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คํานํา 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ปงบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตรการจัด 

การศึกษา นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและนโยบาย วิสัยทัศน และเปาประสงคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  พรอมดวยระเบียบ กฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ มาวิเคราะหความเชื่อมโยง เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โดยการขับเคลื่อนดวยรูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC Model) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวคิดทางการจัดการนิเทศ 100% เพ่ือให

การดําเนินงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 แผนปฏิบัติการนิเทศประกอบดวยโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหนาท่ีสําคัญ 8 ประการ 

ท่ีตองปฏิบัติและพัฒนาการจัดการศึกษา ไดแก การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

จากการวิเคราะหบทบาท อํานาจหนาท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขอขอบคุณคณะทํางานท่ีดําเนินการจัดทํา

คูมือปฏิบัติงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ปงบประมาณ 

2565 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการ ไดนําไปใชเปน

แนวทางปฏิบัติในการรายงานผล การดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ค ำช้ีแจงกำรใช้คู่มือ 

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ  

           เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการ

นิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

ค ำแนะน ำกำรใช้คู่มือ 

คู่มือปฏิบัติงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ฉบับนี้

เป็นคู่มือส าหรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ  รายละเอียด

เนื้อหาที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ใช้ส าหรับการนิเทศ ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 

ปีงบประมาณ 2565 และตามยุทธศาสตร์การจัด การศึกษา นโยบายของรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย วิสัยทัศน์ และ

เป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ได้แบ่ง

ออกเป็น 7 ส่วนดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 หลักการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
ส่วนที่ 3 โครงสร้างการบริหารและภารกิจการปฏิบัติงาน 

 ส่วนที่ 4 รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC Model) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่ 5 แผนการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
ส่วนที่ 6 เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 7 การเขียนรายงานและการสรุปรายงาน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้าง 
พ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้านประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า – มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการน้อม 
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่
การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรโรงเรียนโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ 
สภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เ พ่ือมุ่ งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้ เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้   
      1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติ 
บ้านเมือง (2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน  
  1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – 
ชอบ/ชั่ว – ดี  (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่ บ้านเมือง  
 1.3 มีงานท า – มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ 
การฝึกฝน อบรมในโรงเรียนต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรม
ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้อง
สนับสนุน ผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
 1.4 เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว 
– โรงเรียน และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็น 
พลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร  
 2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้มี 
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด  
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 3. จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็ม ตาม
ศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
 กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก าหนดหน้าที่ดูแลการจัด
การศึกษา ทุกระดับทุกประเภท รวมถึงการก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากร เพ่ือการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นองค์กรที่
มีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ พัฒนาคน ประชากร 
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของ การจัดการศึกษา
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี ความสุข ทั้งนี้ได้ยึดมั่นการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชการที่ 10 
ก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดได้น าไปเป็นหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยองเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรทางด้าน การก ากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมประสานงานในเชิงนโยบาย 
ด าเนินการตามภารกิจงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 7 ประการ ได้แก่ 
 1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
 3. มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ 
สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึงมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและโรงเรียนในสังกัดมีระบบ 
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บริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ
ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่  ที่ได้วางไว้เพ่ือให้การจัดการศึกษาสู่
โรงเรียนในสังกัดมีความเข็มแข็งในการบริหารและจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียม 
และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ ให้ มีความสมดุลทั้งด้าน ความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐาน
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะครูซึ่งเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาจ าเป็นจะต้องพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดผลต่อผู้เรียนพร้อมทั้งรับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของโลก (คณะกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู้, 2551, หน้า 1)และทันต่อเหตุการณ์โลกในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เรียกว่ายุค New Normal เข้ามาสู่ประเทศไทยและประเทศทั่วโลก 
ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) เกิดระบาดขึ้น มีผู้ติดเชื้อ และ
เสียชีวิตมากมาย ผลของการระบาดส่งผลถึงทุกภาคส่วนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง การเรียน การ
ท างาน การใช้ชีวิต มหรสพต่างๆหยุดแสดง ส่งผลถึงเศรษฐกิจทรุดอย่างรุนแรง แม้กระทั่งการจัด
การศึกษา โรงเรียนต่างต้องขยับตัวจากการจัดการเรียนรู้แบบปกติมาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ หรือ
การจัดการเรียนรู้แบบ Online ผู้สอนต้องพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วน   
 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ด้านความพร้อมของโรงเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
“New Normal” จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือบุคลากรในสังกัด  จึงเป็นที่มาของการพัฒนา
กระบวนการนิเทศออนไลน์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 5 มิติ (TSCMC Model) และกระบวนการนิเทศ 100% เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่การจัดการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
“New Normal” ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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 2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองได้พัฒนา
ระดับการศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal” และในสภาวะปกติ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
7. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
8. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน ไว้ ดังนี้  
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การด าเนินงานครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานตาม รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC 
Model) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 มิติการพัฒนาบุคลากร (Training )  
          ขั้นที่ 2 มิติการนิเทศ 2 ทาง (Supervision ) 

ขั้นที่ 3 มิติการชี้แนะ (Coaching) 
ขั้นที่ 4 มิติการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
ขั้นที่ 5 มิติการให้ค าปรึกษา (Consulting) 

 2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนจ านวน 51 โรงเรียน  2 จังหวดั ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง โดยแบ่งเป็นสหวิทยาเขตดังต่อไปนี้ 
  สหวิทยาเขตชลบุรี 1     จ านวน  12    โรงเรียน 
  สหวิทยาเขตชลบุรี 2     จ านวน    8    โรงเรียน 

      สหวิทยาเขตชลบุรี 3     จ านวน   11    โรงเรียน  
      สหวิทยาเขตระยอง 1    จ านวน   12    โรงเรียน 
         สหวิทยาเขตระยอง 2    จ านวน     8    โรงเรียน 
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ระยะเวลำ 

           ระยะเวลาในการด าเนินงานในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. คุณภาพการศึกษา (Educational Quality) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู ที่ส่งเสริม 

คุณลักษณะของผู้เรียนและเป็นไปตามวิธีการจัดการศึกษาแบบใหม่ ตามแนวการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal” 

2. จิตวิทยาทางการศึกษา (Educational Psychology) หมายถึง การศึกษาในทุก ๆ แง่มุมที ่
เกี่ยวกับ “คน” และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน เช่น การสร้างแรงจูงใจและสิ่งจูงใจในการ
ท างาน การพัฒนาคนในโรงเรียนเมื่อบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ มีทักษะในการท างานสูง 

3. แรงจูงใจและสิ่งจูงใจ (Motivations and Incentives) หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระท า 
การใด ๆ  ที่คิดว่ามีคุณค่าด้วยความเต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทิศกายและใจในการปฏิบัติงาน เช่นการ
จัดการเรียนการสอนออนล์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้โดยมีสิ่งจูงใจ อาทิ การได้รับ
รางวัลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(นวัตกรรม)พร้อมค าชมเชยในการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดแรงขับ 
คือแรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลอันเนื่องมาจากความต้องการ 

4. การนิเทศการศึกษา(Supervision) หมายถึง ความร่วมมือกันท างานของบุคลากรทาง 
การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการช่วยเหลือ การชี้แจง 
การแสดง การแนะน าหรือการวางแผนการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อนวัตกรรมน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน
การเรียนที่สูงขึ้นด้วย 

5.  การเรียนการสอนออนไลน์(Teaching and Learning online) หมายถึง การเรียนการสอน 
ที่จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีในรูปแบบเดิมให้เป็นรูปแบบใหม่ ที่ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียน
ทางไกล, การเรียนผ่านเว็บไซต์ 

6.  รูปแบบการนิเทศ 5 มิติ (Training & Supervision & Coaching & Mentoring &  
Consulting) หมายถึง รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้หลักกระบวนการนิเทศ 100 % เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนรูปแบบการนิเทศ 5  มิติที่ครอบคลุม เพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากร
ในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ (New Normal) ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Teaching 
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Online) โดยส่งผลให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองพร้อมสอดคล้องกับนโยบาย
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยรูปแบบการนิเทศ 5 มิติ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

          ขั้นที่ 1 มิติการพฒันาบุคลากร (Training )  
                    ขั้นที่ 2 มิติการนิเทศ 2 ทาง (Supervision ) 

          ขั้นที่ 3 มิติการชี้แนะ (Coaching) 
          ขั้นที่ 4 มิติการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
          ขั้นที่ 5 มิติการให้ค าปรึกษา (Consulting) 

7.  กระบวนการนิเทศ 100% หมายถึง การนิเทศ อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพโดย

หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

       7.1 ถือว่าเป็นนโยบายเร่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแนวคิดที่ว่า “คุณภาพ
การศึกษา” จะเกิดได้ต้องประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  
       7.2 ผู้บริหารทุกระดับถือเป็นภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติและสนับสนุนให้มีการ
นิเทศการศึกษา 
       7.3 บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 
       7.4 ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตมีโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ชัดเจน จะต้องสามารถช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และการน าเทคนิค 
วิชาการ นวัตกรรมใหม่สู่การปฏิบัติ 
       7.5 โรงเรียนทุกแห่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และ
พัฒนายกระดับตลอดเวลา 

8.  กระบวนการนิเทศออนไลน์ (Supervisory Process online) หมายถึง ขั้นตอนในการ 
ด าเนินงานการนิเทศออนไลน์ ซึ่งเป็นการแนะนะ ช่วยเหลือ การจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

ประ โยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
            จากการด าเนินการการนิเทศ ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2565 และตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังต่อไปนี้ 
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 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

    2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองได้พัฒนาการศึกษา 
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”และในสภาวะปกติ 
          3. ครใูนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จะได้รับการพัฒนา
ด้วยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal” และในสภาวะปกติด้วยรูปแบบการนิเทศ 
5 มิติ (TSCMC Model) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้เข้ากับยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงด้วยระบบเทคโนโลยี 
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                                       ส่วนที่ 2 
หลักกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  มีนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ให้ความหมายของ การนิเทศแตกต่างกันไปตามแนวความคิด  ความเชื่อของแต่ละคน   
สรุปเป็นแนวคิด 

แนวคิดการนิเทศการศึกษา   หมายถึง  กระบวนการท างานร่วมกัน  ของผู้นิเทศ การศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  สเปียร์  (Speer; 
ในเสถียร เที่ยงธรรม, 2542, หน้า 35)  กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาเป็น กระบวนการ  ที่ท าให้เกิดการ 
ปรับปรุงการสอนของครูโดยการท างานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษา คือ การกระท าใดที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อนักเรียน 
และสิ่งต่างๆในโรงเรียนเพ่ือรักษามาตรฐานหรือเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนภายใต้ ระเบียบแบบ
แผนอ านวยความสะดวกแก่การสอนให้พัฒนาดีขึ้นและมุ่งให้เกิดประสิทธิผลในการสอนเป็นส าคัญ 

หลกักำรทฤษฎีกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาให้ประสบกับความส าเร็จและได้ผลดี  จะต้องมาจาก
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
ในปัจจุบันจึงนิยมวิธีการนิเทศการศึกษาเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะมากกว่าเป็นรายบุคคล ประสิทธิภาพในการ
นิเทศการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่ม  โดยมีพฤติกรรมการนิเทศ การศึกษาที่น าเอาความคิด  
ทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกัน 

การนิเทศการศึกษาแบบความร่วมมือจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการเล่นเปียโนซึ่งได้ ก าหนดความ
ต่อเนื่องของพฤติกรรมการนิเทศการศึกษาแบบความร่วมมือไว้ดังต่อไปนี้    

 1.  การฟัง  (Listening)   
 2.  การสร้างความกระจ่างหรือความตระหนัก (Clarifying)  
 3.  การสร้างความเข้าใจ  (Encouraging)  
 4.  การทบทวนไตร่ตรอง (Reflecting)    
 5.  การแสดงหรือการน าเสนอ (Presenting)  
 6.  การแก้ปัญหา (Problem solving)  
 7.  การสร้างข้อตกลง (Negotiating)   
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 8.  การเสนอแนะ (Directing)   
 9.  การสร้างมาตรฐาน (Standardizing)    
10. การปรับปรุงแก้ไข (Reinforcing) 
บทบาทของผู้นิเทศมี  10  ข้อดังต่อไปนี้   
 1.  การค้นพบปัญหาหรือการแยกแยะปัญหาของครู  ( Identifying  the  problem  as seen  

by  teacher)    
 2.  ความเข้าใจปัญหาของครู (Understanding  the  teacher’s  perception)   
 3.  การพิสูจน์ความจริง (Verifying  teacher’s  perception)   
 4.  การเตรียมตัวของผู้นิเทศ (Providing  supervisor’s  perception)     
 5. ผู้นิ เทศเข้าใจปัญหาของครู  (Seeking  teacher’s understanding  of  supervisor’s  

perception  of  problem)  
 6.  การสร้างทางเลือก (Exchanging  suggestions  of  potions)   
 7.  การยอมรับในความขัดแย้ง (Accepting  conflict)    
 8.  การยอมรับทางเลือก (Finding  an  acceptable  action)  
 9.  การยอมรับรายละเอียดของแผน (Agreeing  on  derails  of  plan)     
 10.การยอมรับขั้นตอนสุดท้ายของแผน (Agreeing  to  a  final    plan) 
จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าว  สรุปได้ว่าพฤติกรรมการนิเทศการศึกษาแบบความ

ร่วมมือเป็นวิธีการนิเทศการศึกษาที่อาศัยการร่วมมือกัน  การท างานร่วมกัน  ระหว่างผู้นิเทศ กับผู้รับการ
นิเทศเพ่ือให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศแต่ละคน  โดยร่วมกันคิดร่วมกันท าตาม กิจกรรมที่มีความ  
ต่อเนื่องในบรรยากาศที่เปิดเผยและเป็นประชาธิปไตย  นอกจากนี้  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในการแนะน าช่วยเหลือร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติงานกับโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาการบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการ พัฒนางานได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  
คนดี  และมี ความสุข 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2543, หน้า 10)  ได้ให้ความหมายการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบไว้ว่า  หมายถึง  การพัฒนาโรงเรียนที่มุ่งหมายคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษา  โดยด าเนินการอย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบของโรงเรียนทุกระดับขั้นตอนของ
กระบวนการและอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  นิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพ่ือที่จะปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
กระบวนการบริหารจัดการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2543, หน้า 1)  ได้ให้ความเห็น
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ว่าโรงเรียน มีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา  การที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จได้จะต้องพัฒนา
โรงเรียน  ซึ่งได้แก่  การปฏิรูประบบบริหารจัดการ  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้มีการประกันคุณภาพผลผลิตของโรงเรียน  คือ ผู้เรียนย่อมได้รับการพัฒนาเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ   

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าในการใช้กระบวนการการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  จะต้องใช้วิธีการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และใช้โรงเรียนเป็นฐานส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา  โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบประกอบด้วยการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการ  การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาการะบวนการ
เรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 

กำรนิเทศกำรศึกษำ 
  มีนักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ หลาย

ลักษณะแตกต่างกันไปตามวิวัฒนาการด้านการศึกษา  จุดมุ่งหมายและแนวทางการจัด การศึกษาในสมัย
นั้นๆ  ซึ่งจะน าเสนอพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้ 

 กิติมา  ปรีดีดิลก (2541, หน้า 262)  ซึ่งกล่าวว่าการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนชี้แนะ  แนะน า
และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดหมายที่วางไว้   

นริศรา  อุปกรณ์ศิริการ (2542, หน้า 16)  กล่าวว่า  การนิเทศการศึกษาเป็นความร่วมมือและ 
ประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายที่กล่าวไว้นี้สรุปได้ว่า  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความร่วมมือท างาน ของ
บุคลากรทางการศึกษา  การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการช่วยเหลือแนะน าการวางแผน  
การปรึกษาหารือร่วมกัน  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้ดีขึ้นอันจะส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 
           บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  มีดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการน าสาระของหลักสูตรไปสู่การ 
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเก่ียวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา 

2. การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้น 
เรียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการน านวัตกรรมมาใช้ 

3. ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น การน านวัตกรรมมาให้ความรู้และ 
เสริมกิจกรรมการเรียน 
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4. นิเทศการสอน และประเมินการสอน 
5. ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน 
6. ช่วยเหลือแนะน า ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
7. เป็นผู้น าของการสอนการเรียนตลอดเวลา 
8. ช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อสร้างความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
9. สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น: ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
10. มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 

งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
ศึกษานเิทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ 

เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
        1. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารหลักสูตรโรงเรียน จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผล
การศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
      2. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสารคูม่ือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
      3. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้สนใจทั่วไป 
        4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศ และการพัฒนางานวิชาการ 
      5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง ใน การบริหาร
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ การศึกษา
โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ ได้
มาตรฐานศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 



 
 

13 
 

 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
การประเมินผล การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มี
ความสามารถใน การวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมี
การพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
พัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ  
 ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ภำรกิจสำระควำมรู้และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1. งานนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษ การสร้างทักษะในการนิเทศ 
การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้  ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎี การวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์
และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบาย 
การศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท า
นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการการก าหนด
นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา คู่มือ
ก าหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
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          3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้าง 
หลักสูตรโรงเรียน หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษโดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดท าหลักสูตรโรงเรียน สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ ผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
          4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียน สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ 
การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 
          5. การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร 
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การ 
จัดการศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ 
การศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนไปสู่องค์กรแพ่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้โดย  
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการถ่ายทอด  
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสม 
กับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะน าและ ให้ 
ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการ 
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัด 
การศึกษาแก่โรงเรียน 
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9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ  
ศึกษานิ เทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิ เทศก์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     1. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์สภาพงานของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
     3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม 
     4. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและโรงเรียนในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับ  

การบริหารงานของกลุ่ม 
     5. ประสานด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการ  

ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
6. จัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม 

     7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
       8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำชลบุรี ระยอง 

แบ่งโครงสร้ำงงำนภำยในกลุ่มนิเทศฯ 9 กลุ่มงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  กลุ่มงำนประสำน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
    ประกอบด้วย 
 1.1 งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
   1.1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   1.1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบท ทางสังคม ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   1.1.3 ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และ 
เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน 
   1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   1.1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลาง 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของโรงเรียนด้วย กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
   1.1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และ 
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรโรงเรียน 
   1.1.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า 
 1.2 งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ หลักสูตร กำรศึกษำพิเศษ  
     ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
   1.2.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ อาทิ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและ แผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ 
   1.2.2 ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมิความพร้อมในการจัด การศึกษา ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
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   1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

   1.2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โรงเรียน และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการ ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ 
   1.2.5 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ เช่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.2.6 ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหาร โรงเรียนและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะโรงเรียนและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/
พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 
  1.2.7 ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุปและรายงาน 
2.  กลุ่มงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ หลักสูตร 
     2.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ หลักสูตร 
         ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
        2.1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ พัฒนา
และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        2.1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
          2.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
          2.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตร
โรงเรียน และประเมินผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน 
          2.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดย ใช้ข้อมูลจาก
การนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
       2.1.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
         2.1.7 น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน การศึกษาและโรงเรียน 
         2.1.8 ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร 
         2.1.9 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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   2.2 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อ พัฒนำกำรสอนและกระบวนกำร เรียนรู้ของผู้เรียน 
         ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
          2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการใช้
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
          2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการบริหารจัดการ หลักสูตร
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาจัดการเรียนรู้
ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          2.2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจดัการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรยีนให้มีคุณภาพ 
          2.2.5 น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียน ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
         2.2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมความเป็น
เลิศทางวิชาการในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ 

3.  กลุ่มงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และ ประเมินผลเกี่ยวกับกำร วัดและประเมินผล  
    กำรศึกษำ 
      3.1 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรวัด และ
ประเมินผล ระดับ ช้ันเรียนและ โรงเรียน 
          ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
        3.1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนรวมทั้ง 
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอน ผลการเรียน 
           3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มิความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
     3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน บริหารจัดการการ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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     3.1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.1.6 ประสานให้มีการด าเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไขผลการเรียนของ ผู้เรียน 
     3.1.7 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสาร หลักฐานการศึกษา 
       3.1.8 วิจัยพัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
และโรงเรียน เพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   3.2 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับกำรวัด และประเมินผล 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
        ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
      3.2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียนและ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.2.2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.2.4 ก าหนดวิธีการและพัฒนา/จัดท าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3.2.5 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบของคณะกรรมการ 
       3.2.6 วิจัยพัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน 
ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       3.2.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       3.2.8 น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ 
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    3.3 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และ ประเมินผลเกี่ยวกับ กำรวัดและ ประเมินผล 
ระดับชำติ 
        ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
         3.3.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ ละแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
         3.3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 
         3.3.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรใน โรงเรียนเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
         3.3.4 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทาง ที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 
         3.3.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       3.3.6 น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพ การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กลุ่ม งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   4.1 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
       ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
     4.1.1 ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   4.1.2 ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขต พ้ืนที่การศึกษา และ
มาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าจะเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 
    4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการ
ผ่านมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง โรงเรียน 
     4.1.5 รว่มก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียน 
     4.1.6 นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
     4.1.7 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/วิธีการ ปฏิบัติที่ดี 
 
 



 
 

21 
 

  4.2 กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
       ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
      4.2.1 วางแผนและจัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับ 
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         4.2.2 นิเทศ บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.2.3 ด าเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกแห่ง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
วิเคราะห์ ผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการ  
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
         4.2.4 ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างเป็นระบบ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
       4.2.5 จัดท า จัดหา เผยแพร่ ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
         4.2.6 ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริมโรงเรียนให้พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
       4.2.7 สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

   4.3 กำรวิจัย พัฒนำระบบ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
        ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
       4.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ละ
หน่วยงาน 
       4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับโรงเรียนด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
         4.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
       4.3.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       4.3.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนและน าผล
มาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน 
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   4.4 งำน ประสำนงำน กำรประเมิน คุณภำพ ภำยนอก 
        ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
         4.4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่เป็นรายงานประจ าปี 
       4.4.2 ให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับการประเมิน
ภายนอก (ซ ้า) ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
        4.4.3 จัดท าข้อมูลโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับโรงเรียน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
      4.4.4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกต้องและน าผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
         4.4.5 จัด/ส่งเสริมใหบุ้คลากรของโรงเรียนอบรม สัมมนา พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
       4.4.6 นิเทศ ติดตาม ก ากับ โรงเรียนในการด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
       4.4.7 สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเผยแพร่ และน าไปใช้ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     5.1 งำนส่งเสริม และพัฒนำระบบ กำรนิเทศและกำร จัดกระบวนกำร เรียนรู้ 
          ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

         5.1.1 งานส่งเสริม ระบบการ นิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ และ 
         5.1.2 งาน พัฒนาระบบการ นิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 

                    ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวม (5.1.1และ 5.1.2)  มีดังนี ้
1)  รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและ  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2) ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3) จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน 

          4.1) การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน ส่งเสริม เครือข่ายครู
แกนน า ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศ อย่างมีส่วนร่วมการระดมพลังนิเทศ จาก
ทุกฝ่าย 
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                   4.2) นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เข่น โรงเรียนดีศรีต าบล Education Hub 
World Class โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนอัจฉริยะภาพ โรงเรียนสองภาษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
            5)  จัดท าสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่
ประสบผลส าเร็จ 

    5.2 งำนส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำย กำรนิเทศของเขต พื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
        ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

         5.2.1 งานส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่าย การนิเทศของเขต พ้ืนที่การศึกษา 
         5.2.2 งานส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่าย การนิเทศของ โรงเรียน 
     5.2.3 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย การนิเทศของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวม (5.2.1และ 5.2.2และ 5.2.3)  มีดังนี้ 
1) ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศ ในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
2) จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 

โรงเรียน 
3) ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบ 

ต่าง ๆที่หลากหลาย 
                  3.1) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
           3.2) จัดเวทีวิชาการเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         3.3) จัดตั้งเครือข่าย โรงเรียน เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
         3.4) จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนน า ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรมผู้บริหาร ชมรม
บุคลากรทางการศึกษา 
 

            4) จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือ รูปแบบ เครือข่าย
นิเทศ และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
  5.3 งำนนิเทศติดตำม ตรวจสอบและ ประเมินผล กำรบริหำร จัดกำรศึกษำ ของโรงเรียน 

              5.3.1 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัด การศึกษาของ โรงเรียน 
           5.3.2 ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา 
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                   ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวม (5.3.1และ 5.3.2)  มีดังนี้ 
         1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ เกี่ยวกับ
การศึกษาของโรงเรียน 
        2) จัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการตรวจสอบ การ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
        3) โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และ ตัวชี้วัดการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
        4) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของ โรงเรียน ตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัยและพัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
       5) ด าเนินการพิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนารูปแบบที่ดี หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
       6) สรุป อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือก าหนด แนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนางาน
ต่อไป 
       7) เผยแพร่ผลงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ โรงเรียนต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 

6. กลุ่มงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำ   
ศึกษำ 
      6.1 งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ  

       ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
        6.1.1 ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

             6.1.2 ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อ ต้นแบบของ
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของ โรงเรียน 
             6.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6.1.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา 
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   6.1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการ ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6.1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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       6.2 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำ สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ   
            ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

6.2.1 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา  

6.2.2 วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ สอดคล้องกับ
ความต้อการของโรงเรียน 

6.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่ด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ไดม้ีโอกาส
แลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่สื่อ 

7.  กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ 
      7.1 งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศกำรศึกษำ ของเขต
พื้นที่ กำรศึกษำ 
          7.1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

             ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
1) ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ 

บริหารทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจาก นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี รายงานผลการ ปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       2) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
       3) ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
          4) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet ในระบบเครือข่ายและ โรงเรียน 

ในเขตพ้ืนที่ 
                 5) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อ คณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
         7.1.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 

             ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
           1) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาด้าน 

วิชาการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร ทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ 

        2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพ การติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
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        3) น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ นิเทศการศึกษา 
ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา  

        4) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ การศึกษาให้กลุ่ม 
ต่างๆ น าไปสู่การด าเนินการตามแผน 
                 5) ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่างการ ปฏิบัติ 

      7.1.3 งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
                ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้     

           1) น าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ นิเทศการศึกษา  
มาก าหนดจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษา 

        2) น าเสนอแนวทางจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินและนิเทศ ต่อคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

         3) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

            4) รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ 
   5) จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศต่อคณะกรรมการ 

ติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

8. กลุ่มงำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 
       8.1 กำรปฏิบัติงำน ร่วมกับ หรือ สนับสนุนกำร ปฏิบัติงำนของ หน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวซ้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมำย  
            ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

  8.1.1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจและบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
             8.1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
             8.1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน หน่วยงานอื่นภายใน - 
ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
             8.1.4 ติดตามประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายใน ในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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9. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
        9.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  
              ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนภำยในข้อ 9.1 ดังต่อไปนี้ 
               1. งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดังต่อไปนี้ 

       1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)   

       2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
       3)  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.     
       4)  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม             
       5)  ด าเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     
       6) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล    
       7)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน    
       8)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

               2. งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)  

                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดังต่อไปนี้ 

        1)  แต่งตั้งคณะท างาน  
                  2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   
                  3)  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.     
                  4)  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง             
                  5) ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ (Software และ Hardware) ที่

จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ  

                  6)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
                  7)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               3. งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา 

        ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดังต่อไปนี้ 

        1)  แต่งตั้งคณะท างาน   

        2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   
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        3)  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.          

        4)  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง     

        5)  ด าเนินการเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ (Software และ Hardware) ที่จ าเป็นต้องใช้ใน 

การพัฒนาสื่อ   

       6)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน   

       7)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   4. งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดังต่อไปนี้ 

       1)  แต่งตั้งคณะท างาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง          

       4)  ด าเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

       6)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              5. งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       1)  แต่งตั้งคณะท างาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง          

       4)  ด าเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

       6)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  6. งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
       1)  แต่งตั้งคณะท างาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง          

       4)  ด าเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

       6)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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            7. งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       1)  แต่งตั้งคณะท างาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง          

       4)  ด าเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

       6)  เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        9.2 งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
              ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
               9.2.1 จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน   
               9.2.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
               9.2.3 งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย  

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

               9.2.4 งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์   

               9.2.5 งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบ 

ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ   

               9.2.6 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม   

               9.2.7 งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

               9.2.8 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 

   9.3  งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   

         9.3.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

                ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
  1) การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   
  2) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
                3) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   
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  4)  การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 2 
ภาคเรียน 
  5)  การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
สารสนเทศ   
  6)  การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน     
  7) การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้า
กับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
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ส่วนที่ 3 
โครงสร้ำงกำรบริหำรและภำรกิจกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

    

เลขำคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) 

นำงธนนันท์ คณะรมย ์

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

นำยสมศักดิ์  ทองเนียม 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

นำงธนนันท์ คณะรมย ์

กลุ่มงำนประสำน ส่งเสรมิสนับสนุน
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  

นำยบุญลือ ค ำถวำย 

กลุ่มงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสรมิ ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัด 
และประเมินผลกำรจักำรศึกษำ 

นำยอมร สุดแสวง 

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตดิตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

นำงธนนันท์  คณะรมย ์

กลุ่ม งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำน

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

นำยศุภดล อุ่นวงษ์ 

กลุ่มงำนนิเทศ ตดิตำม และ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
นำงธนนันท์  คณะรมย ์

กลุ่มวิเครำะห์ วิจยั พัฒนำส่งเสริมและ
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 

นำยอมร สุดแสวง 

กลุ่มงำนกำรปฏิบตัิงำนร่วมกับ หรือ
สนับสนุนกำรปฏบิัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมำย 

นำงธนนันท์ คณะรมย ์

นำงอริยำ ไตลังคะ 

กลุ่มงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนำ หลักสูตรกำรสอนและ
กระบวนกำรเรียนรูข้องผู้เรียน 

นำงสำวสุภลักษณ์  สีใส 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นำงธนนันท์  คณะรมย ์

รูปที่ 1  โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดวำงตัวบุคคลของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

การจัดบุคลากรตามภารกิจ ปรากฏดังตารางที่ 1- 3 มีดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 

ที ่ กลุ่มภำระงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน รำยชื่อสมำชกิ 

1 กลุ่มงานประสาน ส่งเสริมสนับสนนุพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสตูร
การศึกษาพิเศษ  

นายบุญลือ ค าถวาย 1.นางสาวศมณณญ์า   บุญประสพ 
2.นางสาวกัญจนณ์ิชา  ผสมทรัพย ์
3.นางพิมพ์วรี   วงษ์ภัทรกร 

2 กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพือ่พัฒนา 
หลักสตูรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

นางสาวสุภลักษณ์ สีใส 1.นางสาวศมณณญ์า   บุญประสพ 
2.นางสาวกัญจนณ์ิชา  ผสมทรัพย ์

3 กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

นายอมร สดุแสวง 

 

นายศุภดล  อุ่นวงษ ์
 

4 กลุ่ม งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคณุภาพการศึกษา 
ประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

นายศุภดล อุ่นวงษ ์ 1.นางสาวสุภลักษณ์ สีใส  
2.นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกร 

    



 
 

33 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่มภำระงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน รำยชื่อสมำชกิ 

5 กลุ่มงานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั
การศึกษา 

นางธนนันท์ คณะรมย ์ 1.นางอริยา  ไตสังคะ 
2.นางวันดี   มาคงกุล 
3.นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง 

6 กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

นายอมร สดุแสวง 
 

นายณรงค์ศักดิ์  สาลี      

7 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

นางธนนันท์ คณะรมย ์ 1.นางสาวสุภลักษณ์  สีใส 
2.นางพิมพ์วรี   วงษ์ภัทรกร 
3.นางสาวศมณณญ์า   บุญประสพ 
 

8 กลุ่มงานปฏิบตัิงานร่วมกับ หรือสนับสนุน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

นางธนนันท์ คณะรมย ์ 1.นางสาวสุภลักษณ์   สีใส 
2.นายอมร สดุแสวง 
3.นายบุญลือ ค าถวาย 
4.นายณรงค์ศักดิ์ สาล ี
5.นางสาวศมณณญ์า   บุญประสพ 
6.นายศุภดล  อุ่นวงษ ์
7.นางสาวกัญจนณ์ิชา  ผสมทรัพย ์
8.นางพิมพ์วรี   วงษ์ภัทรกร 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
ที ่ กลุ่มภำระงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน รำยชื่อสมำชกิ 

9 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

นางธนนันท์ คณะรมย ์ 1.นายอมร สดุแสวง 
2.นายกษิต ธีรอัจฉริยะ 
3.นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง 
4.นายภิญโญ เพิ่มพลู 
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ภำรกิจกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1. นำงธนนันท์  คณะรมย์  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 14 ปฏิบัติหน้ำที่    
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท าหน้าที่บริหารจัดการ 
ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติราชการในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการ จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 2) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี 

ระยอง และโรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ   

 4) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 5) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในระดับมัธยมศึกษา 
 6) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
 7) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  
 8) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

 9) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ฝ่ายวิชาการ 

แผนงาน/โครงการ การติดตามงาน KRS/ARS และมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 10) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตามนโยบาย  
  10.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern 
Economic Corridor : EEC)  
  10.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  10.3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  10.4) โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
  10.5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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  10.6) โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) 
  10.7) โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  10.8) โครงการคิดวิเคราะห์ Active Learning 
  10.9) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
  10.10) โครงการ PLC (Professional Learning Community) 
  10.11) โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
  10.12) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 
  10.13) โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง   
  10.14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. นำงสำวสุภลักษณ์  สีใส  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่  9 
    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (KM)และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 4) ปฏิบัติหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5) ปฏิบัติหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท. และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ

โรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ   

 7) ปฏิบัติหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม โครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ก.ต.ป.น.) 

 8)  ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย 

  8.1)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC)  

  8.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  8.3) โครงการ PLC (Professional Learning Community: PLC) 

 9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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3. นำยอมร  สุดแสวง     ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 11   
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสอบออนไลน์และจัดท าคลังข้อสอบการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET, การทดสอบระดับนานาชาติ PISA , การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
National Test : NT, การจัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และงานวัดและประเมินผล 
 4) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

 5) ปฏิบัติหน้าที่งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท. และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6) ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 7) ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 8) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 
   9) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย 
    9.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)  
    9.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    9.3) โครงการคิดวิเคราะห์ Active Learning  
    9.4) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 
        9.5) โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED)  
    9.6) โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 
    9.7) โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก        
   10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. นำยณรงค์ศักดิ์  สำลี     ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 15   

    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

 1) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3) ปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประสานงานของ สสวท. สาระวิชาวิทยาศาสตร์) 
 4) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(โครงการพัฒนาวิชาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการ) 
 5) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
 6) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable Development School : EESD School) 
 7) ปฏิบัติหน้าที่งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท. และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 

 9) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย 
  9.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC)  

  9.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 9.3) โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
 9.4) โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 9.5) โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 
 9.6) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 

 10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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5.  นำยบุญลือ  ค ำถวำย     ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร    ต ำแหน่งเลขที่ 16 
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้  

 1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
 2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย, 
โครงการรักษ์ภาษาไทย, โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด, การสืบสานสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน) 
 3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาศูนย์แนะแนว สพม.ชลบุรี ระยอง 
 4) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการติดตาม ตรวจสอบ โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่การจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานท า Chonburi Model  
 5) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
 6) ปฏิบัติหน้าที่งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
 7) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ
โรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 
 8) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย 
  8.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC)  

  8.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  8.3) โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
  8.4) โครงการ PLC (Professional Learning Community) 
  8.5) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  8.6) โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. นำงสำวศมณณ์ญำ  บุญประสพ   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขที่  8  
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
4) ปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศท่ีสอง) 

5) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิการเรียนรวม/ร่วม 
6) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ Education Hub 

 7) ปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 8) ปฏิบัติหน้าที่งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน นโยบายต่างประเทศในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 
   9) ปฏิบัติหน้าที่งาน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC ) โดยใช้กระบวนการวิจัย 
   10) ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ก.ต.ป.น.) 
   11) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ
โรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ           
   12) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย  
    12.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)  
    12.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          12.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
         12.3) โครงการ PLC (Professional Learning Community)  
          12.4) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 
         12.5) โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 
         12.6) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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9. นำงสำวกัญจน์ณิชำ  ผสมทรัพย์   ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขที่ 17  
    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) ปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5) ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการพิการเรียนรวม/ร่วม 
6) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 7) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
8) ปฏิบัติหน้าที่งานประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับ 

ภูมิภาค (Regional English Training Center) Boot Camp, การด าเนินงานของศูนย์ ERIC, การด าเนินงานของศูนย์ 
HCEC, โครงการ EP, MEP , โครงการ Education Hub 

9) ปฏิบัติหน้าที่งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน นโยบายต่างประเทศในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 
10) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
และโรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 

 11) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย  

  11.1)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC)  

  11.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  11.3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  11.4) โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
  11.5) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 
  11.6)  โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 
  11.7)  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 12)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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10. นำงพิมพ์วรี  วงษ์ภัทรกร ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขที่ 5 
      มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional 
English Training Center) Boot Camp, การด าเนินงานของศูนย์ ERIC, การด าเนินงาน  ของศูนย์ HCEC 
 4) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ EP, MEP 
 5) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม และสนับสนนุ นโยบายต่างประเทศในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 
   6) ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ก.ต.ป.น.) 
   7) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง และโรงเรียน
หน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 
   8) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย 
    8.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)  
    8.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    8.3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
    8.4) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาต่างประเทศที่สอง) 
    8.5) โครงการ “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 
   9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. นำยศุภดล  อุ่นวงษ์     ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์/ช ำนำญกำร   ต ำแหน่งเลขที่ 20   
      มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 3) ปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) 
 4) ปฏิบัติหน้าที่งานจัดท าคลังข้อสอบ, การทดสอบระดับชาติ O-Net, การทดสอบระดับนานาชาติ PISA,  
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ข้อสอบมาตรฐานกลาง, การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 National Test : NT, การ
จัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และงานทะเบียนวัดผล 
 5) ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ
โรงเรียนหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 
 6) ปฏิบัติหน้าที่งานตามนโยบาย  
  6.1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)  

  6.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6.3)  โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. นำงอริยำ  ไตลังคะ     ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ต ำแหน่งเลขที่ อ 46 
       มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ 
 2) ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การไปราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ 
 3) การรับ ส่ง หนังสือราชการ 
 4) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศฯ (วาระประชุม/รายงานการประชุม) 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกลุ่มนิเทศฯ 
 6) งานสารบรรณว่าด้วยการเก็บหนังสือ และการท าลายหนังสือราชการ 
 7) ประสานงานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

13. นำยสิริคุปต์  จันทร์แจ้ง     ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ช่วยรำชกำร สพม.ชลบุรี ระยอง  
      มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ 
 2) จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เว็ปไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ 
 3) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย Internet และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 4) ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณและจัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มนิเทศฯ 
 5) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ เอกสารและรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 4 
รูปแบบกำรนิเทศติดตำม 5 มิติ (TSCMC Model)  

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยองเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

การนิเทศแนวใหม่ 5 มิติ (Training & Supervision & Coaching & Mentoring & Consulting) หมายถึง รูปแบบ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง โดยใช้หลักกระบวนการนิเทศ 100 % เพ่ือร่วมกันก าหนดกระบวนการและขั้นตอนรูปแบบการนิเทศ 5  มิติที่
ครอบคลุม เพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่  (New Normal) ด้วยการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์  (Teaching Online) โดยส่งผลให้เกิดคุณภาพของผู้ เรียนสอดคล้องตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองพร้อมสอดคล้อง
กับนโยบายของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยรูปแบบการนิเทศ 5 มิติ มี 5 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 มิติกำรพัฒนำบุคลำกร (Training)  
          มิติการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผลักดันโรงเรียนเข้าสู่
โหมดการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต “New Normal” พร้อมส่งเสริม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล และก้าวสู่โรงเรียนแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovative School) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา จากบุคลากรในโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือได้แก่ 
แบบส ารวจ แบบสอบถาม จากผลการด าเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 การศึกษาปีการศึกษา 2564 ในทั้ง 7 
ด้านของการบริหารจัดการของโรงเรียน (PMQA 4.0)  

              1.2 วางแผนและก าหนดแนวทางการเลือกจากข้อมูลสภาพความต้องการพัฒนาในการจัดการศึกษาจากการ
ประมวลผลที่ได้จากข้อ 1.1 และพิจารณานโยบาย สพฐ. นโยบายของ สพม.ชลบุรี ระยอง และนโยบายของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการขับเคลื่อนเพ่ือหาเทคนิควิธีที่น ามาใช้ ทรัพยากรที่มีและความพร้อมของ
ศึกษานิเทศก์เพ่ือด าเนินการก าหนดโครงการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แก้ปัญหาในภาพรวม/เฉพาะที่เร่งด่วน
และส่งเสริมพัฒนาจุดเด่นของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
              1.3 ก าหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการด าเนินการในแต่ละโครงการที่ได้รับอนุมัติด าเนินการ 
              1.4 สร้างสื่อ/เครื่องมือ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบนิเทศและจัดท าเว็บไซต์นิเทศออไลน์ ฯลฯ ในการก ากับ

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

              1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ/รายงานผล 
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ขั้นที่ 2 มิติกำรนิเทศ 2 ทำง (Supervision) 
          มิติการนิเทศ 2 ทาง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนปกติและสถานการณ์

ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง โดยใช้การนิเทศแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ทั้งสองแนวทางตามบริบทความ

เหมาะสมของโรงเรียน โดย สพม.ชลบุรี ระยอง ได้รับมอบหมายนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวทางของ สพฐ. ในกรณีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site) ได้ ให้ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 4 รูปแบบ ได้แก่ ON-AIR ONLINE 

ON-DEMAND และ ON-HAND ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 รูปแบบ

ข้างต้น หรือใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) 

ของโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการให้บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

          ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้สร้างเว็บไซต์นิเทศออนไลน์ไว้บริการครูใน

โรงเรียนสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ได้ถูกต้อง

และสามารถสอบถามเข้ามาในเว็บนิเทศออนไลน์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้แนวทางตามที่ สพฐ. ได้ก าหนดเป็นวิธีที่

เหมาะสมในการช่วยครูได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงและศึกษานิเทศก็ยังสามารถใช้เทคนิคที่หลากหลายได้แก่ เทคนิคการ

Training & Supervision & Coaching & Mentoring & Consulting ตามความหมาะสมในการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน

ในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบได้สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนด้วยการนิเทศออนไลน์หรือเดินทางไปโรงเรียนเพ่ือ

แก้ปัญหาให้ครูและโรงเรียนได้โดยตรงถ้าสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มกลับเข้า

สู่สภาวะปกติ  

ขั้นที่ 3  มิติกำรชี้แนะ (Coaching) 
มิติการชี้แนะ (Coaching) เป็นเทคนิคการนิเทศโรงเรียนทุกขนาดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด้วยการช่วยเหลือและเอ้ือให้การท างานของครูและโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สุงสุดเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ด้วยการให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต
ร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อน
การใช้แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. ด้วยการวางแผน ดังต่อไปนี้ 

 3.1  สร้างแนวทางการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการชี้แนะ (Coaching)   
       ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขตร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ในกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันสร้างกระบวนการการนิเทศ วางแผนการนิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผลและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวทาง สพฐ. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ๆ 
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  3.2  ก าหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการด าเนินการนิเทศด้วยเทคนิคการชี้แนะ(Coaching) 
  3.3  สร้างสื่อ/เครื่องมือ แบบนิเทศ ฯลฯ ในการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ตามแนวทาง สพฐ.  
            3 .4 สรุปผลการนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผลด้วยเทคนิคการชี้แนะ(Coaching)กับโรงเรียนในสหวิทยา
เขตท่ีรับผิดชอบ 

 
ขั้นที่ 4   มิติกำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
 มิติการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)เป็นเทคนิคที่ผู้ที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางที่เป็น
ที่ยอมรับและสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือครู ในโรงเรียนทุกขนาดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่บุคลากรมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์บางส่วน โดยมีศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนการใช้แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. 
ร่วมมือกับ ผู้บริหาร ครู ที่มีความรู้ความสามารถด้าน การใช้เทคโนโลยี (ICT) ร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ครูและโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพสูงขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์และใช้แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ของ สพฐ.หรือของโรงเรียนหรือของหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการให้บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   ด้วยการ
วางแผน ดังต่อไปนี้ 

   4.1 สร้างแนวทางการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
      ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อน

การใช้แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. ร่วมมือกับ ผู้บริหาร ครู ที่มีความรู้ความสามารถด้าน 
การใช้เทคโนโลยี (ICT) สร้างกระบวนการการนิเทศ วางแผนการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและสะท้อนผลการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ตามแนวทาง สพฐ.เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนโรงเรียนขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่ 

   4.2  ก าหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการด าเนินการนิเทศด้วยเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง 
(Mentoring) 

   4.3  สร้างสื่อ/เครื่องมือ แบบนิเทศ ฯลฯ ในการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ตามแนวทาง สพฐ.  

   4.4 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลด้วยเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
กับทุกขนาดของถานศึกษายกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ขั้นที่ 5 มิติกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting) 
 มิติการให้ค าปรึกษา (Consulting) เป็นเทคนิคที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลในทุกสหวิทยาเขตเป็นผู้ให้
ค าปรึกษากับครูและผู้บริหารในโรงเรียนทุกขนาดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New 
Normal”และสถานการณ์ปกติ ด้วยไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (โควิด-19)  
แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควรด าเนินการดังนี้ 
 1.กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในโรงเรียนร่วมรับทราบ 
 2.เพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ 
 3.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม 
 4.ยกระดับการประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) เพ่ือไม่ใหผู้้เรียนเสียโอกาสพัฒนาความรู้
และทักษะ 
 5.การประเมินเพ่ือรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว้ แต่ควรให้น้ าหนักการ
ประเมินโอกาสทางการเรียนของผู้เรียน มากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ 
 ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ร่วมกันวางแผน 
ดังต่อไปนี้ 
     5.1 สร้างแนวทางการให้ค าปรึกษา (Consulting) แก่ครูและผู้บริหารใน 5 ประเด็นข้างต้น 

     5.2 ก าหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการด าเนินการให้ค าปรึกษา (Consulting)     
      5.3 สร้างสื่อ/เครื่องมือ แบบนิเทศ ฯลฯ ในการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ  
      5.4 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลด้วยเทคนิคการการให้ค าปรึกษา (Consulting) 

       กระบวนการใน 5 ขั้นตอนของการให้ค าปรึกษา (Consulting) เป็นเทคนิคน ามาใช้แก้ปัญหาทางการ
พัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ดี ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”และสถานการณ์ปกติ ดังแสดงด้วย รูปภาพที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 2 รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC Model) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
แผนกำรด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร 

 
 แผนการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการที่ได้จาก การก าหนดแนวทางการเลือกจากข้อมูลสภาพ
ความต้องการพัฒนาในการจัดการศึกษาจากการสังเคราะห์สภาพปัญหาและประมวลผลที่ได้โดยพิจารณานโยบาย  สพฐ. 
นโยบายของ สพม.ชลบุรี ระยอง และนโยบายของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการขับเคลื่อน
เพ่ือหาเทคนิควิธีที่น ามาใช้ ทรัพยากรที่มีและความพร้อมของศึกษานิเทศก์เพ่ือด าเนินการก าหนดโครงการจัดอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แก้ปัญหาในภาพรวม/เฉพาะที่เร่งด่วนและส่งเสริมพัฒนาจุดเด่นของโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประกอบด้วย
โครงการที่ได้รับการอนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 19 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่ม
โครงการใช้งบประมาณและกลุ่มโครงการไม่ใช้งบประมาณ 

     1. กลุ่มโครงกำรใช้งบประมำณ (จำกกำรรับจัดสรรจำก สพฐ. และจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง)  มีดังต่อไปนี้ 
 1) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
 2) โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 3) โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4) โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
 5) โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 6) โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 7) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 8) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือการอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
 9) โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามร่างกรอบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
 10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 
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 11) โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลระดับ ScQA  
 12) โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 13) โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 14) โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 15) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้คู่มือ “รู้คิด 
รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” 
 16) โครงการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
 17) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน 
 18) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะความฉลาดรู้การอ่าน (การอ่านข้ันสูง) 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 19) โครงการส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับระดับชาติและ
นานาชาติ (ONET/PISA) 
 20) โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 21) โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือส่งเสริมจัดการศึกษาอย่าง การจัดการศึกษายั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       

     2. กลุ่มโครงกำรไม่ใช้งบประมำณ มีดังต่อไปนี้ 
 1) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านเจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียนรวมของ
ครูสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 
 2) โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาของครูภาษาต่างประเทศที่สอง สังกัดส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
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แผนปฏิบัติกำรในกำรด ำเนินงำนของ โครงกำร 
1. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern  
   Economic Corridor: EEC) 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำร
นิเทศ 

สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor: EEC) 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม 
จ านวนโรงเรยีนละ 2 คน 
รวมจ านวน 102 คน  
2) ครูแนะแนว จ านวน
โรงเรียนละ 2 คน รวม
จ านวน 102 คน 
3) ศึกษานิเทศก์และ
เจ้าหน้าท่ี 19 คน  
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
1) ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีศักยภาพ
การจัดการเรยีนรู ้

1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
เรียนรูร้ายวิชาเพิ่มเติมทีส่อดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
2) เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรยีนรู้
รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
3) เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถ
น าข้อมูลความต้องการของ
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกไปวางแผนจดักิจกรรมแนะ
แนวในสถานศึกษา 
4) เพื่อติดตามผลการศึกษาต่อของ
นักเรียนท้ังสายสามญัศึกษาและสาย
อาชีพ 

1) ประชุม
ปฏิบัติการออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM 
2) นิเทศติดตาม
ผ่านระบบออนไลน ์

1) แบบสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน ์
2) แบบนิเทศติดตาม
แบบออนไลน ์
3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจแบบออนไลน ์

ไตรมาสที่ 2 
และ 4/2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำร
นิเทศ 

สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

2) ครูแนะแนวสามารถน า
ข้อมูลความต้องการของ
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกไป
วางแผนจัดกิจกรรมแนะ
แนวในสถานศึกษา 
3) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและสมรรถนะ
ส าคัญทีส่อดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: 
EEC) หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้ของคร ู
4) นักเรียนสามารถน า
ข้อมูลความต้องการของ
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกไป
วางแผนในการศึกษาต่อ 
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2) โครงกำรกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำร
นิเทศ 

สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การนิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูผู้รับผิดชอบงาน
นิเทศภายใน จ านวน 
51 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน ได้รบัการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคและรูปแบบการ
นิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
2) ครูผู้รับผิดชอบงาน
นิเทศภายใน จ านวน 
51 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน ได้รบัการ
พัฒนาเทคนิคและ
รูปแบบการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

1) เพื่อพัฒนาฝา่ยบริหารและฝา่ยวิชาการ
ของโรงเรียนให้ด าเนินการนิเทศภายใน 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาทีมงานนิเทศของโรงเรียนให้
มีเทคนิคและรูปแบบการนิเทศภายในที่
เป็นระบบ 
3) เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการนิเทศ
ภายในอย่างเปน็ระบบชดัเจนลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1) ประชุม
ปฏิบัติการ
ออนไลน์ผา่น
ระบบ ZOOM 
2) นิเทศติดตาม
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

1) แบบสัมภาษณ์
แบบออนไลน ์
2) แบบนิเทศติดตาม
แบบออนไลน ์
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจแบบ
ออนไลน ์

ไตรมาสที่  
2/2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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3) โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำรนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

เชิงผลผลิต (Output)  
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวดั
ชลบุรี และจังหวัดระยอง ได้รับ
การการนิเทศติดตาม ตาม
แผนปฏบิัติการนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ตามกลยุทธ ์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างมปีระสทิธิภาพ 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวดั
ชลบุรี และจังหวัดระยอง จ านวน 
51 โรงเรียน ด าเนินการพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมปีระสทิธิภาพ 

1) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์จัดท าแผนการ
นิเทศ ปฏิทินนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
2) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ สพม.ชบรย  
ด าเนินการนิเทศตามแผนปฏบิัตงิาน 
3) เพื่อให้โรงเรียนด าเนินงานพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. 

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์ผา่นระบบ 
ZOOM 
2) นิเทศติดตาม
โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 51 โรงเรียน 

1) แบบ
สัมภาษณ์แบบ
ออนไลน ์
2) แบบนิเทศ
ติดตามแบบ
ออนไลน ์
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
แบบออนไลน ์

ไตรมาสที่ 
2/2565   

ศึกษานิเทศก์ 
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4) โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 คร้ัง 
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา จ านวน 2 คร้ัง 
3) จัดพิมพ์รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1) คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และก าหนดนโยบายได้
ถูกต้อง 
2) สถานศึกษาในสังกัดมีการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาเพิม่ขึ้น 

1) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง  
2) เพื่อรับทราบผลการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง 
3) เพื่อเผยแพร่ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์ผา่นระบบ 
ZOOM 
2) นิเทศติดตามโรงเรียน
ในสังกัดจ านวน 51 
โรงเรียน 

1) แบบสัมภาษณ์
แบบออนไลน ์
2) แบบนิเทศติดตาม
แบบออนไลน ์
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจแบบ
ออนไลน ์

ไตรมาสที่ 
2/2565   

ศึกษานิเทศก์ 
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5) โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครภูำยในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ส่งเสริม
สมรรถนะการ
วิจัยในชัน้เรียน
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ของครูภายใน
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน
ทั้งหมด 393 คน 

1) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
วิจัยในชัน้เรียนให้ครูได้มี
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ครบทั้ง 3 ด้าน คือดา้นความรู้ 
ด้านทักษะและดา้นเจตคติต่อ
การวิจัยในชัน้เรียน  
2) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
ความจ าเปน็และความส าคัญ
ของการวิจัยในชั้นเรียนใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือสร้างและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3) เพื่อให้สามารถท าวิจัยใน
ชั้นเรียนใช้ในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอน 

1) ใช้การติดตามแบบ 
Online ด้วย
แบบสอบถาม 
2) ใช้กระบวนการแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน 

แบบติดตามการ
ด าเนินการวิจยัในชัน้
เรียนแบบออนไลน์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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6) โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การจัดการความรู้
เพื่อขับเคลื่อนสู่
การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

1) ครู/ ผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรทุกกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง สามารถสร้างองค์
ความรู้ในการท างานโดยภาพรวมได้ 
ไม่ต่ ากว่า  1 เรื่อง และมีแผนการ
จัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
2) ครู/ ผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรทุกกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง สามารถสร้างองค์
ความรู้ในการท างานโดยภาพรวมได้ 
ไม่ต่ ากว่า  1 เรื่อง และมีแผนการ
จัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 3) โรงเรียน และ กลุ่มงานภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นองค์กร
ที่มีน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศน์ พนัธ
กิจและเป้าหมายที่ต้องการ 

1) เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม 
และสร้างความตระหนักให้
ครู/ผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรทุกกลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีวัฒนธรรมของการ
ค้นหา วิเคราะห์และจัด
ระเบียบประสบการณ์และ
ความรู้ด้านการด าเนนิงานที่
ได้จากการปฏบิัติเพื่อ
เผยแพร่และถ่ายทอดและ
เก็บรักษาไว้กับองค์กรใน
รูปแบบสื่อตา่งๆที่เอ้ือต่อ
การน าไปใช้ในการพัฒนา
คน พัฒนางาน พฒันา
องค์กร 
 2) เพื่อให้ครู/ ผู้บริหาร
โรงเรียนและบุคลากรทุก
กลุ่มงานในส านักงานเขต

1) ก ากับ ติดตาม
ออนไลน ์
2) นิเทศทางไกล 

แบบนิเทศก ากบั
ติดตามออนไลน์  
(แบบฟอร์ม) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มีข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลาและ
ทันสมัยส าหรับวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนนิการ
เพื่อวางแผนและปรับปรุง
การด าเนินงานในทุกด้าน 
ให้บรรลุผลลัพธ์และ
เป้าประสงค์ ทั้งในระดับ
ส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม 
ระดับองค์กรและระหว่าง
ระดับองค์กร 
3) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
และนวัตกรรมการ
ด าเนินงานในการพัฒนา
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไปสู่ องค์กรที่เป็น
เลิศในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยการใช้
กระบวนการวิจัยและ PLC 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ด าเนินการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย 
 4) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
และนวัตกรรมการ
ด าเนินงานในการพัฒนา
โรงเรียนไปสู่องค์กรที่เป็น
เลิศในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยการใช้
กระบวนการวิจัยและ PLC 
ด าเนินการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย 
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7) โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยำกำรค ำนวณด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ วิธีกำร/กระบวนกำรนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้การออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการ

ค านวณ ด้วยการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก 

เชิงผลผลิต (Output) 
ครูผู้สอนรายวิชา
ออกแบบและ
เทคโนโลยี และวชิา
วิทยาการค านวณ 
 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 
1) ครูผู้สอน สามารถ
ออกแบบการเรียนรู้
เป็นการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก  
2) ศึกษานิเทศก์
สามารถนิเทศการ
จัดการเรียนรู้สาระที่ 
4 เทคโนโลยี ให้เป็น
การจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก 

1) พัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนด้านการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชาออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิชา
วิทยาการค านวณ ให้มี
ความรู้ความสามารถด้าน
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และใช้สื่อวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอน 
2) พัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ด้านการ
สื่อสารและการจงูใจ ใน
การนิเทศ ติดตามและ
ให้ค าปรึกษาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ของการ
จัดการเรียนการสอนทุก
รูปแบบ 

1) การสัมภาษณ์ 
2) การส ารวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 

1) แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
2) แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย 
Google Form 

ส.ค.-ก.ย. 
2565 

 

นายอมร สุดแสวง 
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8) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยเดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การอ่านออก
เขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตามนโยบาย
เดินหน้าและ
พัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได ้

1) เชิงผลผลิต (Output) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 
ของโรงเรียนเกาะสีชัง และ
ระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนขนาดเลก็ 
ได้รับการคัดกรองความสามารถใน
การอ่านและการเขียน 
2) เชิงผลลพัธ์ (Outcome) 
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสามารถ
น าผลของการคัดกรองเป็นข้อมูลใน
การวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนได้ตรงตามความเปน็จรงิ 

1) เพื่อคัดกรองความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชงั 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการคัด
กรองความสามารถในการอ่าน
และการเขียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของ
โรงเรียนเกาะสีชงั ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ส าหรับ 
ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนา
นักเรียน 

1. ประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการคัด
กรอง 
2. ด าเนินการคัดกรอง 
3. ประชุมให้ข้อมูล
ย้อนกลับหลังการคัด
กรอง 
4. จัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ 
 

1. แบบคัดกรองการ
อ่านออกเขียนได้  
2. การด าเนิน
กิจกรรม
พัฒนาการอ่นออก
เขียนได้ 
3. คู่มือชี้แจงการคัด
กรอง 

ไตรมาสที่ 2 
และไตร
มาสที่ 4 

(ภาคเรียนที่ 
2/2564 
และ ภาค
เรียนที่ 

1/2565) 

ศึกษานิเทศก์ 
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9) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ตำมร่ำงกรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ) 

เรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้ตามร่าง
กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) 

เชิงผลผลิต (Output) 
1) ผู้บริหารและครูมีความรู้ความ
เข้าเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม
การปรับปรุง 
หลักสูตรตามร่างกรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) 
2) ผู้บริหารและครูมีความรู้ความ
เข้าเก่ียวกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามร่างกรอบ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
3) โรงเรียนสามารถเตรียมความ
พร้อมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการ 
เรียนรู้ตามร่างกรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) 
 
 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้า
เก่ียวกับการเตรียมความ
พร้อมการปรับปรุงหลักสูตร
ตามร่างกรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้า
เก่ียวกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามร่างกรอบหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
3) เพื่อนิเทศติดตามการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อม
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ตาม
ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) 

1) สร้างความเข้าใจ 
เตรียมความพร้อมและ
ศึกษาน าร่อง 
2) การด าเนินการพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
3) การน าร่องและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
4) พัฒนาศักยภาพครูใน
การน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5) การรวบรวม การผลิต 
และการส่งเสริมการผลิต
เอกสาร 

1) คู่มือการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
2) แบบนิเทศติดตาม
การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

ไตรมาสที่ 2 ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนรู้จัก รัก เห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์และ
ความเครียด 
ปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้น
คืนสู่สภาวะสมดลุ (Resilience) 
และมีสุขภาวะและมสีัมพันธภาพที่
ดีกับผู้อ่ืน 
2) นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสงู
อย่างมีคุณธรรม มีความสามารถใน
การน าและก ากับ 
การเรียนรู้ของตนเองอย่างมี
เป้าหมาย 
3) นักเรียนสามารถสื่อสารอย่าง
ฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วย
ความรับผิดชอบต่อ 
ตนเองและสังคม 
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10) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ” 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติตการ 
หลักสูตร 
“ผู้ด าเนินการ
คัดกรองคน
พิการทาง
การศึกษา” 

เชิงผลผลิต (Output)  
โรงเรียนเรียนรวมมีครูที่บัตร
ผู้ด าเนนิการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา โดยสามารถด าเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ สิทธิและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับคนพิการ 9 
ประเภทความพิการทางการศึกษา 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนในโรงเรียนรวมได้รบัการ
พัฒนาที่ถูกต้องและมีสทิธิทาง
การศึกษาของคนพิการในการได้รับ
โอกาสและบริการทางการศึกษาใน
ทุกระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและ
ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง มี
ความสุขตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ความ
เป็นมาและความส าคัญในเร่ือง
การคัดกรองตามประเภท
ความพิการทางการศึกษา 
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรอง
ตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
เจตคติที่ดีต่อคนพิการ 

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์On line และ
On-site 
2) นิเทศก ากับติดตาม
(ออนไลน)์ 

1) แบบสัมภาษณ์
(แบบตอบ)โดยใช ้
 (Google form)  
2) แบบนิเทศก ากบั
ติดตาม  
(ออนไลน)์ 
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  
(Google form) 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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11) โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลระดับ ScQA 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

เชิงผลผลิต (Output)   
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใน
รุ่นที่ 3 จ านวน 17 โรงเรียนมี
ระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม
โครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ โดยได้เข้ารับการประเมิน
ระดับScQA  และมีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
รุ่นที่ 3 จ านวน 17 โรงเรียน ไดร้ับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
เน้นความเปน็เลิศทางวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์ 
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

1)เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ
บริหารที่มีคุณภาพตาม
โครงสร้างเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อผลการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ รับการประเมิน
ระดับScQA 
2)เพื่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
3)เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก เน้น
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคมโลก 

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์On line  
2) นิเทศก ากับติดตาม
(ออนไลน)์และOn Site 

1) แบบสัมภาษณ์
(แบบตอบ)โดยใช ้
 (Google form) 
2) แบบนิเทศก ากบั
ติดตาม (ออนไลน์) 
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  
(Google form) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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12) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันและประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
โดยต้นสังกัด ส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกัน
และประเมิน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา    
ที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของ
สถานศึกษา 
โดยต้นสังกัด 
ส านักงาน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) สถานศึกษาในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง จ านวน 51 แห่ง 
2) คณะกรรมการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จ านวน 20 คน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง จ านวน 51 แห่ง สามารถ
พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกดั
ส านักงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

1) เพื่อให้สถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่เข้มแข็งเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวสอบและ
ประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมรับการ
ประเมินภายนอก 

1) ประชุมปฏิบัติการ 
2) ส ารวจข้อมูลออนไลน ์

แบบส ารวจออนไลน์ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ระยอง มีการจัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
3) ครู ในโรงเรียนสังกัด จัดการ
เรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัตจิริง 
ตามมาตฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
4) ศึกษานิเทศก์มีทักษะดา้นการ
สื่อสารและการจงูใจ ด้วยวิธีการให้
ค าแนะน า ให้คาปรึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือ สนับสนนุโรงเรียนให้มี
คุณภาพที่สอดคล้องกับบริบท  
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13) โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ หลักสูตรเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตของส ำนักงำ นเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

พัฒนาครู 
ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
เพื่อการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตร
เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต
ของส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง จ านวน  51 คน 
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพศวีถีศึกษาในชัน้
เรียน  
2) การนิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถี
ศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
จ านวน 51  แห่ง   
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ
และมีเจตคติที่เหมาะสม ทีส่ามารถ
ดูแลตัวเอง ปฏิบัติตนและด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจบุัน 

1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ในลักษณะการ
จัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning  
2) เพื่อด าเนินการตรวจ 
ประเมินแผนการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต โดยการนิเทศ 
ก ากับติดตามการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ Active 
Learning 

 นิเทศก ากับติดตาม       
ณ สถานทีต่ั้ง / รูปแบบ
ออนไลน ์

1) แบบนิเทศ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพศ
วิถีศึกษา 
2) แบบสังเกต 
การสอน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

2. สถานศึกษาเกิดความเสมอภาค
และขจัดความไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศโดยการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
3. ศึกษานิเทศก์ได้รับข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อใช้ในการวางในการ
นิเทศพัฒนาต่อไป 
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14) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำรนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ส่งเสริม
กิจกรรม
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
ของส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ผู้บริหาร และครู ความรู้ เข้าใจ 
กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ร้อยละ 70   
2) สถานศึกษาในสังกัดให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ร้อยละ 100 
3) การนิเทศ ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ร้อยละ 70 
เชิงผลลพัธ ์
1) นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจและ
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มข้ึน 
2) สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ครบทุกโรงเรียน  
3) ศึกษานิเทศก์ได้รับข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อใช้ในการวางในการนิเทศพฒันา
ต่อไป 
 

1) เพื่อให้ผู้บริหาร และครู 
ความรู้ เข้าใจ กิจกรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
2) เพื่อพัฒนสถานศึกษาใน
สังกัดให้เป็นโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ  
3) เพื่อนิเทศ ติดตาม 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา       
ชลบุรี ระยอง 

นิเทศ ก ากับติดตาม 
(ออนไลน)์ 

แบบนิเทศติดตาม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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15) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ โดยใช้คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยำเสพติด” 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำรนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษาโดยใช้
คู่มือ“รู้คิด รู้ทัน 
ป้องกันยา    
เสพติด” 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ร้อยละ 70 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ร้อยละ 70 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้คู่มือ “รู้คิด รู้ทันป้องกันยา
เสพติด” 
3) ศึกษานิเทศก์มีการนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
คู่มือ “รู้คิด รู้ทันป้องกันยาเสพติด”
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70  
 
 

1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2) เพื่อส่งเสริมการใช้คู่มือ “รู้คิด รู้ทนั 
ป้องกันยาเสพติด”  ในสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
3) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของศึกษานิเทศก์  ในการนิเทศติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน 
 

นิเทศก ากับติดตาม  
ณ สถานทีต่ั้ง /
รูปแบบออนไลน ์

แบบสังเกตการสอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำรนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1)  นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ
และมีเจตคติที่เหมาะสม ทีส่ามารถ
ดูแลตัวเอง และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดป้ลอดภัยและห่างไกลจาก
ยาเสพติด และสามารถเติบโตเป็น
ก าลังส าคัญของสังคมและ
ประเทศชาตติ่อไป 
2) สถานศึกษามีคุณภาพในการจัด
การศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
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16) โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำสำกล CEFR      

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์
วิธีการ/

กระบวนการนิเทศ 
ส่ือ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การพัฒนา
คุณภาพจัดการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
ความสามารถ
ทางภาษา 
สากล CEFR 

เชิงผลผลิต (Output) 
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
จ านวน 220 คน  
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ
ความสามารถทางภาษา CEFR 
สามารถสื่อสารด้านการฟังและการ
พูด การอ่านและการเขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความเป็น
พลโลกของและการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และ
วิทยาการดา้นตา่งๆ 

 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถ
ทางภาษาสากล CEFR 
2) เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถ
ทางภาษาสากล CEFR 
3) เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทาง
ภาษาสากล CEFR 

 
 

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์ หัวข้อ “CEFR 
– Based Teaching 
and Assessment for 
High School 
Teachers” ด้วย
โปรแกรม Zoom 
2) นิเทศก ากับติดตาม
(รูปแบบผสมผสาน) 

1) แบบนิเทศก ากบั
ติดตาม  
2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษา 
นิเทศก์ 
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17) โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ด้ำนเจตคติและจิตวิทยำกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมของครูสังกัดส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียน
รวม ด้านเจตคติ
และจิตวิทยา
การจัด
การศึกษาเรียน
รวมของครู
สังกัดส านักเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)   
1) ครูที่รับผิดชอบการเรียนรวมใน
โรงเรียนเรียนรวมของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ได้รับการพฒันาด้าน
เจตคติและจิตวิทยาการจัด
การศึกษาเรียนรวม  
2) ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาเรียนรวมในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต18 จ านวน 10 คน 
มีความรู้ด้านจติวิทยาการจัดการ
เรียนรวมและสามารถนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ให้ค าปรึกษาดา้นการ
จัดการเรียนรวมให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดได ้
 
 

1) เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการเรียนรวมและให้
ความรู้ด้านจติวิทยาการศึกษา
เรียนรวมแก่ครูสังกัดส านักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง 
2) เพื่อศึกษานิเทศก์ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
จิตวิทยาการศึกษาเรียนรวม 
และสามารถนิเทศ ก ากับ
ติดตาม ให้ค าปรึกษาดา้นการ
จัดการเรียนรวมให้แก่
โรงเรียนในสังกัดส านักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยองได้
  

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์On line  
2) นิเทศก ากับติดตาม
(ออนไลน)์และOn Site 
 

1) แบบสัมภาษณ์
(แบบตอบ)โดยใช ้
 (Google form)  
2) แบบนิเทศก ากบั
ติดตาม (ออนไลน์) 
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  
(Google form) 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนในโรงเรียนเรียนรวมของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รบั
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน
การได้รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทุก
รูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
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18) โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ของครูในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการ
คิดวิเคราะห์และ
การแก้โจทย์
ปัญหา
คณิตศาสตร์ของ
ครูในระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1) ศึกษาสภาพปัญหาและความ 
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
อบรมการจัดการเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์ ของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นจาก
ครูผู้สอนจ านวน  51  คน  
2) ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลในการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ร้อยละ 80 

1) ศึกษาสภาพปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนา 
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
2) เพื่อศึกษาเนื้อหาที่มี
ปัญหาต่อการสอนของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ระดับระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1) ใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิดสอบถาม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ม.ต้น จ านวน 51 คน  
จ านวน 51 โรงเรียน 
2) งบประมาณนีย้ังไม่มี
กระบวนการนิเทศ 

แบบสอบถาม
ปลายเปิด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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19) โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำของครูภำษำต่ำงประเทศที่สอง สังกัดส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง โดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาของครู
ภาษาตา่งประเทศ
ที่สองสังกัดส านัก
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยองโดยใช้
กระบวนการ
นิเทศแบบร่วม
พัฒนาเพื่อ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

เชิงผลผลิต (Output)   
1) ครูผู้สอนภาษาต่างประทศที่
สองในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้รับการนิเทศเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงที่สง่เสริมศักยภาพ
ผู้เรียนได้อย่างประสทิธิภาพ 
2) ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 1 คน สามารถนิเทศ
ติดตามและให้ค าปรึกษาดา้นการ
จัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที่สอง 
ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ 
ที่ 21 
 
 
 

1) ครูผู้สอนภาษาต่างประ
ทศที่สองในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต18 จ านวน 8 
โรงเรียน ได้รับการนิเทศเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงที่สง่เสริม
ศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
2) ศึกษานิเทศก์ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต18 จ านวน 1 
คน สามารถนิเทศติดตามและ
ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศที่
สอง ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21  

1) ประชุมปฏิบัติการ
ออนไลน์On line  
2) นิเทศก ากับติดตาม
(ออนไลน)์ และOn Site 

1) แบบสัมภาษณ์
(แบบตอบ)โดยใช ้
 (Google form)  
2) แบบนิเทศก ากบั
ติดตาม (ออนไลน์) 
3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  
(Google form) 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะทีจ่ าเปน็ของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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20) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนำพหุปัญญำของผู้เรียน 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาพหุ
ปัญญาของ
ผู้เรียน 

เชิงผลผลิต (Output) 
1) ครูสามารถออกแบบจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน 
2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนองการเปลีย่นแปลง
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาพหุ
ปัญญาของผู้เรียน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้เรียนได้รับการเสริมสรา้ง
สมรรถนะที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาพหุปัญญา 

1) ครูสามารถออกแบบ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 
21 และพัฒนาพหุปัญญาของ
ผู้เรียน 
2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาพหุปญัญาของ
ผู้เรียน 

การนิเทศแบบเสริมพลงั
อ านาจ 
1) สื่อสารสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน 
2) การร่วมกันวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการด าเนนิงาน 
3) การจัดการความรู้ใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
4) การ่วมกันสร้าง
บรรยากาศในการ
ด าเนินงานนิเทศตามแผน 
5) การร่วมกันสะท้อนผล
การด าเนินการ  

1) แบบสอบถาม 
2) เอกสาร
ประกอบการ
ด าเนินการพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ 
3) แบบประเมนิ
ความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้
4) แบบประเมนิ
ความสามารถการ
จัดการเรียนรู้ 
5) แบบประเมนิความ
คิดเห็นของผู้ใช้
กระบวนการนิเทศ
แบบเสริมพลังอ านาจ 

ไตรมาสที่ 2 
และ 3 

ศึกษานิเทศก์ 
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21) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะควำมฉลำดรู้กำรอ่ำน (กำรอ่ำนขั้นสูง) ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย
เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะความ
ฉลาดรู้การอ่าน 
(การอ่านขั้นสงู) 
ส าหรับชัน้
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เชิงผลผลิต (Output) 
ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้นที่เข้ารับ 
การประชุม 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ที่
เรียนกับครูผู้สอนภาษาไทย ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารับ 
การประชุม 
 

1) เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูงส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับ
ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
2) เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่าน  
ขั้นสูง 

1) ขั้นน า 
2) ขั้นด าเนินการ 
3) ขั้นสรุป 

คู่มือฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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22) โครงกำรส่งเสริมควำมฉลำดรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับระดับชำติและนำนำชำติ (ONET/PISA) 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

โครงการ
ส่งเสริมความ
ฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับระดับชาติ
และนานาชาติ 
(ONET/PISA) 

เชิงผลผลิต (Output) 
1) ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และครูผู้สอนที่
รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้รับการอบรม 
2) ศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้
ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ
การออกแบบการเรียนรู้และครู
ผู้รับผิดชอบงานงานยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าใจ
กระบวนการสง่เสริมผู้เรียน 
2) นักเรียนมีความพร้อมในการรับ
การทดสอบ PISA 2021 และการ
ทดสอบ O-NET ปี พ.ศ. 2566 
3) ศึกษานิเทศก์ทุกคนที่ร่วม
โครงการได้เทคนิคการนิเทศเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถ
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
2) นักเรียนช่วงอายุ
กลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 
2021 เข้าใช้งานระบบ PISA 
STYLE ONLINE TESTING 
ของส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
3) ศึกษานิเทศก์ สามารถให้
ความช่วยเหลือ สนบัสนุน
การออกแบบข้อสอบรูปแบบ 
PISA และ ONET รวมถึงให้
แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทุก
รายวิชา 

1) การสัมภาษณ ์
2) การส ารวจความ
คิดเห็นด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน ์

1) แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสรา้ง 
2) แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย 
Google Form 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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23) โครงกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนสุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/กระบวนกำร

นิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

โครงการ 
“ขับเคลื่อน
โครงการ
โรงเรียนสุจริต
ของส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 
ชลบุรี ระยอง” 

เชิงผลผลิต (Output) 
1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100  
2)  โรงเรียนมีการด าเนนิกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 
3)  นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1)  โรงเรียนในสังกัดมีผลรายงานสรุป
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2)  ผู้บริหารและครูมีผลการด าเนินงาน
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
3)  นักเรียนมีผลการประเมินผลตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผา่นเกณฑ์  
 

1) เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
2) เพื่อนิเทศก ากับติดตามผล
การด าเนินกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง 
3) เพื่อให้ผู้บริหารและครู
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาได้ตรงความ
ต้องการของโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 

1) กระบวนการนิเทศ
แบบร่วมมือ 
2) รายงานผลการนิเทศ 
ติดตามผลและ
ประเมินผล 
 
 

1) แบบนิเทศติดตาม 
2) รายงานผลการ
นิเทศ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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24) โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อส่งเสริมจัดกำรศึกษำอย่ำง กำรจัดกำรศึกษำยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่อง เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร/

กระบวนกำรนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 

โครงการ     
การขับเคลื่อน
โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมจัด
การศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals : SDGs) 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูมีแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการแผนงาน
กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา  
3) ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาเชื่อมโยงกับประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
เชิงผลลพัธ์ (Outcome)  
1) เพื่อนิเทศก ากับติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่อง 
2) เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนนักเรียน 
3) เพื่อให้ผู้บริหารและครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาได้
อย่างถูกต้อง 

1) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  
3) เพื่อนิเทศก ากับติดตาม 
ผลการด าเนนิงานของ
โรงเรียนที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1) กระบวนการนิเทศ
แบบร่วมมือ 
2) รายงานผลการ
นิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล 
 

1) แบบนิเทศติดตาม 
2) รายงานสรุปผล
การนิเทศ 
 

พฤษภาคม
2565 

ศึกษานิเทศก์ 
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ส่วนที่ 6  เครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมิน 
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

แบบนิเทศ ติดตาม  กำรด ำเนินกำรโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพื้นที่(ต่อเนื่อง) 

ค ำชี้แจง  แบบนิเทศ ติดตามในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  จัดท าเพ่ือใช้ประกอบการนิเทศ  
  โรงเรียน............................................................................สหวิทยาเขต......................................... 

ที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติของ

โรงเรียน 
ปัญหำอุปสรรค 

หลักฐำน ร่องรอย/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนา&การจัดการความรู้
องค์กร(งจค.)ของโรงเรียน 
 

( ) ไม่ด าเนินการ    
( ) ด าเนินการ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 

................................ 

............................... 
2. โรงเรียนจัดท าแผน/โครงการในการ

จัดการความรู้ของโรงเรียน  (คู่มือการ
จัดการจดัท าแผนการจัดการความรู้สู่องค ์
กรแห่งการเรียนรู้) 
 

( ) ไม่ด าเนินการ    
( ) ด าเนินการ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 

................................ 

................................ 
3. จัดท า Patform (งานพัฒนา&การจัดการ

ความรู้องค์กร(งจค.) ร.ร. (ตามเอกสาร 
“การจัดท าสารสนเทศ การจดัการ
ความรู้องค์กร”     

( ) ไม่ด าเนินการ    
( ) ด าเนินการ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 

................................ 

................................ 
4. โรงเรียนสรุปผลโครงการตาม

แผนปฏิบัติการเรียบร้อยและคัดเลือก
โครงการพร้อมส่งต้นสังกัดจ านวน 1 
โครงการ 

( ) ด าเนินการ    
( ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
................................ 
................................ 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ” 
 

แบบนิเทศกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

ค ำชี้แจง 

1. แบบนิเทศฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือติดตามกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
ของสถานศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในสถานศึกษาให้
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
2. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ต้องศึกษาคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้เข้าใจก่อน
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และระหว่างการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. ผู้นิเทศจะต้องนิเทศตามล าดับขั้นตอนตามแบบนิเทศ 
4. ผู้นิเทศต้องสะท้อนปัญหา/อุปสรรค ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตาม 
กระบวนการในคู่มือ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ในโอกาสต่อไป 
 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)  
1.ขั้นเตรียมกำร 
1.1 กำรรวบรวมข้อมูล 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการสัมภาษณ์สอบถามข้อมูล 
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง       
2. มีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน       
3. มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง       
4. มีการท าความเข้าใจสภาวะของผู้เรียน 
กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................ ............... 
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1.2 กำรคัดกรองประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการขออนุญาตผู้ปกครอง       
2. มีการใช้แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ       
3. มีการใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอื่นๆเพ่ิมเติม       
4. มีผู้คัดกรองไม่น้อยกว่า 2 คน       
5. ร่วมมือกับคณะสหวิชาชีพในการคัดกรอง       
6. มีการคัดกรองเพ่ิมเติมจากการรับรองโดยแพทย์ 
หรือระบุไว้ในบัตรประจ าตัวคนพิการ       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................ ................................ 

2. ข้ันจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
การจัดท าการศึกษาเฉพาะบุคคลของสถานศึกษา       
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการ 
การศึกษาเฉพาะบุคคลครบตามองค์ประกอบของ 
ประกาศกระทรวงฯ       
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................. ............................

....................................................................................................... ....................................................................... 
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2.2 ตรวจสอบหรือประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำน 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย       
2. มีการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร       

3. น าผลการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนมาวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล       

4. มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือน ามาวาง
แผนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)       
5. มีการตรวจสอบรายการสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................... ............................ 
2.3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล(IEP) ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ข้อ       
2. น าผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
มาวิเคราะห์เป็นจุดเด่น จุดด้อย ได้สอดคล้องกับผล
การประเมิน       
3. มีการน าผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผู้เรียนน ามา 
ก าหนดเป้าหมายระยะยาว 1 ปี       
4. มีการน าเป้าหมายระยะยาว 1 ปีมาวิเคราะห์เป็น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ได้
อย่างสอดคล้อง       
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ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
5. ก าหนดเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการประเมินผล 
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
(เป้าหมายระยะสั้น)       
6. มีการก าหนดความต้องการด้านสิ่งอ านวยความ 
สะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม                   
(เป้าหมายระยะสั้น)       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
 
3.ขั้นกำรน ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลไปใช้ 
3.1 จัดท ำแผนกำรจัดกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมาย 
ระยะสั้น) มาวิเคราะห์งานเพ่ือ จัดท าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)       
2. มีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ได้ 
ครบตามองค์ประกอบ       
3. มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง 
เหมาะสมความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  
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3.2 กำรน ำแผนกำรจัดกำรสอนเฉพำะบุคคลไปใช้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 

1. ผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ไปสอนจริง       
2. มีการจัดท าเครื่องมือบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย เพ่ือน าไปประเมินผลการจัดกิจกรรมการ 
เรียนในแต่ละครั้ง       
3. มีการบันทึกหลังสอนทุกครั้ง       
4. มีการน าผลบันทึกหลังสอนมาใช้ในการทบทวน 
หรือปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ............................................................................... ................................. 
4.ขั้นกำรประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
4.1 ประเมินแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. มีการประเมินผลแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) ตามเครื่องมือที่ก าหนดเพ่ือตัดสินสรุปผล 
การเรียนรู้       
2. มีการน าผลการประเมินไปเทียบเคียงกับเกณฑ์ 
ระดับคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................................... 
4.2 ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 

มีการประเมินผลจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมาย 
ระยะสั้น) มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................ ............... 
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4.3 ประเมินเป้ำหมำยระยะยำว 1 ปี 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 

น าผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ผ่านมาเทียบเกณฑ์การผ่าน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................ 
4.4 ประเมินแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
1. น าจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมาย 
ระยะสั้น) ที่ผ่านตามเป้าหมายระยะยาวมาเทียบ 
เคียงเกณฑ์การผ่านตามที่สถานศึกษาก าหนด       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
4.5 กำรตัดสินระดับผลกำรเรียนรู้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 

1. น าค่าร้อยละของจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ผ่านเทียบเคียงเกณฑ์การผ่าน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด       
2. มีการน าผลการเรียนรู้มาทบทวน ปรับแผน การจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้เหมาะสมกับ 
ผู้เรียน       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
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5.ขั้นกำรสรุปและรำยงำนผล 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
มีการรายงานผลการความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ...................................................................................... .......................... 
6.ขั้นกำรส่งต่อ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ / อุปสรรค 
มีการส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับบริการทางการศึกษาที่ 
เหมาะสม       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ..................................................................... ........................................... 
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บันทึกกำรนิเทศ 

ชื่อ...........................................นำมสกุล...........................................................ผู้รับกำรนิเทศ 

ว/ด/ป รำยกำรนิเทศ ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศ ผู้รับกำร
นิเทศ 

หมำยเหตุ 
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โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลระดับ ScQA  
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แบบนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ     A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 
1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดท า/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

หลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยการชี้แจงประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ                                              

กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.2 ผู้ปกครองนักเรียน 

1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.4 นักเรียน 

2. โรงเรียนมกีารเตรียมการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                                         

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรม/วิธีการต่างๆ 

3. โรงเรียนจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ สพฐ. , ศน.ม. และ ศก.ม. 

4. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 

A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 

1.  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วน ได้แก่ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 ระเบียบการวัดและประเมินผล 

1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.4 เอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ 

1.5 เอกสารประกอบสาระความเป็นสากลทั้ง 4 รายวิชา 

2. โรงเรียนจัดรายวิชา ทฤษฎีองค์ความรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และการ                                        

สร้างโครงงาน ในรูปแบบดังนี้ 

2.1 จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.2 จัดแบบบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาระวิชาหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.3 ใช้ทั้งรูปแบบ 2.1 และ 2.2 

3. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพของ                       

ผู้เรียน 

4. นอกจากการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษแล้วโรงเรียนส่งเสริมจัดการเรียน 

การสอนหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย                                                     

ภาษาอังกฤษ 

6. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      7.  มีการจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช.) (ในชั้น ม.ปลาย) 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน 

รับรู้รับทราบการด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

9. ครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

10. ครูวางแผนวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

11. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาหลักสูตร 

12. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง                                                       

ฯลฯ 

A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เป็นพลโลกตามจุดหมายของหลักสูตรโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนสามารถจัดการบริหารหลักสูตรไม่ให้เวลาเรียนเพิ่มจากเดิม 

3. โรงเรียนลดภาระงานการสอนของครูให้เหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 

เพ่ิมเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

4.  โรงเรียนมีการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้ตามเป้าหมาย เหมาะสมสอดคล้อง 
 



 

103 
 

 

ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      กับหลักการและแนวคิดของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
A4 ( Accreditation ) : โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักกำรและเป้ำหมำย                               

หลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลอย่ำงเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

1.  โรงเรียนมีผลการประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนมีการน าเสนอและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ของ                  

หลักสูตร ในโอกาสต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู มีพันธสัญญาต่อกันในการจัดท าและใช้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่นและ 

ศรัทธาอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาหลักสูตรที่มีการด าเนินการ                                           

อย่างต่อเนื่อง 

5. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นหลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากลเป็น หลักสูตร

ที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์เป็นพลโลก 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หลักสูตร

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (ประถม/

มัธยม/HUB )และกำรวัด 

ประเมินผล 

    A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในรายวิชา TOK; EE; CAS; GE (สาระสากล) และภาษาที่ 2 

2. โรงเรียนมีการวางแผน และมีแผนงานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน                                                           

รายวิชา TOK; EE; CAS; GE (สาระสากล) และภาษาท่ี 2 

3. โรงเรียนมีการมอบหมายภาระงานให้ครูผู้สอนสาระสากลและภาษาที่ 2 โดยมีค าสั่ง                                      

แต่งตั้งชัดเจน 

4. โรงเรียนแต่งตั้งครูที่ปรึกษาส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสากล 4 สาระและ                                               

ภาษาท่ี 2 

A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนและมีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
1.  ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รายวิชา TOK; EE; CAS; GE (สาระสากล)                                                   

และภาษาที่ 2 ตามปรากฏในแผนพัฒนาโรงเรียนและ( หรือ )แผนปฏิบัติการแผนการ 

ด าเนินงานของกลุ่มสาระ / ฝ่ายชัดเจน 

2.  ครูมีการใช้หนังสือ / ต าราต่างประเทศประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3.   ครูน าเนื้อหาที่เป็นข่าวสารที่ทันต่อโลกปัจจุบันมาเป็นประเด็นหรือสร้างเป็นเนื้อหาใน 

การเรียนการสอนสาระสากลและภาษาที่ 2 

4.  ครูผู้สอนมีร่องรอยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและมีการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้สาระสากล 4 สาระและภาษาท่ี 2 อย่างเป็นรูปธรรม 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

2.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หลักสูตร

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (ประถม/

มัธยม/HUB )และกำรวัด 

ประเมินผล 

    A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามเนื้อหาในหนังสือ / ต าราต่างประเทศ ที่สอนหรือ 

เทียบเคียงเนื้อหาสอนสาระสากลและภาษาที่ 2 ได้ 

2. ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมในเนื้อหาที่เป็นข่าวสารที่ทันต่อโลกปัจจุบันได้อย่างมี 

ความสุขในการเรียนการสอนสาระสากลและภาษาท่ี 2 ได้ 

3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้ 
4. ครูมีการติดตามสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสากล 4 สาระและภาษาที่ 

2                                          จากผู้เรียน มีการตัดสินผลโดยใช้วิธีการที่

หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

5. ครูผู้สอนมีการใช้หนังสือ / ต าราต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนรู้และมากกว่า                                                

ร้อยละ 50 ของเนื้อหาทั้งหมด มีการบันทึกกระบวนการพัฒนาผลการสอน 

A4 ( Accreditation ) : โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักกำรโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกลอย่ำงเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

1.  ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

2.  ครูมีการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนสามารถสร้างเป็นเครือข่าย                                                

การเรียนรู้ มากกว่า 1 ช่องทาง และสามารถสร้างเครือข่ายได้ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      4 ครูผู้สอนมีการใช้หนังสือ / ต าราต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนรู้และมีการ                                 

บันทึกผลการสอน มากว่าร้อยละ 80 
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ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

1 ด้านการบริหารจัดการเทียบเคียง                  

มาตรฐานสากล 

    A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 
1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กร 
(คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ครู , นักเรียน ,ผู้ปกครอง ,ชุมชน) เช่นการประชุมชี้แจง                                              
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  

      A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนและมีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
1.ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

1.3 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

3. จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ 

4. วางรูปแบบการบริหารติดตามและประเมินผล 
      A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 

1. มีแนวทาง / คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      A4 ( Accreditation ) : โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล                                                                    

อย่ำงเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

1. ผู้บริหาร / รอง/หัวหน้ากลุ่ม บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน                                                                

มาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่จัดเจนและเป็นระบบ เป็นแบบอย่างได้ 

2 ด้านผู้บริหาร     A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 
1.จัดท าข้อมูล/สารสนเทศ รอบด้าน 

- สภาพแวดล้อมภายใน 

- สภาพแวดล้อมภายนอก 

2. ศึกษาข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของระบบของสังคมโลก วิชาการ เศรษฐกิจ 
3.ก าหนดวิสัยทัศน์ /ค่านิยมของโรงเรียนจาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยใช้สารสนเทศและด าเนิน กับ
สภาพการเปลี่ยนแปลง 

      A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนและมีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
1. น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

2. น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      3. มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และการสร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการให้                                                                

บรรลุ พันธกิจและวัตถุประสงค์ใช้เชิงกลยุทธ์ 

4. มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการจ าเป็น 

5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรและการวางระบบให้เกิดการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฎิบัติกับฝ่าย                             

บริหาร 

6. จัดน าระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
      A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 

1. บุคลากรมีเป้าหมายในการด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระบบธรรมาธิบาล 
2. บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการด าเนินการเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของ                                              
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

      A4 ( Accreditation ) : 
1. ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ผู้บริหารผ่านเกณฑ์การประเมินในระบบ TOA 
3 การใช้เทคโนโลยีของผู้บริหาร     A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 

1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายบริหาร                                                    
(ผอ. , รอง) 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      2. ศึกษาหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

      A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนและมีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
1.มีการน าเสนอผลงาน โดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2. มีการศึกษาค้นคว้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

      A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและมีการลิงค์ต่อมายังห้องผู้บริหาร(โปรแกรม                     

การบริหารจัดการของโรงเรียน) 

2. มีผลงานจากการใช้เทคโนโลยี 

(เอกสาร ,File ข้อมูล) 
      A4 ( Accreditation ) : 

ผู้บริหารมีการติดต่อประสานงานกับ บุคลากรในโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ 

สื่อสาร 

    A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 
1. ให้ความส าคัญในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยมีการชี้แจงบุคลากรฝ่ายบริหารให้ เห็นถึง

ความจ าเป็นในการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. มีสื่อนวัตกรรมที่จะศึกษาภาษาอังกฤษ เช่น เอกสาร , CD , เพลง , ภาพยนตร์ ฯลฯ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนและมีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
1. จัดหาวิทยากรมาพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรฝ่ายบริหาร 

2. จัดสภาพบรรยากาศในการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน 

3. ฝึกการโต้ตอบ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

4. เข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
      A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 

1.การน าเสนองาน โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

2.การรับฟังและเข้าใจในการน าเสนอจากบุคลากรต่างประเทศ 

3. ศึกษาจากข่าวภาษาอังกฤษภาพยนตร์ต่างประเทศ 

4. เรียนรู้จากเพลง โดยการฟังและร้อง 
      A4 ( Accreditation ) : 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานต่างประเทศได้ 

2. การเกิดความรู้จากการแปลเอกสารต่างประเทศ เผยแพร่ 
5 ด้านระบบการบริหารจัดการ     A1 ( Awareness ) สร้ำงควำมตระหนัก 

1. ศึกษาการบริหารจัดการระบบบริหาร วัดเชิงคุณภาพ (TQA) 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      3. วางแผนกลยุทธ์ 

      A2 ( Attempt ) : กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนและมีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
1. สร้างทีมบริหารก าหนดแนวทางการน าองค์กร 

2. ประเมินกระบวนการTQA (90 ค าถาม) 

3. น าผลการประเมินการด าเนินงานเพ่ือวางแผนพัฒนา 

4. ด าเนินการตามแผนพัฒนา 

5. มีการระดมทรัพยากรด้วยวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
      A3 ( Achievement ) ควำมส ำเร็จ/ผลผลิตของกำรพัฒนำ 

1.มีการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

2. มีทรัพยากรสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 

      A4  ( Accreditation ) : โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
อย่ำงเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

1. มีการบริหารคุณท่ัวทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2. มีผู้ให้การสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

6 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

(Infrastructure) 

    A1 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับ ความรู้และ

ความเข้าใจถึงความส าคัญจ าเป็นในเรื่องดังต่อไปนี้.... 

         1.1 นโยบายและแนวด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       1.2 การจัดสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม                                                                    

ตามท่ี สพฐ.ก าหนด 

1.3 การจัดสัดส่วนจ านวนครูต่อนักเรียน ให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่                                           

สพฐ.ก าหนด 

1.4 การจัดสัดส่วนจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ ของครูผู้สอน 

 

      2. โรงเรียนได้สร้างความเข้าใจให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองถึงความจ าเป็นที่จะต้อง                                                          

ด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ คือ 

2.1 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 

2.2 ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยี 

2.3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

2.4 ศูนย์วิทยบริการ (Resource center) ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

3. จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับนักเรียนทุกคน 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      A2 

1. โรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลของสถานศึกษาใน                                                 

เรื่องต่อไปนี้ 

1.1 จัดสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน (ปฐมวัย 25 คน / ห้อง, ประถมศึกษา 30 คน/ 

ห้อง, มัธยมศึกษา 35 คน/ห้อง) 

1.2 จัดสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อครูผู้สอน จ านวนนักเรียน 20 คน/ครู 1 คน 

1.3 ครูผู้สอนต้องมีความรู้ตรงตามสาขาวิชาที่สอน และมีจ านวนพอเพียง 

1.4 จัดสัดส่วนจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ ของครูผู้สอนไม่เกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ คือ 

2.1 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multimedia) 

2.2 ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ครอบคลุมพ้ืนที่ของ                            

โรงเรียนและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

2.4 ศูนย์วิทยบริการ (Resource center) ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม                   

บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอ 

3.โรงเรียนด าเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับนักเรียนทุกคน 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      A3 

1. โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

2. ครูดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง 

3. ครูสอนได้ตรงตามสาขาวิชาและความถนัด มีเวลาเพียงพอต่อการเตรียมการสอน 

4. ครูและบุคลกรในสถานศึกษาสามารถใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                     

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

6.มีการประเมินและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

 

      A4 

1. โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานที่มีความพร้อมสูงในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ                       

บริหารจัดการและเป็นอย่างได้ 

2.  ครูและบุคลากรมีจ านวนเพียงพอและครูท างานเป็นทีมรับอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ 

ยอมรับของสังคม 

7 เครือข่ำยร่วมพัฒนำ     A1 

1. โรงเรียนประชุมชี้แจง การสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนามาตรฐานสากลให้กับบุคลากร                                                               

โรงเรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องหลัก 

2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   A1 A2 A3 A4 

      3. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาทุกโรง ส ารวจและรวบรวมข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบ                                              

เครือข่ายร่วมพัฒนา 

4. พิจารณาเลือกโรงเรียนคู่ร่วมทั้งในและต่างประเทศ 

 

      A2 

1.สร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ทั้งในและต่างประเทศ 

2. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน(MOU)เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน 

3.  สร้างแผนงาน  โครงการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดร่วมกัน 

4. ร่วมกัน ติดตามทบทวนการด าเนินงาน โครงการร่วมกัน ให้เป็นไปตาม MOU ที่ก าหนด 

      A3 

1.มีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนระดับ                                                 

ภายในประเทศ 

2. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาร่วมสร้างความมั่นใจในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสู่                             

มาตรฐานสากลภายใต้พันธะสัญญาร่วมกัน 

3. ครู ผู้บริหารมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีสามารถใช้ในการสื่อสารและการจัดการ                                  

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โรงเรียน สามารถติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      ผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต  

      A4 

1. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายด าเนินการภายใต้พันธะสัญญาร่วมกันมีความเข้มแข็ง เป็นระบบ                                              

และมีความต่อเนื่อง 

2.โรงเรียนมีเพ่ือนร่วมพัฒนา  เกิดครือข่ายกลุ่มงานที่หลากหลายและมีความยั่งยืน 

3.มีโรงเรียนเครือข่ายต่างประเทศร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
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ด้ำน คุณภำพผู้เรียน 

ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

1 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ     A1 
  1. ผู้บริหารและครูประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน 
  การประเมินระดับชาติ 
  2. การพัฒนาความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเพ่ือแข่งขันระดับ สพท. / ระดับชาติ และ 
  ระดับนานาชาติ 
  3. ชี้แจงท าความเข้าใจนักเรียนในการแข่งขันทางวิชาการ / วิชาชีพ ในระดับนานาชาติ 
  4. คร ูนักเรียน ร่วมจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์และการแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ ทุก 
  ระดับ 
      A2 
  1. ผู้บริหารและครูร่วมกันจัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียน 
  2. จัดให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือแข่งขันภายในโรงเรียน 
  3. จัดให้มีการเสนอผลงานวิชาชีพเพ่ือแข่งขันในระดับโรงเรียน 
  4. รวบรวมผลงาน ปรับปรุงพัฒนางานให้มีความเป็นเลิศ 
      A3 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      1. นักเรียนมีผลงานที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด 

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับท้องถิ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 

3.  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกระดับที่เข้ารับการประเมิน 
    A4 

1. ผลการประเมินระดับชาติมีการพัฒนาขึ้นในระยะ 3 ปีต่อเนื่อง 

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติได้ร้อย 50 ขึ้นไป ทุกระดับชั้นที่เข้ารับการประเมิน 

3. นักเรียนมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ 
2 ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 

ภาษา 

    A1 
1. ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงท าความเข้าใจให้ครู นักเรียน เห็นความส าคัญในการสื่อสาร                                    

ภายในและภายนอกประเทศ ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อ                                                      

การเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน                                             

ระดับนานาชาติ 

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสื่อสาร 

3. คร ูนักเรียนร่วมกันพิจารณาสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการ                                    

สื่อสารเกินกว่า 1 ภาษา 

4. ครูจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการสื่อสารภาษาท่ี 2 ที่เห็นว่ามีความส าคัญ 

และควรน าเสนอให้มีการเรียนการสอน 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      A2 
1. โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความต้องการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 ตามที่โรงเรียนเปิดสอน นักเรียน                                                         

สนใจ 

2. นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียนมีความพร้อมเรียนภาษาท่ี 2 ตามที่สนใจ 
4. นักเรียนมีความสามารถสอบผ่าน มีความสามารถทางภาษาเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน                                                    
นานาชาติ 

      A3 
1. นักเรียนชั้น ม.ปลายได้เรียนอย่างน้อย 2 ภาษาทุกคน 

2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ 

3. มีนักเรียนที่สามารถในการแข่งขันด้านภาษาในระดับชาติ 
    A4 

1. นักเรียนร้อยละ 20 สามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้ 

2. มีนักเรียนสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันนานาชาติ 

3. มีนักเรียนสามารถในการแข่งขันด้านภาษาในระดับนานาชาติ 
3      A1 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

 ผู้เรียนมีความล้ าหน้าทางความคิด     1. โรงเรียนเตรียมครูโดยการศึกษาตามแนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์และเขียนแสดงทัศนะ                                                        

เชิงบวก 

2. ครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการคิด 

วิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีถูกต้องเป็นแนวทาง 

3. คร ูนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมพูด วิจารณ์ ประเมินค่าเชิงวิชาการ 

4. โรงเรียนจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ 
      A2 

1. ครูนักเรียนเลือกกิจกรรมแนวทางด าเนินงานเพ่ือตอบสนองโครงการฯ มุ่งเน้นสาธารณะ                                                   

ประโยชน์ 

2. นักเรียนน าเสนอโครงงานที่ต้องใช้ความคิดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มี                                                                  

เหตุผล พร้อมเผชิญกับความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ 

3.  จัดท าโครงงาน  เสนอโครงงานคัดเลือกชิ้นงานระดับโรงเรียน 

4. รวบรวมผลงาน พัฒนางานให้มีความสมบูรณ์สูงสุด 
      A3 

1. โรงเรียนมีผลงานการคิดวิเคราะห์ตามโครงงาน/กิจกรรม ของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

และมีกระบวนการพัฒนาและคัดเลือกเพ่ือส่งเสริมในการแข่งขันระดับต่าง ๆ 

2. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ฝึกความคิดสร้างสรรค์และกล้าเผชิญความเสี่ยง 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      3. นักเรียนมีการน าเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดเชิง 

สร้างสรรค์ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด 
      A4 

1. ผลงานการคิดวิเคราะห์ตามโครงงาน/กิจกรรม ของนักเรียนมีการพัฒนาต่อยอดเป็นงาน              

อาชีพหรือน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2. นักเรียนมีการน าเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดเชิง 

สร้างสรรค์ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ผลงานของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง 
4 ผู้เรียนสามารถผลิตงานอย่าง                 

สร้างสรรค์ 

    A1 
1. โรงเรียนด าเนินการประชุมชี้แจงและจัดระบบข้อมูล/สารสนเทศ                                                        

การสื่อสารและเทคโนโลยี 

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

3. คร ูนักเรียนร่วมกันจัดระบบข้อมูล จัดระบบสารสนเทศ 

4.  คร ู  นักเรียนร่วมกันน าข้อมูล  สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. นักเรียนน าข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง                                        
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      A2 
1. นักเรียนตีความการใช้ในการคิด การตัดสินใจ 

2. นักเรียนใช้ทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) แสดงให้เห็นถึง                                                      

การเรียนรู้ตามมาตรฐาน สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด 

3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออกแบบ      

สร้างสรรค์งานและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนสรุปผลการด าเนินงานและพัฒนาต่อยอด 
      A3 

1. โรงเรียนมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ตามที่นักเรียนออกแบบ                         

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. น าเสนอผลงานที่เป็นเลิศมีรูปแบบชัดเจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์                                         

ของนักเรียน ระดับภาค 

3. น าเสนอผลงานที่เป็นเลิศมีรูปแบบชัดเจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนระดับนานาชาติ 
      A4 

1.  โรงเรียนมีกระบวนที่จัดเจนเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานการ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนมีผลงานความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นเลิศมีรูปแบบชัดเจน น าเสนอแลกเปลี่ยน                                                   
เรียนรู้ในระดับ ประเทศและนานาชาติ 

5 ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม                         

โลก 

    A1 
ครูจัดประชุมชี้แจงนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงแนวทางท่ีซับซ้อนของสังคมโลก                        

ให้นักเรียนมีความรู้ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติให้เห็นความ 

แตกต่างอย่างหลากหลาย ในประเด็น 

- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

- เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ความรับผิดชอบร่วมกันในสภาพสังคม/เทคโนโลยี สาธารณประโยชน์ การรักษา                                                 

สภาพแวดล้อม อุดมการณ์ประชาธิปไตยและสังคมโลก 
      A2 

1. ก าหนดแผนงาน โครงการให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

2. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลายของโลก เข้าใจความสัมพันธ์                                            

เชื่อมโยงขององค์กรต่างๆ ในสังคมโลก 

3. นักเรียนก าหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ 

นโยบายสาธารณะ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      4. นักเรียนก าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดี จัดการและควบคุมการ                                               

ใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สาธารณะ ปกป้อง สังคม สิ่งแวดล้อมพร้อม                                 

อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

5. นักเรียนได้รับโอกาสในการรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือรู้จักตนเอง รู้จักและเคารพคน 
อ่ืนรวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะให้สามารถมองโลกได้อย่างรู้จักคิด  วิเคราะห์ 

      A3 
1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภาวการณ์ที่หลากหลาย

ของ                                                     โลก และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 

2. นักเรียนร้อยละ 60 สามารถอธิบายและยกตัวอย่างถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม                                               

ขนบธรรมเนียม ประเพณีนานาชาติ 

3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ 

ผลตอบแทนได้ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดเห็นและมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่                                                
เหมาะสมกับตนเองได้ 

      A4 
1.  นักเรียนทุกคน  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับภาวการณ์ท่ีหลากหลายของ 
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ล ำดับ รำยกำร ระดับผลงำน แนวทำงกำรพิจำรณำผลงำน 
ประกอบกำรนิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล A1 A2 A3 A4 

      โลก และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก 

2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอธิบายและยกตัวอย่างถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีนานาชาติ 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ 

ผลตอบแทนได้ 
4. นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นและมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับ                                                 
ตนเองได้ 
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โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

 

แบบนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษำ 

โรงเรียน.......................................................................................กลุ่มสหวิทยำเขต..................................... 

ต ำบล.........................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด............................................... 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

ครั้งที่ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม   □ครั้งที่ 1  □ครั้งที่ 2  
 
ค ำชี้แจง 
 1. แบบนิเทศ ติดตาม "การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา" ฉบับนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ 
ติดตาม"การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 1 
 2. แบบนิเทศ ติดตาม "การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา" ฉบับนี้มี 4 ตอน 
  ตอนที่ 1 สถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เมาะสมกับ
ช่วงวัยของนักเรียน โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และให้เป็นส่วน
หนึ่งของการวัดผลการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ตอนที่ 2 สถานศึกษา จัดหาและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ ในการสอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
  ตอนที่ 3 การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ทางเว็บไชต์ 
http://cse-eleamning.obec.go.th 
  ตอนที่ 4 การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของ สถานศึกษาในแต่ละระดับชั้น 

 3. การบันทึกผลการนิเทศให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมายถูก (✓ ) ในช่องซึ่งตรงกับประเด็นที่โรงเรียน 
ปฏิบัติจริงโดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
 4. ให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการนิเทศ ติดตาม และให้
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ดังนี้ 
  1. จัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานหรือเพ่ิมเติม ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ซึ่งควรจัดให้ครบทุกชั้นปี ทุกคนได้เรียน 
  2. จัดเป็นวิชาบูรณาการ ซึ่งต้องวางแผนร่วมกันในการจัดหลักสูตรให้เชื่อมโยงกันเป็น
ระบบและครูทุกคนในโรงเรียนต้องรับรู้เข้าใจเป้าหมายการสอนเพศวิถีศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
จัดการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ครบทั้ง 6 มิติของเพศวิถี คือ 1) พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย (Human 
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Development) 2) การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relationships) 3) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Personal 
Skill) 4) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behaviors)  5) สุขภาวะทางเพศ (Sexual Health) และ 6) บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ (Social and Culture) 
  3. จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชั่วโมงแนะแนว ชมรม/ชุมนุม ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ เป็นต้น 
  4. สอดแทรกในวิชาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 
ตอนที่ 1 สถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดย 
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ 
วัดผลการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

✓ ไม่ได้ด าเนินการ (ระบุเหตุผลความจ าเป็น)………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

✓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม (ระบุกิจกรรม/โครงการ/ระดับชั้น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 2 สถานศึกษา จัดหาและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ ในการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

✓ไม่ได้ด าเนินการ (ระบุเหตุผลความจ าเป็น) ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

✓ วิธีการจัดหาและพัฒนาครู (ระบุ) ……………………………..…………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
ตอนที่ 3 การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ครูแนะแนว และครูอ่ืนที่สนใจ ) ทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th 

✓ ไม่มีผู้เข้ารับการอบรม (ระบุเหตุผลความจ าเป็น) ……………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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✓ ลงทะเบียน และอยู่ระหว่างการอบรม จ านวน......................คน 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ/
รายวิชาที่สอน 

จ านวนหน่วยที่อบรมแล้ว  
(ระบุ 1 - 8) 

ส่งแผนฯ 

(ยังไม่ส่ง 0 ส่งแล้ว1) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

✓ ผ่านการอบรมแล้ว จ านวน......................คน (ได้รับเกียรติบัตร) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ/รายวิชาที่สอน 
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ตอนที่ 4 การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา 

ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

ม.1 

✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
ในช้ัน ม. 1 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

ม.2 ✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
ในช้ัน ม. 2 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

........................................................................................ 

....................................................................................... 

........................................................................................ 

 
ม.3 ✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

ในช้ัน ม. 3 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

 
ม.4 ✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

ในช้ัน ม. 4 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

 
ม.4 ✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

ในช้ัน ม. 4 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

 
ม.5 ✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

ในช้ัน ม. 5 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

 
ม.6 ✓ ไมไ่ด้จดัการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

ในช้ัน ม. 6 (ระบุเหตุผลความจ าเป็น).............................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 

✓ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (ระบุรายวชิา) ............................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ ค าอธิบายรายวิชา 

✓ แผนการจัดการเรียนรู ้

✓ เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับ 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ีมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี 
ศึกษา (ระบุ)............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

✓หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
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ชั้น 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

✓ บูรณาการกับรายวิชา (ระบรุายวิชา) 
........................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ระบุกิจกรรม) 
.............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

✓ สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
(ระบุรายวิชา และ การจดักิจกรรม) ............................... 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

 

................................................................... 

................................................................... 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

แบบนิเทศติดตำมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

โรงเรียน.......................................................................................กลุ่มสหวิทยำเขต..................................... 

ต ำบล.........................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด............................................... 

ครั้งที่ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม  

□ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 /................ □ครั้งที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 /................ 
วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ........................................................................................... 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ชื่อโรงเรียน    จังหวัด    
ชื่อผู้นิเทศ  1 )    2)     
   3 )    4)     
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้ำนบริบทเบื้องต้น 

1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม 
         
          
บรรยากาศของโรงเรียน 
         
          
สภาพชุมชนใกล้เคียง 
         
          
สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
         
          
 
ตอนที่ 3 กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม (ตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรมเป้ำหมำย 
พฤติกรรมบงข้ีเชิงบวก (จ ำนวนตำมกลุ่ม) 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
    
    

 

ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้บวก และคุณธรรมเป้าหมาย เนื่องจาก (กรุณาระบุ) 

       

        

วิธีกำรก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

(1) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
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(2) การสร้างแกนน า 

        

        

(3) ประชุมระดมสมอง 

        

        

     - การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
       

        

     - การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
       

        

(4) การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

       

        

 

2. กำรก ำหนดวิธีกำรบรรลุเป้ำหมำย 

2.1 การวางแผน / การจัดท าโครงงานคุณธรรม 

- การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

        

        

2.2 การเป็นแบบอย่างที่ดี 

        

        

2.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

        

        

2.4 การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน / ในชั้นเรียน 
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2.5 การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       

        

 

3. โครงงำนคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 1 โครงงาน   

โครงงาน   
 

 

คุณธรรมที่ 2 
 
 

โครงงาน   
โครงงาน   

 

คุณธรรมที่ 3 โครงงาน   
โครงงาน   
 

 

 

 

4. เครื่องมีอส ำคัญในกำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย 

- การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพ่ือให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 

        

        

- การสร้างแกนน า (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

        

        

- การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 

        

        

- การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
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- การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

       

       

        

- การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน: AAR 

        

        

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

        

        

- การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 

       

        

- การประชาสัมพันธ์ 

       

        

5. ผลกำรด ำเนินงำน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 

- ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
         
          
- ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
         
          
- ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
         
          
 - ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
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 - ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
         
          
 - ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
         
          
 - องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน 
         
          
 
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
         
          
 

7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
  
  
  

8. การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
การด าเนินการของโรงเรียน 

ตามข้อเสนอแนะ 
   
   
   
   

 

9. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
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ลงชื่อผู้นิเทศ     

(    ) 

ลงชื่อผู้นิเทศ     

(    ) 

ลงชื่อผู้นิเทศ     

(    ) 

ลงชื่อผู้นิเทศ     

(    ) 

 

 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ โดยใช้
คู่มือ  “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยำเสพติด” 

 เครื่องมือกำรสังเกตกำรสอน (ส ำหรับโครงกำรเพศวิถี และรู้คิดรู้ทันฯ) 

ชื่อผู้สอน ............................................... วิชา .................................................... ระดับชั้น ................. 

ชื่อผู้นิเทศ ........................................................ต าแหน่ง................................................. .................... 

ครั้งที่นิเทศ ...................................................... วัน/เดือน/พ.ศ. ........................................................  

ค ำชี้แจง ให้กำเครื่องหมำย    ในช่องทำงขวำมือตำมเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์  5 = ดีมาก  4 = ดี   3 = ปานกลาง  2 = น้อย   1 = แกไข 

ระดับกำรปฏิบัติ 10 
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รำยกำรประเมิน 
5 4 3 2 1 ข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้ันเตรียมควำมพรอม(ขั้นน ำ) 
1.1 มีกิจกรรมเตรียมความพร อมที่กระตุ้นสมองโดยใช้เวลา
เหมาะสม (ไมยาวเกินไป) และน่าสนใจ 

      

2. ขั้นสอน 
 2.1 จัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับการท างานของสมอง 
 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้สะท้อนมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 2.3 มีล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 
 2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
 2.5 มีการใช้ค าถามส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงแกผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.6 มีการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร 
2.7 มีการใช้ค าพูดเชิงบวก เสริมแรงสร้างความภาคภูมิใจ 
และความม่ันใจแก่ผู้เรียน 
 2.8 มีความแม่นย าในเนื้อหา 
 2.9 เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 
 2.10 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู 
 2.11 สร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
 2.12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบถวนตามแผน 

      

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ ข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

3. ขั้นสรุป 
 3.1 มีการทบทวนและสรุปความรูหรือทักษะที่สอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจและแม่นย าในสิ่งที่เรียนรูมากขึ้นโดยให้ผู้เรียน
ช่วยกันสรุปบทเรียน 
 3.2 มี วิ ธี การประเมินผลการ เรี ยนรู ของผู้ เ รี ยนอย่ าง
หลากหลายและเหมาะสม 
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4. ด้ำนบุคลิกภำพ 
 4.1 เสียงดังชัดเจน 
 4.2 ใช้ภาษาถูกต้อง 
 4.3 วางตนเหมาะสมกับความเป็นครู 
 4.4 ควบคุมอารมณ ์
 4.5 แต่งกายสุภาพ 

      

รวม       

เฉลี่ย   

 

ผู้นิเทศให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู ดังนี้ 

1. จุดเดนของการสอนในคาบนี้ 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... ............................................................................... 

2. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ พัฒนาต่อยอด 

.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

 

                                    ลงชื่อ ........................................................ ผู้รบัการนิเทศ 

                                             (..................................................)  

                                    ลงชื่อ ........................................................ผู้นิ เทศ 

                                             (................................................)  

เครื่องมือกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนของครู (ส ำหรับโครงกำรเพศวิถี และรู้คิดรู้ทันฯ) 

 

การนิเทศการเรียนการสอนของ(นาย,นาง,นางสาว)................................................................ 

โรงเรียน...................................................................... ............................................................. 

กลุ่มสาระการเรียนรู........................................ชั้น...........ครั้งที่.......วันที่.......เดือน..............พ.ศ. .............. 

ค ำชี้แจง  ให้กาเครื่องหมาย    ชองอันดับคุณภาพตามความเป็นจริง ดังนี้ 

เกณฑ์   5 = ดีมาก    4 = ดี    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = แกไข 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ ข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู 

 1.1 มีองค์ประกอบในแผนครบและเขียนไดสอดคลอง
เหมาะสม 
 1.2 สื่อสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรม 
 1.3 ประเมินผลสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 1.4 ล าดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม 
 1.5 แผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน 

      

2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู 
 2.1 วิธีการน าเข้าสู่บทเรียน เร้าใจ/น าให้คิด/ 
อยากรอูยากเรียน 
 2.2 ครูตั้งใจสอนและเตรียมการสอนเป็นอย่างด ี
 2.3 จัดกิจกรรมตามล าดับในแผนการจัดการเรียนรู 
 2.4 ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับสาระการ 
เรียนรูและกิจกรรม และมีการสอดแทรกคุณธรรม 
 2.5 ครูและนักเรียนใช้สื่อร่วมกัน 
 2.6 มีการซักถามและสนทนาซึ่งกันและกันระหว่างครูและ
นักเรียน 
 2.7 ให้ความเอาใจใสนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
 2.8 ครูเสริมแรงไดดีและเหมาะสม 
 2.9 บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง 
 2.10 นักเรียนกลาแสดงออกไมเครียด 
 2.11 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตย เช่น รูจักหน้าที่ 
ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
2.12 นักเรียนมีความกระตือรือร้นท างานอย่างตั้งใจและ
เรียบร้อย 
2.13 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
2.14 ครูให้งานและการบ้านเหมาะสม 
2.15 ครูเขาออกตรงเวลาและไมละทิ้งห้องขณะชั่วโมงสอน 

      

รวม       
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รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ ข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

เฉลี่ย   
 

ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

                          ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ  

                                 (.............................................................)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำสำกล CEFR 
 

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำสำกล CEFR  
ชื่อ-สกุล ผู้รับการนิเทศ…………....................................................................………………………. 
โรงเรียน.....................................................................ชั้น.………………............... เวลา ........….. 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ………………….....................................................………………..................... 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ..................................................………………..........................……. 
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ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับผลการประเมินตามความเป็นจริง 
ระดับผลกำรประเมิน ดังนี้ 5 หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด 

4 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
3 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
2 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
1 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 

ข้อ รำยกำร ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 1 กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1 องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน      
2 จุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด      
3 ก าหนดสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด      
4 ก าหนดเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัยสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
5 ก าหนดกิจกรรมเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถ

ทางภาษาสากล CEFR สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     

ด้ำนที่ 2 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้เทคนิคการสอน

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
     

7 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR      
8 ก าหนดสื่อการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 

และกิจกรรมการเรียนรู้ 
     

9 ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
หลากหลาย 

     

10 ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)      
ด้ำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำสำกล CEFR 
11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

     

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
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ข้อ รำยกำร ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

13 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ (ทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน)  

     

14 มีการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาสากล CEFR อย่างหลากหลาย 

     

15 ใช้สื่อได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้      
ด้ำนที่ 4 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
16 มีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้       
17 ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
18 มีเกณฑ์คุณภาพ (Rubrics) การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ 

สื่อสารตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR ที่ถูกต้องเหมาะสม 
     

19 ใช้การวัดผลหลากหลาย ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์กิจกรรมผู้เรียน
และเวลา 

     

20 มีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องตามกรอบความสามารถทาง
ภาษาสากล CEFR 

     

                                                                 รวม      

ระดับคุณภำพ  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรนิเทศ 
เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำสำกล CEFR  

 
ค ำชี้แจง: แบบประเมินความพึงพอใจมี 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ให้ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจเพียง 1 ช่อง ในรายการประเมินความพึงพอใจต่อ
การนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล 
CEFR  จ านวน 20 ข้อ ที่มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
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5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 ให้ผู้ท าแบบประเมินเขียนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR  
ข้อ รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การนิเทศช่วยปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน      
2 การนิเทศช่วยให้ครูเกิดความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน      
3 การนิเทศช่วยพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ

ความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
     

4 การนิเทศช่วยให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาสากล CEFR ให้มีประสิทธิภาพ 

     

5 การนิเทศช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

6 การนิเทศช่วยส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

     

7 การนิเทศช่วยให้ครูวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพ่ือนาสู่การพัฒนา      
8 การนิเทศช่วยสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ

ความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
     

9 การนิเทศช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
กรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

     

10 การนิเทศชว่ยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ครูน าไปปรับปรุงพัฒนาได้ดีขึ้น      
11 การนิเทศมีลักษณะของการให้ค าแนะนา คาปรึกษา แก้ไขปัญหาและพัฒนา

ครูเป็นระบบ 
     

12 การนิเทศช่วยกระตุ้นให้ครูเปิดใจยอมรับจุดที่ต้องพัฒนา      
13 การนิเทศช่วยให้ครูวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ      
14 การนิเทศช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายและมี

ประสิทธิภาพ 
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ข้อ รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

15 การนิเทศมีการใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ครูเกิดการเรียนรู้      
16 การนิเทศช่วยกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน      
17 การนิเทศช่วยให้กระตุ้นให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย      
18 การนิเทศช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
     

19 การนิเทศช่วยเพิ่มโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
20 การนิเทศช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ      
 รวม      
 รวมทั้งสิ้น  

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ด้ำนเจตคติและจิตวิทยำกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม
ของครูสังกัดส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ชลบุรี ระยอง 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 

ปีงบประมำณ 2565 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ค ำชี้แจง :  
 
1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามและประเมินผล  

การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด 
2. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 ตอนที่ 2  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
ตอนที่ 3  ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานดีเด่น  

 ตอนที่ 4  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
3.  ให้ผู้นิเทศ สังเกต สอบถามและรวบรวมข้อมูล ตามแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบันทึก

ข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนหรือผู้รับการนิเทศ รวมทั้งให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  และหรือเติมข้อความให้ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ............... 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

       ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................... โทรศัพท์............................... 
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       E-mail: ………………………………………………………………………… 

 1.2 ขนาดโรงเรียน 

     โรงเรียนขนาดเล็ก (ต่ ากว่า 120 คน)      โรงเรยีนขนาดใหญ่ (601 - 900 คน) 

     โรงเรียนขนาดกลาง (121 – 600 คน)    โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (901 – 1,200 คน) 

 1.3 การจัดเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 

      เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลาหรือบางวิชา 

                จัดชั้นเรียนเฉพาะเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเต็มเวลา 

         จัดชั้นเรียนเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทเดียวกันมาอยู่กลุ่มเดียวกันเต็มเวลา 

     จัดห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก 

 1.4 การจัดครูในชั้นเรียนที่มีเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        จัดให้มีครูผู้สอนในชั้นเรียนปกติ 

      จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษ/ครูพิเศษ/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการในชั้นเรียนปกติเพ่ือคอยช่วยเหลือครู
ประจ าชั้น/ประจ าวิชา ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                จัดให้มีครูเวียนเพื่อให้บริการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษในชั้นเรียน 

         จัดให้มีครูบริการสอนเสริมประจ าห้องเสริมวิชาการ (Resource Room)  

                จัดให้มีครูประจ าชั้นสอนเกือบทุกวิชาในชั้นเรียนที่จัดเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ยกเว้นบางวิชา เช่น พลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      จัดให้มีครูประจ าชั้นสอนทุกวิชาในชั้นเรียนที่จัดเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
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2.  ข้อมูลบุคลำกร 

 2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            

  2.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

   1)  ผ่านการอบรมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

       การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

       การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

       ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

       หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)     

       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

    2)  วุฒิการศึกษาพิเศษ     มี         ไม่มี 

   2.1.2  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา                    ทั้งหมด…...........…….คน 

       1)  ผ่านการอบรมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
      การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม                        จ านวน….………คน 
      การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้      จ านวน….………คน 
      ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา                          จ านวน….………คน 
      หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)  จ านวน……...…คน 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........................................................................   จ านวน….………คน 

   2)  วุฒิการศึกษาพิเศษ    มี   จ านวน……...คน        ไม่มี   จ านวน………..คน     

 2.2  ข้อมูลครูผู้สอน 

   2.2.1  ครูผู้สอนทั้งโรงเรียน    ทั้งหมด …..…..........…คน 

   2.2.2  ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวม  ทั้งหมด …..…..........…คน 

        1)  ผ่านการอบรมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
      การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม          จ านวน........คน 
      การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน........คน 
      เทคนิคการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้        จ านวน........คน 
      ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา                            จ านวน........คน 
      หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)   จ านวน........คน 
         การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)        จ านวน........คน 
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          หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริม               จ านวน........คน
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................................       จ านวน........คน 

2)  วุฒิการศึกษาพิเศษ    มี   จ านวน…….. คน        ไม่มี        จ านวน........คน 

    3)  เป็นผู้ให้บริการสอนเสริมตามกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้  
คนพิการมีสิทธิ์ ได้รับสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา       
จ านวน……….……คน 

 

 2.3 พี่เลี้ยงเด็กพิกำร  ทั้งหมด …..…..........…คน 

   1)  ผ่านการอบรมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
     การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม                    จ านวน…………… คน 
     การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จ านวน…………… คน 
     เทคนิคการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้       จ านวน…………… คน 
     ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา                      จ านวน…………….คน 
     การอบรม พัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการ               จ านวน…………….คน 
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................      จ านวน……………คน     

   2)  วุฒิการศึกษาพิเศษ     มี   จ านวน…….. คน        ไม่มี  จ านวน……….. คน     

   3)  เป็นผู้ให้บริการสอนเสริมตามกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ 
คนพิการมีสิทธิ์ ได้รับสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา       
จ านวน……….……คน 

 

 3. จ ำนวนนักเรียน ทั้งหมด ..............คน จ าแนกเป็น (ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ได้รับการนิเทศ) 

  3.1 นักเรียนทั่วไป   จ านวน .....................คน 

     3.2 นักเรียนพิการเรียนรวม     จ านวน .....................คน ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

3.3 นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

     จ านวน .....................คน คิดเป็นร้อยละ...................... ของจ านวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด
 3.4 นักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     จ านวน .....................คน คิดเป็นร้อยละ...................... ของจ านวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด 

3.5 นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน .....................คน  

     คิดเป็นร้อยละ...................... ของจ านวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด
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4.  งบประมำณ/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 

 4.1 งบประมำณที่ได้รับสนับสนุน 

  

ที ่ หน่วยงำนที่สนับสนุน กิจกรรม/โครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

จ านวน...................บาท   

   

   

   

   

   

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

จ านวน..................บาท     

   

   

   

   

   

3. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

จ านวน....................บาท 

   

   

   

   

   

4 หน่วยงานอื่น 

(ระบุ)........................... 

จ านวน...................บาท   
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4.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียนที่

ได้รับทั้งหมด จ ำนวน.............คน จ ำแนกเป็น 

4.2.1 นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อฯ บัญชี ก     จ านวน. ...........คน 

4.2.2 นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อฯ (บัญชี ก และ ข)  จ านวน ............คน   

4.2.3 นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อฯ (บัญชี ข และ ค)      จ านวน ............คน 

4.2.4 นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อฯ (บัญชี ก ข และ ค)  จ านวน .......... คน 

4.2.5 นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อฯ อื่น ๆ (ระบุ)            จ านวน........... คน 

1) ............................................................................ จ านวน........... คน 

2) ............................................................................ จ านวน........... คน 

3) .............................................................. .............. จ านวน........... คน 

4) ............................................................................ จ านวน........... คน 

5) ............................................................................ จ านวน........... คน 

6) ............................................................................ จ านวน........... คน 

ตอนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 

ค ำชี้แจง    
1. ให้ผู้นิเทศ สังเกต สอบถามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวมตามรายการนิเทศ แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  ของรายการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลที่ได้ด าเนินการและท าเครื่องหมาย ในช่องระดับคุณภาพของการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง   ด าเนินงานได้ครบถ้วนทุกประเด็นและมีร่องรอย หลักฐานหรือ  
   ข้อมูลที่สะท้อนกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ด าเนินงานได้ครบถ้วนทุกประเด็นและมีร่องรอย หลักฐานหรือ
   ข้อมูลที่สะท้อนกระบวนการด าเนินงานเป็นบางส่วน 

ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและมีร่องรอย หลักฐาน 
                          หรือข้อมูลที่สะท้อนกระบวนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินงาน  
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง   ด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและขาดมีร่องรอย  

   หลักฐาน หรือข้อมูลที่สะท้อนกระบวนการด าเนินงานที่ได้ 
                                   ด าเนินงาน  
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2.  ผู้นิเทศบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักฐานร่องรอยหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผู้รับ 
การนิเทศ รวมทั้งบันทึกการนิเทศให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 

 

รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
ระดับคุณภำพ บันทึก

กำรนิเทศ 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน      

 1.1. ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ                          
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นหรือตามศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
 1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
 1.3 ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
 1.4 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 1.5 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
ในการท างานและการมีอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยหรือศักยภาพของผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

ร่องรอย 

หลักฐำน 

 

รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
ระดับคุณภำพ บันทึก

กำรนิเทศ 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
 2.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 2.2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมเหมาะสม 
ตามศักยภาพ 

ร่องรอย หลักฐำน 

 



 

159 
 

 

  

รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
ระดับคุณภำพ บันทึก

กำรนิเทศ 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรวม      
 3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 3.2 สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เรียนรวมทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
 3.3  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร        
ด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 3.4  สถานศึกษามีการวางแผน การบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็นระบบ 
 3.5 สถานศึกษามีการวางแผน ปรับหลักสูตร และจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 3.6 สถานศึกษามีการด าเนินงานโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ 
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ 
 3.7  สถานศึกษามีการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเหมาะสม ชัดเจนและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
 3.8 สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา 
แบบเรียนรวม ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ร่องรอย หลักฐำน 
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รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

ระดับคุณภำพ บันทึก
กำรนิเทศ 

 
4 3 2 1  

ด้ำนที่ 4 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้เรียนเรียน
รวม 

     

4.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องเหมำะสมกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย     
 4.1.1 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ด าเนินการคัดกรอง 
ประเมินและวินิจฉัยผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
 4.1.2 มีกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ถูกต้อง  
 4.1.3 มีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
 4.1.4 มีการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการ
พัฒนาผู้เรียนตาม ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
 4.1.5 มีการจัดการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนเฉพาะบุคคล  
อย่างเหมาะสม  
 4.1.6 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ผู้เรียน เฉพาะบุคคล 
 4.1.7 มีการวิจัย เ พ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้ เรียนที่มี   
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 

ร่องรอย หลักฐำน  



 

161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
ระดับคุณภำพ  บันทึก

กำรนิเทศ 
4  3  2  1   

4.2 กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 
 4.2.1 ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่ 
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดหรือตามศักยภาพแต่ละ
บุคคล 4.2.2 ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วย วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องตาม
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล   
 4.2.3 ผู้ เรียน ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน   
แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ต น เ อ ง   
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียน
ที่ม ีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล  
 4.2.4 ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล  
 4.2.5 ผู้เรียน มีสว่นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

     

ร่องรอย หลักฐำน  
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รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
ระดับคุณภำพ บันทึกกำร

นิเทศ 
 

4 3 2 1 

4.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
 4.3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง     

     

ร่องรอย หลักฐำน  

รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

ระดับคุณภำพ บันทึกกำร
นิเทศ 

4 3 2 1  

4.4 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและ                 มีประสิทธิภำพ 
 4.4.1 มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงสอดคล้องตาม
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละ
บุคคล  
 4.4.2 ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 4.4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
 4.4.4 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง
และผู้เรียนได้น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

    

ร่องรอย หลักฐำน  



 

163 
 

ตอนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติที่ภำคภูมิใจ/ผลงำนดีเด่น  
3.1 ด้านการบริหารจัดการ 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ............................................................................... 
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. .......................................... 
3.3 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
.................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................... 
3.4 ด้านการวิจัย 
............................................................................................................................. ...........................................
......................................................................................................................................................... ...............
............................................................................................................  
ตอนที่  4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ         
           4.1 ปัญหา อุปสรรค
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ................................................................................ 
            4.2 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................... ................................................................................ .....................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
                        ลงชื่อ............................................................. ผู้นิเทศ  
                                                    (..........................................................................) 
                                               ต าแหน่ง .................................................................... 
                                              ว/ด/ป........................................................................ 
                                        โทรศัพท์...................................................................... 
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โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้โจทย์ปัญหำ
คณิตศำสตร์ของครูในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 
แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ของครูในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผน
ฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอนและโรงเรียน 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม  
1.1 ชื่อ- นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง................................................... 
 โรงเรียน................................................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................... 
 อายุ/............... ป ี อายุราชการ/อายุงาน................... ปี    วฒุิการศึกษาสูงสุด.............................. 
 

1.2 สถานภาพการรับราชการ 
 (  ) คร ู  (  ) ครูผู้ช่วย (  ) ครูช านาญการ    (  ) ครูช านาญการพิเศษ 
 (  ) ครูเชี่ยวชาญ    (  ) อ่ืนๆ…………………………… 
 

1.3 สถานภาพการปฏิบัติงาน 
 (  ) ครูผู้สอน  (  ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 (  ) อื่นๆ...........................................................................................  
 

1.4 ประวัติการฝึกอบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน 
  1.  ................................................................................................................................................  
  2.  ......................................................................................................................... ....................... 
  3.  ....................................................................................................................................... ......... 
  4.  ................................................................................................................... ............................. 
 
 
ตอนที่ 2  ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม  
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รายการ 

สภาพปัญหา 
ความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนา

ตนเอง 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1.ความรู้เกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห ์

          

2.ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การสอน วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนต่างๆที่
ช่วยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน 

          

3.การออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 

          

4.การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 

          

5.ความรู้เกี่ยวกับการออบ
แบบและสร้างนวัตกรรม
ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

          

6.ความรู้เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

          

 
 
 
 
ตอนที่ 3 รูปแบบการฝึกอบรมให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 
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           1. ท่านคิดว่ารูปแบบการฝึกอบรมให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ควรมีลักษณะอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร 

เห็นด้วย 

มำ
กท

ี่สุด
 

มำ
ก 

ป่ำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ      

2.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แบ่งเป็นช่วงๆตามประเด็น เนื้อหา 
ไม่ควรจัดรวมทุกประเด็นครั้งเดียว 

     

3.จัดให้มีพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า      

4.จัดให้มีชุดการเรียนรู้ เพ่ือทบทวนและศึกษาเพ่ิมด้วยตนเอง      
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โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำของครูภำษำต่ำงประเทศที่
สอง สังกัดส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง โดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบ
ร่วมพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
 

บันทึกของศึกษำนิเทศก์ (Supervisor Logbook) 

ครั้งที่.......... วันที่..............เดอืน......................พ.ศ...................เวลา.................... สถานที่..................... 
ผู้เข้าร่วม จ านวน.......................คน ประกอบด้วย................................................................................. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
............................................................................................................................. .........................................
................................................................... ...................................................................................................  

กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

 ผลที่เกิดขึ้น
................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .........................................  

สิ่งที่ได้เรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................... 

สิ่งที่จะท าต่อไป/การน าไปใช้
.............................................................................................................................. ........................................  

ความประทับใจ/นัดหมาย ครั้งต่อไป
......................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ............................................ผู้รับรอง 
(..................................................................)                 (............................................ ...................)  

        ศึกษานิเทศก์ สพม.ชบรย                      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ  ประเมินผลฯ 
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แบบบันทึกกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง PLC (ระยะท่ี 1)  สพม.ชบรย 

โรงเรียน.............................................................. กลุ่ม................................................. ................ 

ข้อ
ที ่
 

รำยกำรติดตำม 
 

รำยกำรปฏิบัติ ร่องรอย/
หลักฐาน 
 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 ก าหนดแผน/Time line การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ของโรงเรียน 

   

2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC    
3 มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 

PLC ทุกคน 
   

4 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    
5 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   

6 เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    
7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    
8 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
9 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นต่อ

ผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 
   

10 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    
11 ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    
12 หาข้อมูล/ความรู้เพิ่มเติม เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
13 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    
14 ครูมีการบันทึกการร่วม PLC    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. .........................................
....................................................................... ...............................................................................................  

(ลงชื่อ)……………………………………………........................      
(………………………………………………….……………………...) 

                            ศึกษานิเทศก์ สพม.ชบรย 
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แบบบันทึกกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงPLC (ระยะท่ี 2)  สพม.ชบรย 

โรงเรียน.............................................................. กลุ่ม................................................. ................ 

ข้อ
ที ่
 

รำยกำรติดตำม 
 

รำยกำรปฏิบัติ ร่องรอย/
หลักฐำน 
 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    
2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
4 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
5 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน    
6 การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
   

7 การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

8 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
9 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    
10 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    
11 บันทึกทุกข้ันตอนการทางานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ การ

ทดลองใช้ ผลที่ได้ 
   

12 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    
13 แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
14 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน    
15 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ......................................... 

(ลงชื่อ)……………………………………………..............................         

      (………………………………………………….……………………...) 
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แบบบันทึกกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้  (แบบสังเกตชั้นเรียน) 
ชื่อโรงเรียน......................................................................................................... ................................... 
ชื่อ-สกุล (ครูผู้สอน)................................................................................สอนชั้น............................. ....... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................เรื่องที่สอน................................... .................... 
วัน เดือน ปี ที่นิเทศ........................................................................ เวลา........................... ................... 

ที ่ กิจกรรม / รำยกำรนิเทศ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ    ระดับกำรปฏิบัติ   ข้อเสนอแนะ 
 ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1 การเตรียมการสอน(มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อ  
อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและประเมินผล) 

      

2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนมีเทคนิคท่ีน่าสนใจ 
(ใช้สื่อ เพลง เกมประกอบ) 

      

3 ขั้นสอน 
- สอนแบบบรรยาย 
- สอนแบบสาธิต 
-สอนแบบมีส่วนร่วม 
-สอนเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ 
- ใช้ค าถามกระตุ้นกระบวนการคิด 
-การสอนแบบ Active Learning 

      

4 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
- ห้องเรียนสะอาด เป็น ระเบียบ 
- การจัดมุมความรู้หรือป้าย นิเทศ 
-มีมุหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ 
- มีการจัดแสดงผลงาน นักเรียน 
- อ่ืนๆ 
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ที ่ กิจกรรม / รำยกำรนิเทศ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ    ระดับกำรปฏิบัติ   ข้อเสนอแนะ 
 ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

5 บุคลิกของครู 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- เอาใจใส่เด็กรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
- มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วย 

      

 ความอ่อนโยนให้ความอบอุ่น 
มีเมตตาต่อเด็ก 

      

6 พฤติกรรมของนักเรียน 
- กระตือรือร้น/สนใจเรียน 
- กล้าแสดงออก 
-ตอบสนองให้ความร่วมมือใน กิจกรรม 
- มีระเบียบวินัย สุภาพ อ่อนน้อม 

      

 
จุดเด่น 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
....................................................................... ..................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
                                 ลงชื่อ.....................................................................ผู้นิเทศ 
                                    (......................................................................) 
                                ต าแหน่ง............................................................... 
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แบบบันทึกกำรสังเกตชั้นเรียน 
เรื่อง .................................................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้............................... ............ 
ชั้น.........................................จ านวนนักเรียน........................... คน 
ผู้สอน............................................................................. โรงเรียน................................. ................. 
ผู้สังเกตการสอน..............................................................วัน เดือน ปี เวลา.................... ................ 
วัตถุประสงค์/ประเด็นการสังเกต 
1...................................................................................................................... ..................................... 
2............................................................................................................................. .............................. 
3............................................................ ...............................................................................................  

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
1. ขั้นน า 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

1. ขั้นน า 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

2.ขั้นสอน 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

2.ขั้นสอน 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

3.ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

3.ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

4.การใช้สื่อ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

4. การใช้สื่อ 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
......................................................................
...................................................................... 
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กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
5.การวัดประเมินผล 
........................................................ ........................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
..................................................................... ........... 
 

5.การวัดประเมินผล 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 
พฤติกรรมทั่วไปของครู 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................... .................................................................................. 
พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน 
............................................................................................................................. ......................................... 
สรุปข้อค้นพบ/ประเด็นที่น่าสนใจ/ประเด็นที่ต้องการค าตอบเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................... ................................... 
                           
        
                                             (ลงชื่อ)………………………….................................. ผูน้ิเทศ 
                                                  (………………..........…...............…………………...) 
                                          ต าแหน่ง…………………………………......................………… 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยเดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
 

เครื่องมือนิเทศ ติดและประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยเดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

ค ำชี้แจง  
ที ่ รำยกำรปฏิบัติ ระดับปฏิบัติ ปัญหำ ข้อเสนอแนะ/

แนวทำงแก้ไข 3 2 1 
1 ประกาศนโยบายเดินหน้าและ

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ให้
ครูและผู้ปกครองทราบและมี
ส่วนร่วมด าเนินการ 

     

2 ด าเนินการประเมินการอ่าน          
การเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

     

3 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ 
เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนทีมีปัญหา
การอ่านการเขียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล 

     

4 จัดท าแผนพัฒนาและ           
ซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับ สภาพ
ปัญหาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

     

5 ประสานความร่วมมือระหว่างครู
ภาษาไทยและครูสอนกลุ่มสาระ
อ่ืนเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน              
การเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น  
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ที ่ รำยกำรปฏิบัติ ระดับปฏิบัติ ปัญหำ ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข 3 2 1 

6 ปรับระบบบริหารจัดการให้มี
ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ปัญหา
การอ่านการเขียนของนักเรียน
โดยตรง 

     

7 ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระ                       
ร่วมรับผิดชอบและร่วม
แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน 
ของนักเรียน 

     

8 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ         
การเรียนการสอนภาษาไทย            
โดยเน้นคุณภาพนักเรียน  
คุณภาพครูและการบริหาร
จัดการที่ดี 

     

9 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ             
การเรียนการสอนภาษาไทยไว้ใน
การประกันคุณภาพของโรงเรียน 

     

10 ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วม ร่วมแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียนของนักเรียน             
อย่างจริงจัง 

     

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ ค่ำเฉลี่ย 
              3 (ดี) 2.50-3.00 
              2 (พอใช้) 1.50-2.49 

1 (ปรับปรุง) ต่ ากว่า 1.50 
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ตำมร่ำงกรอบ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ) 
ค ำชี้แจง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

ที ่ กระบวนกำรพัฒนำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
องค์ประกอบของหลักสูตร  

1 ข้อมูลทั่วไป  
2 ที่มา เหตุผล และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใน 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 

3 ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
4 แบบแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
6 การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  
7 การบริหารจัดการหลักสูตร  
8 การพัฒนาบุคลากร  

กำรจัดท ำหลักสูตรระดับชั้นเรียน  
1 การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระต่าง ๆ 

เช่น จัดเป็นรายวิชา หน่วยการเรียน โครงงาน 
กิจกรรม 

 

2 การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  
3 การจัดท าแผนการเรียนการสอน  
4 การก าหนดวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การวัด

และประเมินผบ 
 

5 การบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
กำรใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนสู่สมรรถนะ  

1 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลบนฐานสมรรถนะ  

 

2 การทบทวนการปฏิบัติการในห้องเรียนผ่าน
กระบวนการ CRC ร่วมกันในวง PLC 

 

3 การน าผลสะท้อนกลับไปพัฒนาการเรียนการสอน  
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โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนำพหุปัญญำของผู้เรียน 
แบบประเมินควำมสำมำรถกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับของคะแนนรายการประเมินความสามารถการออกแบบ

การจัดการเรียนในศตวรรษท่ี 21  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ได้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน  ปฏิบัติไมไ่ด้ ได้ 0 คะแนน 

รำยกำร กำรปฏิบัติ 3 2 1 0 
1. องค์ประกอบ
ส่วนบนของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
2. ระดับชั้นที่สอน ภาคเรียนที่สอน  
ปีการศึกษาที่สอน 
3. จ านวนชั่วโมง/คาบ วัน เดือน ปี ที่สอน 

    

2. การวิเคราะห์
จากมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกัน 

    

3. สาระส าคัญ 
เป็นประเด็นหลัก
ของเรื่องที่จะสอน 

1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
2. สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้ 
3. ใช้ภาษากระชับ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

    

4. มีจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ
กระบวนการ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

    

5. สาระการเรียนรู้
หรือเนื้อหา 

1. มีหัวข้อเรื่องหลัก 
2. มีหัวข้อย่อย 
3. แสดงถึงรายละเอียดของเรื่องที่ใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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รำยกำร กำรปฏิบัติ 3 2 1 0 
6. กิจกรรมการ
เรียนรู้/
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

1. มีข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ขั้นจัดการเรียนรู้ 
3. ขั้นสรุป 

    

7. ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

1. เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาที่สอน 
2. ใช้วิธีการ เทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น  
การใช้เพลง เกม วีดิทัศน์ ฯลฯ 
3. กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม 

    

8. ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ใช้เทคนิค รูปแบบการสอน และวิธีการ
ต่างๆ 
2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ 
3. เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่สอน 

    

9. ขั้นสรุป เป็น
การสรุปบทเรียน
หรือเนื้อหาที่เรียน 

1. ครูเป็นผู้สรุป 
2. ผู้เรียนร่วมกันสรุป 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 

    

10. สื่อการเรียนรู้ 
เป็นตัวกลาง
ถ่ายทอดความรู้
จากผู้สอนสู่ผู้เรียน 
ซึ่งครูน ามาใช้ใน
การประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบความรู้ เกม 
และเพลง ฯลฯ 

1. สื่อการเรียนรู้เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้
จากผู้สอนสู่ผู้เรียน 
2. ครูน ามาใช้ในการประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
3. ระบุประเภทสื่อการเรียนรู้ เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน ใบความรู้ เกม และเพลง 
ฯลฯ 
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รำยกำร กำรปฏิบัติ 3 2 1 0 
11. แหล่งเรียนรู้ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูล ข่าวสาร

สารสนเทศ 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้าหาวามรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องคอมพิวเตอร์ฯ 

    

12. การวัดและ
ประเมินผล 

1. ระบุวิธีวัดผล 
2. ระบุเครื่องมือวัดผล 
3. ระบุเกณฑ์การประเมินผลชัดเจนและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

13. มีบันทึกผล
หลังการจัดการ
เรียนรู้ 

1. บันทึกสรุปการบรรลุผลของการจัด
กิจกรรมการเรียน 
2. บันทึกปัญหา และอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. บันทึกสิ่งจะต้องด าเนินการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

    

14. ลักษณะการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มากท่ีสุด 
2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

    

15. รูปแบบการ
สอน 

1. ระบุประเภทรูปแบบการสอน 
2. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามประเภท
รูปแบบการสอน 
3. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................. ............................................................... 
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ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

ต าแหน่ง............................................................. 

........................../............................../............... 
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แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับของคะแนนรายการประเมินความสามารถใน 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 

รำยกำรประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ครูมีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

     

2. ครูมีวิธีการน าเข้าสู่บทเรียน เช่น ใช้สื่อการสอน ร้องเพลง 
สนทนาซักถาม การเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ แสดงบทบาท
สมมติ สร้างสถานการณ์ ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับ
บทเรียนใหม่ 

     

3. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

     

4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออก คิด
อย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ท างานเป็นกลุ่ม 

     

5. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
กระตือรือร้น (Active learning) ได้ฝึกคิด ฝึกท า 

     

6. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สดงความเมตตาและดูแล
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่ดีงามในการจัดการเรียนรู้ 

     

7. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์
กับชีวิตจริง เช่น สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

     

9. ครูใช้สื่อการสอนที่ฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบ
ความรู้ 
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รำยกำรประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
มีการวัดและประเมินผลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
การอภิปราย การสร้างชิ้นงานและการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

     

11. ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

     

12. ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

     

13. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

14. ผู้เรียนท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจอย่างมีความสุข 

     

15. ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้แสดงออกอย่างมี
เหตุผล เช่น การน าเสนอชิ้นงานของนักเรียน 

     

16. ผู้เรียนมีอิสระในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครู
เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

     

17. ผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีวินัยในตนเองและมีความ
รับผิดชอบในการท างาน 

     

18. ผู้เรียนได้รับการฝึกให้ประเมินตนเอง และมีความสนใจใน
การใฝ่หาความรู้ 

     

19. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การ
ทดลอง 

     

20. ผู้เรียนมีการซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องที่เรียนได้
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยไม่ถูกปิดก้ัน 

     

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งหมด      
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 

 คะแนน 85-100 = ดีมาก  คะแนน 70-84 = ดี 

 คะแนน 55-69 = ปานกลาง คะแนน 40-54 = พอใช้ 

 คะแนน ต่ ากว่า 40 = ปรับปรุง 

 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

 

สรุปข้อค้นพบ/รูปแบบกำรสอน/ประเด็นที่น่ำสนใจ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้สังเกตการณ์สอน 

ต าแหน่ง........................................................ 

......................../............................../........................ ...... 
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะควำมฉลำดรู้กำร
อ่ำน (กำรอ่ำนข้ันสูง) ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ค ำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ และเขียนเครื่องหมำย  ในช่อง 

ที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัต ิหรือควำมคิดเห็นของท่ำน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อสถานศึกษา...........................................อ าเภอ..........................จังหวัด....................... 

2. ชื่อผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษา .................................................................................... 

3. สหวิทยาเขต..................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนระดับสถำนศึกษำ 

รำยกำร ระดับปฏิบัต ิ ไม่
ปฏิบัต ิ

ร่อยรอย/
หลักฐำน 5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร        
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 

       

2. การวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและมีการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

       

ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

       

1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

       

2. การน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ 
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รำยกำร ระดับปฏิบัต ิ ไม่
ปฏิบัต ิ

ร่อยรอย/
หลักฐำน 5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้        
1. การใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น  
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

       

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้        
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

       

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพตามแนวทางการพัฒนา 
 สมรรถนะการอา่นขั้นสูงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

       

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว่าง
ครูผู้สอน 

       

ด้ำนกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้        
1. การจัดหา/ผลิตสื่อท่ีสอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

       

2. การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

       

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดหา/
ผลิตสื่อการเรียนรู้ 
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รำยกำร ระดับปฏิบัต ิ ไม่
ปฏิบัต ิ

ร่อยรอย/
หลักฐำน 5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรวัดและประเมินผล        
1. การใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย 

       

2. การน าผลการประเมินมาใช้
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

       

 

ระบุรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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โครงกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนสุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
 

แบบนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
   โรงเรียน .......................................................................สหวิทยาเขต................................... .  

ที ่

รำยกำร 

กำรด ำเนินกำร หลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

  
  

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 กำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะตำมจุดเน้นคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต 

   

1.1 การด าเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

   

1.2 การด าเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี      
1.4 การด าเนินการกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 

(Project Citizen) 
       

1.4 การด าเนินการกิจกรรมการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 

   

1.5 การด าเนินการกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice)  

   

1.6 การด าเนินการกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย
หัวใจ "STRONG” 

   

2. กำรน ำหลักคุณธรรม จริยธรรมและ ธรร
มำภิบำล ไปใช้ในกำรบริหำรงำนตำม
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุจริต 

   

2.1 การบริหารงานด้านวิชาการ    
2.2 การบริหารงานงบประมาณ     
2.3 การบริหารงานบุคคล    
2.4 การบริหารงานทั่วไป    
3. กำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  

(Anti-Corruption Education)  
ในสถำนศึกษำ 
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ที ่

รำยกำร 

กำรด ำเนินกำร หลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

  
  

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

3.1 น าไปจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมของชั้น
........... 

   

3.2 น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง)  

   

3.3 
 

น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

   

3.4 จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น  ม........ 
1.   กิจกรรมแนะแนว 
2.   กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  
 ลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
 ชุมนุม/ชมรม 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

   

3.5 จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณา
การกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  ชั้น ..... 

   

กิจกรรม/ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/รางวัลที่ได้รับ (โปรดน าเสนอ) 
............................................................................................................................. ........................  
............................................................................................................................. ........................  
 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เบอร์ติดต่อ.............................................................................. 

ต าแหน่ง ....................................................... 
วันที่............................................................. 

-  โปรดส่งไฟล์หลักฐานที่ด าเนินการที่ narongsak@spm18.go.th 

mailto:narongsak@spm18.go.th
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โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อส่งเสริมจัดกำรศึกษำอย่ำง กำรจัดกำรศึกษำยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบรายงานผลการด าเนนิการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (EESD  

SCHOOL) 

 ด้านการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา .....................  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาชลบรุี ระยอง 

โรงเรียน............................................................จังหวัด............................. 

กิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ หลักฐาน 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (2 มาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 1 การบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

        ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา     

   

        ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีการก าหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าประสงค์/และแผนงานหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา    

   

        ตัวชี้วัดที่ 1.3 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

        ตัวชี้วัดที่ 1.4 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและ
นิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

   

        ตัวชี้วัดที่ 1.5  มีการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณและ
ทรัพยากร 

   

        ตัวชี้วัดที่ 1.6 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
       ตวัชี้วัดที่ 2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  

   

      ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   

รวม    
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กิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ หลักฐาน 

คิดเป็นร้อยละ    
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้(4 มาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

      ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

   

     ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 4 การจัดท าหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    ตัวชีว้ัดที่ 4.1 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาตามบริบทของท้องถิ่น 

   

     ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

   

มาตรฐานที ่5  กระบวนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ตัวชี้วัดที่ 5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามกลุ่มการเรียนรู้ 

   

       ตวัชี้วัดที่ 5.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   

มาตรฐานที่ 6  สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
      ตัวชี้วัดที่ 6.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   

      ตัวชี้วัดที่ 6.2  การใช้สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

   

ด้านที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (2  มาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด) 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการบริหารจัดการภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     ตัวชี้วัดที่ 7.1  มีการจัดการภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
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กิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ หลักฐาน 

     ตัวชี้วัดที่ 7.2  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

   

มาตรฐานที่ 8  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     ตัวชี้วัดที่ 8.1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรมมชาติ    

     ตัวชี้วัดที่ 8.2  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม    

ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (2 มาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด) 
มาตรฐานที่ 9 การมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     ตัวชี้วัดที่ 9.1  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา  

   

    ตัวชีว้ัดที่ 9.2 การมีส่วนร่วมของชุมนุม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 10 มีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

    ตัวชีว้ัดที่ 10.1  การสร้างภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

   

   ตัวชี้วัดที่ 10.2 การขยายภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   

ด้านที่ 5 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน (3 มาตรฐาน 7 ตัวช้ีวัด) 

มาตรฐานที่ 11 ด้านความรู้  
    ตัวชีว้ัดที่ 11.1  มีการบันทึก อภิปราย วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
และสรุปความรู้ประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการรับมือกับภัยพิบัติและน าเสนอความเข้าใจด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

   

    ตัวชีว้ัดที่ 11.2 ติดตามข่าวสารสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

   

    ตัวชีว้ัดที่ 11.3 รู้จัก มีการส ารวจ รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
เข้าใจสาเหตุ ปัญหาของท้องถิ่น และร่วมกันวางแนวทางในการ
แก้ปัญหาตามวัยและบริบทของโรงเรียน 

   

มาตรฐานที่ 12 ด้านทักษะ 
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กิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ หลักฐาน 

   ตัวชี้วัดที่ 12.1 ปฏิบัติตนมวีิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

   ตัวชี้วัดที่ 12.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง    

มาตรฐานที่ 13 ด้านเจตคติ  

   ตัวชี้วัดที่ 13.1 ร่วมกิจกรรมในการคิดอย่างมีเหตุผล    

    ตัวชีว้ัดที่ 13.2  สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
รวม    

คิดเป็นร้อยละ    
กิจกรรม/ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/รางวัลที่ได้รับ  (โปรดน าเสนอ) 
............................................................................................................................. ........................  
......................................................................................................... ............................................  
 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เบอร์ติดต่อ.............................................................................. 

ต าแหน่ง ....................................................... 
วันที่.............................................................. 

 
 

-  โปรดส่งไฟล์หลักฐานที่ด าเนินการที่ narongsak@spm18.go.th 

 
 
 
 

 

mailto:narongsak@spm18.go.th
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คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันและประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่มุ่ง
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ โดยต้นสังกัด ส ำนักงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เครื่องมือแบบประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

โรงเรียน .............................................สหวิทยำเขต ........................................... 

องค์ประกอบ และประเด็นกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ 

 1.2 การกาหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน 
 1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

 2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

 2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 2.4 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 

 2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
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องค์ประกอบ และประเด็นกำรประเมิน 
 2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
 2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3.1 การน าแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 
 3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามท่ี ได้

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่

เหมาะสม 
องค์ประกอบที่ 5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
 5.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ

และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 6.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การ
ประเมินแนวใหม่ 

 6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
 6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 7.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
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ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ใน (........) ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมิน 
ที่สอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 
1.1 การศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและประเด็น
พิจารณา ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามที่
กฎกระทรวงประกาศใช้ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนน าไปสู่การ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- กฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพ พ.ศ.
2561 
- ค าสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- ประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน จนน าไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

1.2 การก าหนด  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของ แต่ละมาตรฐาน 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ค าสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- ประกาศค่า
เป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐาน
การศึกษา 
- บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา แต่ยังไม่เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

1.3 มีการประกาศ  
ค่าเป้าหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วย
วิธีการหลากหลาย 

- ประกาศค่า
เป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐาน
การศึกษา 
- หนังสือเชิญประชุม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- บันทึกการประชุม 
- หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์ 

ดีเลิศ 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

ดี 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษารับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

- บุคลากรในสถานศึกษา 
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- คาสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- เอกสารหลักฐานการ SWOT 
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูล
เอกสารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาแต่ยังขาดความเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 
เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ยังไม่หลากหลาย 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ หรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา แต่ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยังไม่ครบถ้วน 
ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.2 การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายด้าน 
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและ
ความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
- หนังสือเชิญ 
- ค าสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
- บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดี 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
แต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลวารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และไม่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.3 ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการท างานที่มรีะบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- ผู้ปกครอง 
- ค าสั่งมอบหมายงาน ของ
โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน 
- คู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการท างานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนิน
การในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา 
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ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม โครงการ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
- เอกสารการเงินและบัญชี
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีแผนการก าหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการ
ก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.6 การเสนอ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ดี 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.7 การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ
และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
โรงเรียนจัดท าขึ้น 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ า 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน ดีเลิศ 

(…………) 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเกือบ
ทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 

ดี 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
แผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
แผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความ
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ
ยังขาดความชัดเจน ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ขาดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยัง
ขาดความครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ส าคัญ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.8 การก าหนด
ปฏิทินการน า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจน
ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- คาสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี ชัดเจนครบถ้วน
เกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี ชัดเจนครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

2.9 การเสนอ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกัน
อย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ อย่างมีระบบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ดี 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

3.1 การน า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สู่การ
ปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว้ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 

- ผู้บริหารโรงเรียน คร ู
- กรรมการสถานศึกษา 
- นักเรียน 
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานประจ าปี 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- สื่อ วีดีทัศน์น าเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของบุคลากรในโรงเรียน 
- ข้อมูลสถิติการด าเนินงานต่าง ๆ 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง ร้อยละ 70-79 ของ
จ านวนโครงการ กิจกรรม 

ดี 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง ร้อยละ 60-69 ของ
จ านวนโครงการ กิจกรรม 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง ร้อยละ 50-59 ของ
จ านวนโครงการ กิจกรรม 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวน
โครงการ กิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

3.2 ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
ตามท่ี ได้ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 
80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มี
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารโรงเรียน คร ู
- กรรมการสถานศึกษา 
- นักเรียน 
- ผู้ปกครอง 
- ผู้แทนชุมชน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานประจ าปี 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- สื่อ วีดีทัศน์นาเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ 
ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของบุคลากรในโรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 
70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มี
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจการด าเนินงาน 

ดี 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 
60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มี
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69 พึงพอใจการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

ปานกลาง 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด ร้อยละ 50-
59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึงพอใจการด าเนินงาน 

-ข้อมูลสถิติการด าเนินงานต่าง ๆ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด หรือ
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
หรือมีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด
และคุ้มค่า หรือผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจ
การด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 
4.1 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
การประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
การประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ ปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
การประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

ปานกลาง 
(…………) 

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมาย
งานตามความรู้ความสามารถ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา หรือไม่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
ในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 
4.2 การประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับ
บุคคลและระดับ
สถานศึกษาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดท ารายงานตาม
หลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 

- รายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวิธีการ
ที่เหมาะสม 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวิธีการที่เหมาะสม 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 
5.1 การติดตามผล
การด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการ และน าผล
การติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
วางแผนด าเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่มีการน าผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

5.2 การด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและ
เหมาะสม 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนการประเมิน
คุณภาพภายใน 
- เครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- แบบบันทึกผลการ
ประเมินภายใน 
- สรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- รายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา 
- บันทึกภาพถ่าย  
วีดีทัศน์ ฯ 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมิน
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุก
มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดย
ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ชัดเจน ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกประเด็นพิจารณา แต่ไม่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่หลากหลาย
และเหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

6.1 การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic 
rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- บุคลากรในสถานศึกษา 
- บุคลากรภายนอก
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษา ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองคร์วม (Holistic rubrics) การ
ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาสว่น
ใหญ่เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนนิงาน 

ดี 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษา ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองคร์วม (Holistic rubrics) การ
ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

ปานกลาง 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา
ครอบคลุม ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศกึษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาหรือ
มีการจัดทารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตามตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

6.2 การน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน บุคลากร
ในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็น
ระบบตามช่วงเวลาที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ดี 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทัน 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

6.3 การเผยแพร่รายงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสาร เว็บไซต์ 
เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ 
ที่สรุปเพื่อเผยแพร่การ
ประเมินคุณภาพภายใน 
- รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับ
การเผยแพร่ 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใด
วิธีการหนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ดี 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่
และน าไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ

คุณภำพ 
รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 

7.1 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิด
ขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการประชุม 
- รูปภาพ 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็น
วัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 
7.2 การน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ต้นสังกัด
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- บุคลาภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ต้นสังกัด
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ดี 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ต้นสังกัด
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารและการเรียนการสอน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รำยกำรพิจำรณำ แหล่งข้อมูล 
7.3 การรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือน าผล
มาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงาน
ภายนอก 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้ความ
ร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงาน
ภายนอก 
- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม และให้ความร่วมมือใน
การประเมินคุณภาพเพ่ือนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพเพ่ือนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การด าเนินงานต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่น่าเชื่อถือ แต่ให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
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ส่วนที่ 7  
กำรเขียนรำยงำนและกำรสรุปรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร 

 
การเขียนรายงานและการสรุปรายงานเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งขั้นตอนหนึ่งของโครงการ 

ทั้ง 24 โครงการ เพราะเป็นการบันทึกข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดที่ได้ก าหนดไว้เป็นหลักฐาน ในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในแต่ละโครงการและน าส่งฝ่ายนโยบายและแผนได้ทราบถึงการ
ขับเคลื่อนเพ่ือรายงาน สพฐ. ต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้การเขียนรายงานโครงการมีแนวทางการจัดที่ เป็นไปใน
ทิศทางตามที่ก าหนด ซ่ีงการเขียนรายงานโครงการที่ดีจะสามารถอธิบายการด าเนินงานโครงการ ได้อย่าง
ชัดเจน ในส่วนการเขียนรายงานและการสรุปรายงานก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการได้จัดท าเอกสารของโครงการในรูปแบบเดียวกัน 

สรุปรายงานของโครงการ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนว ทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจัดการขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่ด้วยการใช้รูปแบบ 5 มิติของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนผล
การจัดการศึกษาและหรือใช้รูปแบบการนิเทศที่นอกเหนือจากรูปแบบ 5 มิติ ตามความเหมาะสมของแต่
ละโครงการ 

เพ่ือให้การเขียนรายงานและการสรุปรายงานโครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ จึงได้ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน ดังนี้ 
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แบบที่ 1 กำรเขียนรำยงำนในรูปกระบวนกำรวิจัย 
       (ปกนอก) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำน 

โครงกำร ………………………………………………….  

 .................................... (ชื่อศึกษำนิเทศก์ผู้จัดท ำโครงกำร) 
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รำยละเอียดรูปแบบเล่มรำยงำน 
ปกนอก 
ปกใน 
ค าน า/กิติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภูมิ 
บทที่ 1 บทน ำ 

ที่มาและความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
ค านิยามศัพท์(ถ้ามี) 

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 
กรอบการศึกษาในโครงการ 

บทที่ 3 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย (เขียนวิธีด าเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D)) 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

          ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
                                    วัตถุประสงค์ 
                                    กลุ่มเป้าหมาย 
                                    วิธีการด าเนินงาน 
                                    เครื่องมือที่ใช้ 
                                    การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
                                    การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ขั้นตอนที่ 2   ออกแบบการด าเนินการโครงการ 
                   ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินการโครงการ 

                             วัตถปุระสงค์ 
                                   กลุ่มเป้าหมาย 
                                   วิธีด าเนินการโครงการ 
                                   เครื่องมือที่ใช้ 
                                 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
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                                 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                                 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
                                 สถิติท่ีใช้ในการโครงการ 
                  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบการประเมิน 
วิธีด าเนินการโครงการ 
เครื่องมือที่ใช้ 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในโครงการ 

 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการน าไปใช้ 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินผล 

บทที่ 5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรุป 
อภิปราย 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับครู 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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เอกสำรอ้ำงอิง 

ภำคผนวก 

ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือการวิจัย(ถ้ามี) 
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ 
ภาพกิจกรรมโครงการ 
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แบบฟอร์มกำรเขียนสรุปรำยงำนผลโครงกำร(แบบที่ 2) 
หมำยเหตุ กลุ่มนโยบายและแผนให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง รายงานตามแบบฟอร์มด้านล่างส่งกลุ่มนโยบายและแผนเมื่อด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้น เพ่ือสรุปส่งสพฐ.เป็นล าดับต่อไป….(จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรส่งทุกโครงกำร) 

แบบฟอร์มกำรเขียนรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร  
(ส่งกลุ่มนโยบำยและแผน) 

(ตัวอย่ำง) 
รำยงำนโครงกำร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงกำร/ ชื่อกำรด ำเนินงำน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

2. ช่วงเวลำส ำหรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ( ) ไตรมาสที่ 1  (  ) ไตรมาสที่ 2  (  ) ไตรมาสที่ 3  

    (  ) ไตรมาสที่ 4 

 ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการร้อยละ .................... 

3. ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยโครงกำร ไตรมาสที่ ...2....  ปีงบประมาณ 2565 

- เป้าหมายเชิงผลผลิต (output)        

 ครูมีการศึกษาการน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้

ก่อนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอนไปจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วย

การเรียนรู้ ในสถานศึกษา 2. ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 3. ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ครูมีน าผลการประเมิน

หลังสอนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
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ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

   1. นักเรียน ได้รับการวางพ้ืนฐานการประกอบอาชีพสู่อนาคต เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 -  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

   โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จ านวน 51 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาเพ่ือ

รองรับเขตพัฒนาพิเศษ 

           ความก้าวหน้าต่อดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนประจ าไตรมาสที่ ...2....  ปีงบประมาณ 2565  

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารูปเล่มเครื่องมือติดตามการใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการน า แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเล่มแนวทางการจัดกิจกรรมหน่วยการ

เรียนรู้ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 จ านวน 1 วัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามการน าเล่มแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ไปใช้พร้อมการจัดท าหน่วย การเรียนรู้ของ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 51 โรงเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ 9 จัดท ารูปเล่มแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่ 10 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงเล่มแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่

เขตพัฒนาภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 5 วัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  - การเบิกจ่ายงบประมาณ 

   งบประมาณ จ านวน   1,087,200.00 บาท 

                  เบิกจ่าย  ..................... บาท 
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 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................ 

4. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

 - ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

   เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ     

   ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 - ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายและแผนแม่บทประเด็น 

   เป้าหมายของแผนแม่บทประเทศ  

   การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 - ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 

   เป้าหมายของแผนย่อย  

    การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  - เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ     

   มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 

  สรุปผลการด าเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รำยงำนโครงกำร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

**************************************** 

1. ชื่อโครงกำร/ ชื่อกำรด ำเนินงำน 

............................................................................................................................ ...........................................

........................................................................................................................................................................ 

2. ช่วงเวลำส ำหรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ( ) ไตรมาสที่ 1  (   ) ไตรมาสที่ 2  (  ) ไตรมาสที่ 3  

    (  ) ไตรมาสที่ 4 

 ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการร้อยละ .................... 

3. ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยโครงกำร ไตรมาสที่ .........  ปีงบประมาณ 2565 

- เป้าหมายเชิงผลผลิต (output)        

(ตามท่ีเลือกไว้ของแต่ละโครงการ)…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

…(ตามท่ีเลือกไว้ของแต่ละโครงการ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 
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 -  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ตามที่เลือกไว้ของแต่ละโครงการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   ความก้าวหน้าต่อดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนประจ าไตรมาสที่ ............  ปีงบประมาณ 2565  

กิจกรรมที่ .....……………….(ชื่อกิจกรรมที่ก าหนดด าเนินงานในแต่ละไตรมาส)...........................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่ ..………….(ชื่อกิจกรรมที่ก าหนดด าเนินงานในแต่ละไตรมาส)............................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ .....………….(ชื่อกิจกรรมที่ก าหนดด าเนินงานในแต่ละไตรมาส)............................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ .....  ……….(ชื่อกิจกรรมที่ก าหนดด าเนินงานในแต่ละไตรมาส).............................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ .....  ……….(ชื่อกิจกรรมที่ก าหนดด าเนินงานในแต่ละไตรมาส).............................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ .....  …….(ชื่อกิจกรรมที่ก าหนดด าเนินงานในแต่ละไตรมาส).............................................  

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  - การเบิกจ่ายงบประมาณ 

   งบประมาณ จ านวน   ...................... บาท  

                  เบิกจ่าย  ..................... บาท 

  สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน 

............................................................. .........................................................................................................

.................................................................................................................... ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

 - ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

   เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ     

   …(ตามท่ีเลือกไว้ของแต่ละโครงการ)......................................................…………….  

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายและแผนแม่บทประเด็น 

   เป้าหมายของแผนแม่บทประเทศ  

   …………(ตามท่ีเลือกไว้ของแต่ละโครงการ)......................................................……………. 
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   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 

   เป้าหมายของแผนย่อย  

   …………(ตามท่ีเลือกไว้ของแต่ละโครงการ)......................................................……………. 

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   - เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ   

   …………(ตามท่ีเลือกไว้ของแต่ละโครงการ)......................................................…………….    

   ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการไตรมาสที่ ...... ปีงบประมาณ 2565 

  สรุปผลการด าเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มกำรเขียนสรุปรำยงำนผลโครงกำร(แบบที่ 3) 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ 
ช่ือโครงการ 
ช่ือผู้รายงาน 
หน่วยงาน 
ปีด าเนินการ 

 
1. สาระส าคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  (สภาพปัญหาและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการโครงการ) 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ (วตัถุประสงคท่ี์ปรากฏในโครงการ) 
1.3 ขอบข่ายของโครงการ (สรุปกิจกรรมส าคญั ๆ ของโครงการ) 

2. การด าเนินงานของโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามขอบข่ายของโครงการ ) 
3. ผลการด าเนินงาน (ผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน) 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ   

4.1 สรุปผล (เป็นการสรุปเฉพาะประเด็นส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานทั้งท่ีเป็นผลงานและ
ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการด าเนินงาน เสนอเฉพาะประเด็นทีต่รงกบัวตัถุประสงค)์ 

4.2 ข้อเสนอแนะ (ผูร้ายงานเสนอแนะส่วนท่ีเป็นขอ้คน้พบนอกเหนือจากวตัถุประสงคห์รือความ
คาดหวงัท่ีตั้งไว)้ 

5. ภาคผนวก 
5.1 ตัวโครงการ 
5.2 เอกสารต่าง ๆ  
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายวชิรวรรธน ์วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
คณะท ำงำน 

นางธนนันท์ คณะรมย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวสุภลักษณ์ สีใส ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายณรงค์ศักดิ์ สาลี ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายบุญลือ ค าถวาย ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายศุภดล อุ่นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรการ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
พิมพ์และออกแบบรูปเล่ม 

นางอริยา ไตลังคะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง พนักงานราชการ 
  
  

 


