Area Base ของศึกษานิเทศก์เพ่ือ วิเคราะห์หา จุดเด่น
จุดควรพัฒนา เป็นภาพรวมของการนิเทศครั้งต่อไป  

5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E) เป็นการที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการด าเนินงานที่
ได้ด าเนินการผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่าง
หนึ่งอย่างใดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจจะท าได้โดยการให้ความรู้
เพ่ิมเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง เช่น  

5.1 คัดเลือกรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ 
ศึกษานิเทศก ์ 

5.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ประเมินความพึงพอใจต่อศึกษานิเทศก์พร้อมทั้ง  กระบวนการ
นิเทศของศึกษานิเทศก์ท่ีด าเนินการรับผิดชอบแบบเป็นเครือข่าย 

 
 
 
 
 



Flow Chart การปฏิบัติงานงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดประเภทและหลักเกณฑ ์
ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการจัดการศึกษา  
ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
บริบทสังคมไทย 

ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการ เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  

ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP) และการ 
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย  
ดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง  
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ  
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี  
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน 
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และ ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง 
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง  
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

 ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็น 
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา  
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพใน  
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้



ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

ข้อ ๙ การศึกษาเพ่ืออาขีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน  
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม  
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม
โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง  การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน      
มีวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน  
โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ  จิตใจ 
รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ  ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

 

วาระท่ี ๒ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้  

เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
 

วาระท่ี ๓ Big Data  
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศ 

ทีม่ีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 

 
 วาระท่ี ๔ ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความ 

เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน  ปัจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน  

 

วาระท่ี ๕ พัฒนาทักษะทางอาชีพ  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและ 

รายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 

วาระท่ี ๖ การศึกษาตลอดชีวิต  
การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วง 

วัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัย
ชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

 

วาระท่ี ๗ การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ 

สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 



MOU 10 ข้อเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
 


