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ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และท่ี
แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งผู้จัดท าได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของ ขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของศิริพร   
อุ่นแก้ว ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ตามกลุ่มงานและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขอยินดีน้อมรับ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

ศิริพร  อุ่นแก้ว 
                                                                                               ศึกษานิเทศก์ 
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ความส าคัญของการนิเทศการศึกษา 
 

 ในศตวรรษท่ี  21  ผู้เรียนต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตาม
หลักสูตรการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน                  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  
ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดได้  คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ นั้น จะท าให้ผู้เรียนได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้น  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสมกับวิชาชีพชั้นสูง                  
มีความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสู่
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน อ านวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้พ้ืนฐานสามารถใช้การวิจัยในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  และช่วยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมาย  ช่วยส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วของนักเรียนให้ได้
พัฒนาอย่างเต็มที่  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษาที่เชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิด
จากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้สามารถสร้าง
องค์กรความรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้นี้เรียกว่าการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาการศึกษาในศตวรรษ        
ที่ 21 นี้ ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยครูจะต้องท าให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต                        
มีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะด้านดิจิตอล  ในโลกปัจจุบันนี้
จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในการที่จะแนะน ามุมมองด้านบวก และด้านลบในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง 
 ทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 คือ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  สามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ TUMHOME Model เป็นรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานในการขับเคลื่อน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามที่
หลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู            
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เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประการหนึ่งที่จะร่วมประสานการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับกระบวนการบริหารและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติท่ีถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้สามารถร่วมกันพัฒนางานไปบนฐานสภาพความเป็นจริงตามบริบทของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนก้าวสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายคาดหวัง  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทภารกิจการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีก
ทั้งยังช่วยเหลือครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศแบบบูรณาการและเป็นกัลยาณมิตร 
เพ่ือให้ครูสามารถน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้างเครือข่ายหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิต
วิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ วิธีการนิเทศ ก าหนด
ขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ 
หลักการ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
กลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทบาท  หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่มีหรือมีแต่ไม่ 
อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที่ 2 

2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

2.1 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลระดับระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
                     2.2 งานวิจยั พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     2.3 งานวิจยั พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับระดับชาติ 

3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  มีภาระงาน 
ดังนี้ 
                     3.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนรวม 
                     3.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
                     3.3 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
                     3.4 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

     3.5 ชว่ยปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้     
     3.6 กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า จ านวน 13 โรงเรียน 
     3.7 กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน  จ านวน 8 โรงเรียน 
     3.8 กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย  จ านวน 9 โรงเรียน 
     3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     3.10 โครงการนโยบายขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC 
     3.11 STEM ศึกษา 
     3.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
     3.13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.14 โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ 

(PISA) 
     3.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  
       1. งานกลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัด             
และประเมินผลการศึกษา 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
           1.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
                    1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา  
                    2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา  
                    3) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษา  
                    4) จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา  
                ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
                    1) ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
                    2) การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
                    3) ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัด 

และประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

การศึกษา 
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           1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
                   1) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
                   2) ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                   3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม
ด้านต่อไปนี้  
                      3.1) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
                      3.2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                      3.3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
                      3.4) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                      3.5) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียน สื่อความ  
                    4) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
               ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
                    มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา  
           1.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
                    1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
                    2) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
                    3) จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
                    4) เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
               ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
                     สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ  
           1.4 งานทดสอบทางการศึกษา  
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
                    1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล  
การศึกษา  
                    2) วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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                     3) ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง ศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
                     4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
                     5) ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับ
นักเรียน ดังนี้  
                        5.1) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินการดังนี้  
                             (1) แจ้งโรงเรียนให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบโอเน็ต เข้าในระบบสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  ตามความสมัครใจ และด าเนินการจัดสนามสอบโดยก าหนดตามความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่มโรงเรียนโดยสลับคณะกรรมการคุมสอบ  และส่งข้อมูลการจัดสนามสอบครบ ทุกสนามสอบใน
เวลาที่ก าหนด  
                             (2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับส่งข้อสอบ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ Pre-ONET, O-NET และประชุมชี้แจงคณะกรรมการก่อนการสอบ 
                             (3) จัดท าคู่มือการสอนตามตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ในสาระวิชา 4 สาระท่ีสอบโอเน็ต ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการใช้คู่มือส าหรับครูที่สอน 
4 สาระ ทั้ง 2 ระดับชั้น  
                             (4) ประเมินพัฒนาการ (O-NET) และจัดสอบ Pre-O-NET  
                             (5) ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
                        5.2) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด าเนินการดังนี้  
                             (1) แจ้งโรงเรียนให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ NT ป.3 เข้าในระบบ NT Access 
และด าเนินการจัดสนามสอบโดยก าหนดตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มโรงเรียน  และส่งข้อมูลการจัด
สนามสอบครบทุกสนามสอบในเวลาที่ก าหนด  
                            (2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับส่งข้อสอบ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ Pre NT, NT และประชุมชี้แจงคณะกรรมการก่อนการสอบ  
                            (3) จัดสอบ Pre NT  
                            (4) ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
                        5.3) การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)  
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA) 
เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพ่ือ
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ส ารวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วน
ร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้
ความรู้และทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เขตพ้ืนที่มีแนวทางด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน
นานาชาติ (PISA) ดังนี้  
                            (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน PISA 
                            (2) เตรียมความพร้อม ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
http://ipst-pisatest.ipst.ac.th  
                            (3) เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” 
ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกท า
ข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่  
                                 3.1) การท าข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะท าการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วย
ข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน  
                                 3.2) การท าข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกท าข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้
โดยเลือกท าทีละเรื่อง  
                    6) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
                    7) จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
                    มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  
        2. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)   
            แนวการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา  
             2.1 ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ  
              2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ  
               2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
เรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  
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                     2.3.1  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
หลักสูตรได ้ 
                      2.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ  
                      2.3.3  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
                      2.3.4  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
เรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
                  ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
                       นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ  
                   เป้าหมายในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษเรียนรวม  
                       1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือ
พ่ึงตนเองได้  
                       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวม มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
                        3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่
เหมาะสม และโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 
(Student Support Services: SSS) สาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
ใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                         4. ครูและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมเรียนรวม (Symposium) 
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์ในการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ  
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        3. การปฏิบัติงานนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
            1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
                - ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน 4  กลุ่มสาระหลัก  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์)
“พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21” 
                - พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็น  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย 
(อ่านออกเขียนได้  และคิดเลขเป็น)  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
           2) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลวิเคราะห์ วิจัย และนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
       4. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  ส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในกลุ่มโรงเรียนทุกแห่ง ให้มีความตระหนักในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย/
จุดเน้น สพฐ.และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 1. เร่งรัดการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3  
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านอาชีพ เพ่ือการมีงานท า 5. ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ 6. ส่งเสริมพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/ DLIT การนิเทศติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กิจกรรมนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และนิเทศติดตามในประเด็น ต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยรับผิดชอบ            
กลุ่มโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดังนี้ กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 
จ านวน 13 โรง    กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน  จ านวน 8 โรง  และกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย  จ านวน 9 โรง 
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        5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
            การจัดเตรียมเอกสารและรายงานผลติดตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างานจัดท า
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นคณะท างานยกระดับคุณภาพการศึกษา งานนิเทศติดตาม
ในประเด็นต่าง ๆ เป็นต้น  
        6. แผนการด าเนินงานในอนาคต  
           6.1 ด้านการวัดและประเมินผล  
                 1) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น  
                 2) เน้นการ อ่านออกเขียนได้ และทักษะการคิดค านวณพ้ืนฐาน  
                 3) โรงเรียนด าเนินการวัดและประเมินผลที่เน้นข้อสอบแบบเขียนตอบให้มากข้ึน  
                 4) เน้นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในชั้นเรียน (formative assessment) เพ่ือน า
สารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนถึงจุดเด่นจุดด้อยเป็นรายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด  
           6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

      นโยบาย/มาตรการ 

      1) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด  สูตรเรขาคณิต ตามความ

เหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  

      2) ส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว และการคิดเลขในใจ  ทุกระดับชั้น  

      3) ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการ Active 

learning เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

      4) ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และส่งเสริม ทักษะการใช้สื่อจาก

รูปธรรม ไปสู่นามธรรมมากขึ้น  

     5) ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะ ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์

ในระดับต่าง ๆ  

7.  ขั้นตอนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาโดยยึดรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้  TUMHOME  Model  ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยสถานศึกษาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้บรรลุ และส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  รายละเอียด 
ดังนี้  
 เป้าหมาย คุณภาพ  5Q  ประกอบด้วย  
  1. นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)   
  2. ครูคุณภาพ  (Quality Teacher)   
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  3. ห้องเรียนคุณภาพ  (Quality Classroom)   
  4. ผู้อ านวยการคุณภาพ  (Quality Director) 
  5. การบริหารจัดการคุณภาพ  (Quality  Management)   
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
   1.  เชิงปริมาณ   กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมด  ได้แก่  
     1.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกโรงเรียน 
     1.2  นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน 
   2.  เชิงคุณภาพ 
        2.1  สถานศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
นักเรียนมีความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    2.2  ครูในสังกัดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  การผลิต  จัดหา  การใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
    2.3  ห้องเรียนในสถานศึกษาเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้  เป็นห้องเรียนที่มีความสุข        
มีสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่างเพียงพอ       
    2.4  ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้ครูจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  ให้ครูในการจัดท าสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้   
    2.5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เป็นสถานศึกษาที่มี
เป้าหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน  มีการบริหารงานด้านวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหาร
ทั่วไปอย่างเป็นระบบ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ  การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดย
ใช้รายละเอียดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  TUMHOME  
Model  มีรายละเอียดขั้นตอนการขับเคลื่อน ดังนี้  
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 ระยะที่  1  ระยะเตรียมการ   ในระยะที่ 1 มีการด าเนินการ  2  ขั้น  ดังนี้  
  ขั้นที่  1  สร้างทีมงานร่วมพัฒนา  (Teamwork : T)  ด าเนินการโดยการแต่งตั้ง
คณะท างาน ขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  “ร่วมคิด  ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชม
ยินดี”   
  ขั้นที่  2  วิเคราะห์ปัญหาสู่ความเข้าใจ  (Understanding : U) ด าเนินการโดยการเก็บ
ข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียน  สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน  คุณภาพครู  คุณภาพห้องเรียน  
คุณภาพผู้อ านวยการโรงเรียน และคุณภาพการบริหารจัดการ  ก่อนการด าเนินการพัฒนา น าข้อมูลมา
วิเคราะห์วางแผน การขับเคลื่อนตามสภาพปัญหาและความต้องการที่พบ  
 ระยะที่  2  ระยะการด าเนินการขับเคลื่อน  ในระยะท่ี  2  มีการด าเนินการ  4  ขั้น  ดังนี้ 
  ขั้นที่  3  บริหารจัดการเร็วไวเชิงรุก  (Management : M )  ด าเนินการขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 5Q  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ด้วยความรวดเร็วเชิงรุก
ตามแผนที่วางไว้  ดังนี้                      
   1.  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแนวทางการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้รูปแบบ  TUMHOME สู่การปฏิบัติและจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง  5 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   ด้านการพัฒนาคุณภาพครู           
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ด้านการพัฒนาคุณภาพห้องเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้อ านวยการโรงเรียนและด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 
   2.  โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน  ครู  ห้องเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  และ
การบริหารจัดการ  ตามตัวชี้วัดในแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
   3.  คณะกรรมขับเคลื่อนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  คณะ ก.ต.ป.น.  
/ อ.ก.ต.ป.น.  ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม เชิงรุก  และรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาด้วยความ
รวดเร็ว   
  ขั้นที่  4  สุขกับงาน สานความร่วมมือ (Happiness : H )  ด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน       
สู่โรงเรียนคุณภาพแบบกัลยาณมิตร  เน้นความร่วมมือ ประสานข้อมูล เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีความสุข  โดยประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  ขั้นที่  5  ยึดถือตามวัตถุประสงค์  (Objective : O )  การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียน
คุณภาพ  5Q  เน้นการท างานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดคุณภาพด้านต่าง ๆ  ได้แก่  นักเรียน
คุณภาพ  ครูคุณภาพ  ห้องเรียนคุณภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพ  และการบริหารจัดการคุณภาพ   
  ขั้นที่  6  ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา  (Mentoring : M )  ด าเนินการโดย คณะ ก.ต.ป.น.  /         
อ.ก.ต.ป.น.  คณะกรรมการนิเทศ  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแก่  เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนตามแผนก าหนดการท่ี
วางไว้ สะท้อนผลระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  รายงานผลการนิเทศให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแต่ละด้านต่อไป 
 ระยะที่  3  สรุปผลการด าเนินการ  ในระยะที่  3  มีการด าเนินการ  1  ขั้น  ได้แก่ 
  ขั้นที่  7  ประเมินผลการพัฒนาสู่ความย่ังยืน  (Evaluation : E )  ด าเนินการ
ประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q ตามตัวชี้วัด  โดยคณะ ก.ต.ป.น. คณะ อ.ก.ต.ป.น.  
แจ้งผลการประเมินเพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน  มีขั้นตอนดังนี้ 
     1.  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยมีการจัดล าดับคุณภาพโรงเรียน 
     2.  ยกย่องเชิดชูเกียรติให้โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ   
     3.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานที่ดี  เป็นแบบอย่างได้ของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.  น าผลการด าเนินงานไปวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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