
    

 

 

 

 

 

 

คูมือปฏิบัติงาน นเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

ตามแผนปฏิบัตกิารนิเทศ ประจําปงบประมาณ 2564 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ปงบประมาณ 2564 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  

 แผนปฏิบัติการนิเทศประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับหนาท่ีสําคัญ 8 ประการท่ี

ตองปฏิบัติและพัฒนาการจัดการศึกษา ไดแก การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ จาก

การวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขอขอบคุณคณะทํางานท่ีดําเนินการจัดทํา

คูมือปฏิบัติงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ปงบประมาณ 

2564 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการ ไดนําไปใชเปน

แนวทางปฏิบัติในการรายงานผล การดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

 



 

คําช้ีแจงการใชคูมือ 

วัตถุประสงคของเครื่องมือ  

           เพ่ือเปนแนวทางสําหรับศึกษานิเทศก กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการ

นิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

คําแนะนําการใชคูมือ 

คูมือปฏิบัติงาน นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ฉบับนี ้

เปนคูมือสําหรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ  รายละเอียด

เนื้อหาท่ีปรากฏในคูมือฉบับนี้ เปนแนวทางเบื้องตนท่ีใชสําหรับการนิเทศ ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 

ป งบประมาณ 2564 และตามยุทธศาสตรการจัด  การ ศึกษา นโยบายของรั ฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบาย วิสัยทัศน และ

เปาประสงคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เนื้อหาในคูมือฉบับนี้ไดแบง

ออกเปน 7 สวนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 บทนํา 

สวนท่ี 2 หลักการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

สวนท่ี 3 โครงสรางการบริหารและภารกิจการปฏิบัติงาน 

 สวนท่ี 4 รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC Model) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สวนท่ี 5 แผนการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

สวนท่ี 6 เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี 7 การเขียนรายงานและการสรปุรายงาน 



 

สวนที่ 1 

คํานํา 

ความเปนมาและความสําคัญของการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสาน พระราช

ปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสราง 

พ้ืนฐานแกนักเรียน 4 ดานประกอบดวย (1) การมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตท่ี

ม่ันคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทํา – มีอาชีพ และ (4) การเปนพลเมืองดี ดังนั้นกระทรวงศึกษาธกิารนอม 

นําพระบรมราโชบายดานการศึกษามาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกงสู

การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท อยางเปนรูปธรรม ดวยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางดําเนินกิจกรรม 

ดังนี้ 

1. จัดทําหลักสูตรโรงเรียนโดยบูรณาการระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ 

สภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เ พ่ือมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผู เรียน 4 ดาน ตามพระราโชบายของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ดังนี้   

      1.1 มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง ประกอบดวย (1) ความรูความเขาใจตอชาติ 

บานเมือง (2) ยึดม่ันในศาสนา (3) ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ (4) มีความเอ้ืออาทรตอ

ครอบครัวและชุมชนของตน  

  1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม ประกอบดวย (1) รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – 

ชอบ/ชั่ว – ดี  (2) ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว และ (4) ชวยกันสรางคนดี

ใหแก บานเมือง  

 1.3 มีงานทํา – มีอาชีพ ประกอบดวย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ 

การฝกฝน อบรมในโรงเรียนตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงานทําจนงานสําเร็จ (2) การฝกฝนอบรม

ท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุด และ (3) ตอง

สนับสนุน ผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทําจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  

 1.4 เปนพลเมืองดี ประกอบดวย (1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน (2) ครอบครัว 

– โรงเรียน และสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี (3) การเปน 

พลเมืองดีคือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน  งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน

งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจและความเอ้ืออาทร  

 2. สรางการรับรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือใหมี 

ความเขาใจและรวมกันดูแลบุตรหลานรวมกับโรงเรียนอยางใกลชิด  



 

 3. จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลใหเต็ม ตาม

ศักยภาพ มุงวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดาน คือ  ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  

 กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และกําหนดหนาท่ีดูแลการจัด

การศึกษา ทุกระดับทุกประเภท รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน

ทรัพยากร เพ่ือการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  เนื่องจากเปนองคกรท่ี

มีหนาท่ีโดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ ซ่ึงเก่ียวของกับการ พัฒนาคน ประชากร 

ทรัพยากรบุคคลของประเทศใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของ การจัดการศึกษา

ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 วาการจัดการศึกษา  ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนอยางมี ความสุข ท้ังนี้ไดยึดม่ันการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชการท่ี 10 
กําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดไดนําไปเปนหลักในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติให

ประสบผลสําเร็จ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยองเปนหนวยงานท่ี ข้ึนตรงตอ

กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรทางดาน การกํากับดูแล สนับสนุนสงเสริมประสานงานในเชิงนโยบาย 

ดําเนินการตามภารกิจงานท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และตามเปาหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 7 

ประการ ไดแก 

 1. ผูเรียนยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัย

คุกคาม ทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

 3. มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21และมีความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

 4. ผูเรียนมีทักษะดานภาษา มีทักษะการใชเทคโนโลยี และมีความรูดานอุตสาหกรรมใหม 

สามารถสรางนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึงมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและโรงเรียนในสังกัดมีระบบ 



 

บริหาร จัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสามารถเปนแบบอยาง

ท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน 

 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเปนกลุมงานท่ีดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศ

ติดตาม วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด

การศึกษาตามเปาหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี ท่ีไดวางไวเพ่ือใหการจัดการศึกษาสู

โรงเรียนในสังกัดมีความเข็มแข็งในการบริหารและจัดการการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียม 

และมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ ใหมีความสมดุลท้ังดาน ความรู 

ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ ตอสังคม มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐาน

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะครูซ่ึงเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาจําเปนจะตองพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

กอใหเกิดผลตอผูเรียนพรอมท้ังรับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของโลก (คณะกรรมการปฏิรูป

การเรียนรู, 2551, หนา 1)และทันตอเหตุการณโลกในการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเรียกวายุค New Normal เขามาสูประเทศไทยและประเทศท่ัวโลก 

ภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) เกิดระบาดข้ึน มีผูติดเชื้อ และ

เสียชีวิตมากมาย ผลของการระบาดสงผลถึงทุกภาคสวนตองมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง การเรียน การ

ทํางาน การใชชีวิต มหรสพตางๆหยุดแสดง สงผลถึงเศรษฐกิจทรุดอยางรุนแรง แมกระท่ังการจัด

การศึกษา โรงเรียนตางตองขยับตัวจากการจัดการเรียนรูแบบปกติมาเปนการจัดการเรียนรูแบบใหม หรือ

การจดัการเรียนรูแบบ Online ผูสอนตองพัฒนาตนเองอยางเรงดวน   

 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ดานความพรอมของโรงเรียนใน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19) “New Normal” จึงถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง มีหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือบุคลากรในสังกัด จึงเปนท่ีมาของการพัฒนา

กระบวนการนิเทศออนไลน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา และแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน โดยใชรูปแบบการนิเทศ 5 มิติ ( (TSCMC Model) และกระบวนการนิเทศ 100% เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

“New Normal”สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



 

 2. เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองไดพัฒนา 

ระดับการศึกษาเปนโรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”และในสภาวะปกติ 

 3. เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 

4. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  

ชาติ 

5. เพ่ือสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา 

6. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ 

7. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

8. เพ่ือสงเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานเก่ียวกับกระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดกําหนดขอบเขตของการดําเนินงาน ไว

ดังนี้    

 1.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การดําเนินงานครั้งนี้เปนการปฏิบัตงานตาม รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC 

Model) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 มิติการพัฒนาบุคลากร (Training )  

          ข้ันท่ี 2 มิติการนิเทศ 2 ทาง (Supervision ) 

ข้ันท่ี 3 มิติการชี้แนะ ( Coaching) 

ข้ันท่ี 4 มิติการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

ข้ันท่ี 5 มิติการใหคําปรึกษา (Consulting) 

 

 2. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมาย ไดแก โรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียน  2 จังหวดั ไดแกจังหวัดชลบุรีและ

จังหวัดระยอง โดยแบงเปนสหวิทยาเขตดังตอไปนี้ 

  สหวิทยาเขตชลบุรี 1     จํานวน  12    โรงเรียน 

  สหวิทยาเขตชลบุรี 2     จํานวน    8    โรงเรียน 



 

      สหวิทยาเขตชลบุรี 3     จํานวน  11    โรงเรียน  

      สหวิทยาเขตระยอง 1    จํานวน  11    โรงเรียน 

         สหวิทยาเขตระยอง 2    จํานวน   8     โรงเรียน 

ระยะเวลา 

           ระยะเวลาในการดําเนินงานในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา ระหวางเดือน

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. คุณภาพการศึกษา(Educational Quality) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู ท่ี 

สงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนและเปนไปตามวิธีการจัดการศึกษาแบบใหม ตามแนวการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal” 

2. จิตวิทยาทางการศึกษา (Educational Psychology) หมายถึง การศึกษาในทุกๆแงมุมท่ี 

เก่ียวกับ “คน” และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของในโรงเรียน เชน การสรางแรงจูงใจและสิ่งจูงใจในการ

ทํางาน การพัฒนาคนในโรงเรียนเม่ือบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ มีทักษะในการทํางานสูง 

3. แรงจูงใจและสิ่งจูงใจ( Motivations and Incentives) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะกระทํา 

การใด ๆ  ท่ีคิดวามีคุณคาดวยความเต็มใจของบุคคลในการท่ีจะอุทิศกายและใจในการปฏิบัติงาน เชนการ

จัดการเรียนการสอนออนลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีโรงเรียนไดกําหนดไวโดยมีสิ่งจูงใจ อาทิ การไดรับ

รางวัลการจัดการเรียนการสอนออนไลน(นวัตกรรม)พรอมคําชมเชยในการปฏิบัติงาน ท่ีกอใหเกิดแรงขับ 

คือแรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลอันเนื่องมาจากความตองการ 

4. การนิเทศการศึกษา(Supervision) หมายถึง ความรวมมือกันทํางานของบุคลากรทาง 

การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการชวยเหลือ การชี้แจง 

การแสดง การแนะนําหรือการวางแผนการปรึกษาหารือรวมกันเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน การ

อบรมเชิงปฎิบัติการใชสื่อนวัตกรรมนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพใน

การเรียนท่ีสูงข้ึนดวย 

5.  การเรียนการสอนออนไลน(Teaching and Learning online) หมายถึง การเรียนการสอน 

ท่ีจัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีในรูปแบบเดิมใหเปนรูปแบบใหม ท่ีใช

เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียน

ทางไกล , การเรียนผานเว็บไซต 

 

 



 

6.  รูปแบบการนิเทศ 5 มิติ (Training & Supervision & Coaching & Mentoring &  

Consulting) หมายถึง รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใชหลักกระบวนการนิเทศ 100 % เพ่ือรวมกัน

กําหนดกระบวนการและข้ันตอนรูปแบบการนิเทศ 5  มิติท่ีครอบคลุม เพ่ือใหโรงเรียนไดพัฒนาบุคลากร

ในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม (New Namal) ดวยการจัดการเรียนการสอนออนไลน(Teaching 

Online)โดยสงผลใหเกิดคุณภาพของผูเรียนสอดคลองตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองพรอมสอดคลองกับนโยบาย

ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยรูปแบบการนิเทศ 5 มิติ มี 5 ข้ันตอน ไดแก 

          ข้ันท่ี 1 มิติการพัฒนาบุคลากร (Training )  

                    ข้ันท่ี 2 มิติการนิเทศ 2 ทาง (Supervision ) 

          ข้ันท่ี 3 มิติการชี้แนะ (Coaching) 

          ข้ันท่ี 4 มิติการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

          ข้ันท่ี 5 มิติการใหคําปรึกษา (Consulting) 

7. กระบวนการนิเทศ  100% หมายถึง การนิเทศ อยางท่ัวถึง  ตอเนื่อง  และมีคุณภาพโดย

หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

       7.1 ถือวาเปนนโยบายเรงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแนวคิดท่ีวา “คุณภาพ

การศึกษา” จะเกิดไดตองประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  

       7.2 ผูบริหารทุกระดับถือเปนภารกิจและหนาท่ีในการปฏิบัติและสนันสนุนใหมีการ

นิเทศการศึกษา 

       7.3 บุคลากรทุกฝาย ตลอดจนผูเก่ียวของใหความรวมมือ 

       7.4 ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตมีโรงเรียนท่ีตองปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ชัดเจน จะตองสามารถชวยเหลือโรงเรียนไดอยางเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) และการนําเทคนิค 

วิชาการ นวัตกรรมใหมสูการปฏิบัติ 

       7.5 โรงเรียนทุกแหงตองไดรับการดูแลเอาใจใส ชวยเหลืออยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และ

พัฒนายกระดับตลอดเวลา 

8.  กระบวนการนิเทศออนไลน (Supervisory Process online) หมายถึง ข้ันตอนในการ 

ดําเนินงานการนิเทศออนไลน ซ่ึงเปนการแนะนะ ชวยเหลือ การจัดการเรียนรูแกครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซ่ึงกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  



 

ประ โยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

            จากการดําเนินการการนิเทศ ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ปงบประมาณ 2564 และตาม

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบาย วิสัยทัศน และเปาประสงคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ มีดังตอไปนี้ 

 1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

    2.โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองไดพัฒนาการศึกษา 

เปนโรงเรียนแหงการเรียนรูและเปนโรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใต

สถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”และในสภาวะปกติ 

          3.ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จะไดรับการพัฒนา

ดวยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”และในสภาวะปกติดวยรูปแบบการนิเทศ 5 

มิติ ((TSCMC Model)และเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถนําองคความรูท่ีไดไปพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนใหเขากับยุคท่ีโลกเปลี่ยนแปลงดวยระบบเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       สวนที่ 2 

หลักการ  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

หลักการ  แนวคิด ทฤษฎขีองการนิเทศการศึกษา 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  มีนักการศึกษาท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศ ใหความหมายของ การนิเทศแตกตางกันไปตามแนวความคิด  ความเชื่อของแตละคน   

สรุปเปนแนวคิด 

แนวคิดการนิเทศการศึกษา   หมายถึง  กระบวนการทํางานรวมกัน  ของผูนิเทศ การศึกษาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  สเปยร  (Speer; 

ในเสถียร เท่ียงธรรม, 2542, หนา 35)  กลาววาการนิเทศการศึกษาเปน กระบวนการ  ท่ีทําใหเกิดการ 

ปรับปรุงการสอนของครูโดยการทํางานรวมกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ   

กลาวโดยสรุปไดวาการนิเทศการศึกษา คือ การกระทําใดท่ีบุคลากรในโรงเรียนกระทําตอนักเรียน 

และสิ่งตางๆในโรงเรียนเพ่ือรักษามาตรฐานหรือเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนภายใตระเบียบแบบ

แผนอํานวยความสะดวกแกการสอนใหพัฒนาดีข้ึนและมุงใหเกิดประสิทธิผลในการสอนเปนสําคัญ 

หลักการทฤษฎกีารนิเทศการศึกษา 

 การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาใหประสบกับความสําเร็จและไดผลดี  จะตองมาจาก

ความคิดเห็นและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา

ในปจจุบันจึงนิยมวิธีการนิเทศการศึกษาเปนกลุมหรือหมูคณะมากกวาเปนรายบุคคล ประสิทธิภาพในการ

นิเทศการศึกษาจึงข้ึนอยูกับความสามารถของกลุม  โดยมีพฤติกรรมการนิเทศ การศึกษาท่ีนําเอาความคิด  

ทฤษฎีไปใชในการปฏิบตัิงานใหเหมาะสมกัน 

การนิเทศการศึกษาแบบความรวมมือจึงมีลักษณะเชนเดียวกับการเลนเปยโนซ่ึงได กําหนดความ

ตอเนื่องของพฤติกรรมการนิเทศการศึกษาแบบความรวมมือไวดังตอไปนี้    

 1.  การฟง  (Listening)   

 2.  การสรางความกระจางหรือความตระหนัก (Clarifying)  

 3.  การสรางความเขาใจ  (Encouraging)  

 4.  การทบทวนไตรตรอง (Reflecting)    

 5.  การแสดงหรือการนําเสนอ (Presenting)  

 6.  การแกปญหา (Problem solving)  

 7.  การสรางขอตกลง (Negotiating)   



 

 8.  การเสนอแนะ (Directing)   

 9.  การสรางมาตรฐาน (Standardizing)    

10. การปรับปรงุแกไข (Reinforcing) 

บทบาทของผูนิเทศมี  10  ขอดังตอไปนี้   

 1.  การคนพบปญหาหรือการแยกแยะปญหาของครู  (Identifying  the  problem  as seen  

by  teacher)    

 2.  ความเขาใจปญหาของครู (Understanding  the  teacher’s  perception)   

 3.  การพิสูจนความจริง (Verifying  teacher’s  perception)   

 4.  การเตรียมตัวของผูนิเทศ (Providing  supervisor’s  perception)     

 5. ผูนิ เทศเขาใจปญหาของครู  (Seeking  teacher’s understanding  of  supervisor’s  

perception  of  problem)  

 6.  การสรางทางเลือก (Exchanging  suggestions  of  potions)   

 7.  การยอมรับในความขัดแยง (Accepting  conflict)    

 8.  การยอมรับทางเลือก (Finding  an  acceptable  action)  

 9.  การยอมรับรายละเอียดของแผน (Agreeing  on  derails  of  plan)     

 10.การยอมรับข้ันตอนสุดทายของแผน (Agreeing  to  a  final    plan) 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกลาว  สรุปไดวาพฤติกรรมการนิเทศการศึกษาแบบความ

รวมมือเปนวิธีการนิเทศการศึกษาท่ีอาศัยการรวมมือกัน  การทํางานรวมกัน  ระหวางผูนิเทศ กับผูรับการ

นิเทศเพ่ือใหเขาถึงพฤติกรรมของผูรับการนิเทศแตละคน  โดยรวมกันคิดรวมกันทําตาม กิจกรรมท่ีมีความ  

ตอเนื่องในบรรยากาศท่ีเปดเผยและเปนประชาธิปไตย  นอกจากนี้  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ

ทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศในการแนะนําชวยเหลือรวมคิด  รวมปฏิบัติงานกับโรงเรียน

เพ่ือพัฒนาการบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเปนสวนประกอบในการพัฒนาครูใหมี

ความสามารถในการ พัฒนางานไดเต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปนคนเกง  

คนดี  และมี ความสุข 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2543, หนา 10)  ไดใหความหมายการพัฒนา

โรงเรียนท้ังระบบไววา  หมายถึง  การพัฒนาโรงเรียนท่ีมุงหมายคุณภาพนักเรียนใหไดตามเปาหมายของ

มาตรฐานการศึกษา  โดยดําเนินการอยางครอบคลุมทุกองคประกอบของโรงเรียนทุกระดับข้ันตอนของ

กระบวนการและอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ  นิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบวาเปน

กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพ่ือท่ีจะปรับปรุงและแกไขปญหา

กระบวนการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2543, หนา 1)  ไดใหความเห็น



 

วาโรงเรียน มีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา  การท่ีจะปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จไดจะตองพัฒนา

โรงเรียน  ซ่ึงไดแก  การปฏิรูประบบบริหารจัดการ  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ 

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมีการประกันคุณภาพผลผลิตของโรงเรียน  คือ ผูเรียนยอมไดรับการพัฒนาเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ   

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาในการใชกระบวนการการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

ใหมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  จะตองใชวิธีการมีสวนรวมของ ผูเก่ียวของทุกฝาย

และใชโรงเรียนเปนฐานสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา  โดยการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบประกอบดวยการ

พัฒนาการบริหารและการจัดการ  การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาการะบวนการ

เรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

การนิเทศการศึกษา 

  มีนักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไว หลาย

ลักษณะแตกตางกันไปตามวิวัฒนาการดานการศึกษา  จุดมุงหมายและแนวทางการจัด การศึกษาในสมัย

นั้นๆ  ซ่ึงจะนําเสนอพอเปนสังเขปดังตอไปนี้ 

 กิติมา  ปรีดีดิลก (2541, หนา 262)  ซ่ึงกลาววาการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนชี้แนะ  แนะนํา

และใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพ่ือใหบรรลุผลตามจุดหมายท่ี

วางไว   

นรศิรา  อุปกรณศิริการ (2542, หนา 16)  กลาววา  การนิเทศการศึกษาเปนความรวมมือและ 

ประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูอันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายท่ีกลาวไวนี้สรุปไดวา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความรวมมือทํางาน ของ

บุคลากรทางการศึกษา  การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการชวยเหลือแนะนําการวางแผน  

การปรึกษาหารือรวมกัน  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ใหดีข้ึนอันจะสงผล

ใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

           บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก  มีดังตอไปนี ้

1. ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนําสาระของหลักสูตรไปสูการ 

ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และตอบขอสงสัยของผูรวมงานเก่ียวกับหลักสูตรไดตลอดเวลา 

2. การจัดการเรียนการสอน เชน การแบงเวลาของสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมในชั้น 

เรียนแผนการจัดการเรียนรู และการนํานวัตกรรมมาใช 

3. สงเสริมการสอนการเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึน เชน การนํานวัตกรรมมาใหความรูและ 



 

เสริมกิจกรรมการเรียน 

4. นิเทศการสอน และประเมินการสอน 

5. สงเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรูใหเขากับเหตุการณสถานการณปจจุบัน 

6. ชวยเหลือแนะนํา สงเสริม ความเจริญกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน 

7. เปนผูนําของการสอนการเรียนตลอดเวลา 

8. ชวยเหลือโรงเรียนเพ่ือสรางความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนรูใหสูงข้ึน 

9. สรางความสัมพันธกับโรงเรียนอยางแนนแฟน : ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง 

10. มีความรูความเขาใจและความพรอมท่ีจะเผชิญกับสิ่งท่ีทาทาย 

งานตามหนาท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 

ศึกษานิเทศกทุกคน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหนาท่ี 

เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ดังนี้ 

        1. งานนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหโรงเรียนบริหารหลักสูตรโรงเรียน จัดกระบวนการ 

เรียนรู มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผล

การศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

      2. การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเปนเอกสารคูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงาน

และเผยแพรใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

      3. การวิเคราะห วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรม

และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการพัฒนามาตรฐานและการประกัน

คุณภาพ การศึกษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารโรงเรียน ครูและผูสนใจท่ัวไป 

        4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 

นิเทศ และการพัฒนางานวิชาการ 

      5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง เปนกลุมงานท่ีดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง ใน การบริหาร

และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียน

ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ การศึกษา

โดยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให ได



 

มาตรฐานศึกษา คนควา ทางวิชาการและวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยให มีความรู ความ เขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด 

การประเมินผล การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดับสูง มี

ความสามารถใน การวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด

การศึกษา และจัดทํารายงานโดยแสดงใหเห็นวามีการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูใหมเพ่ือนําไปใชใน

การพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพรอยางกวางขวาง  มีการถายทอดและไดรับการยอมรับและมี

การพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ

พัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเปนแบบอยางแกวิชาชีพ  

 สงผลใหครูและบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูมี

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ภารกิจสาระความรูและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. งานนิเทศการศึกษา ไดแก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ  

กลยุทธการนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษ การสรางทักษะในการนิเทศ 

การใชกลยุทธในการนิเทศ การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมให ขอเสนอแนะเพ่ือ

พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนได ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู 

และการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพรผลงานดานการนิเทศ การศึกษาแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลาย 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแก ระบบและทฤษฏีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ  

สังคมและการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ การวิเคราะห

และกําหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบาย 

การศึกษา โดยสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทํา

นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลดานการศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการการกําหนด

นโยบายและการวางแผนดําเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษา คูมือ

กําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

 



 

          3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก ความรูเก่ียวกับหลักสูตร การสราง 

หลักสูตรโรงเรียน หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการ 

ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษโดยสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดทําหลักสูตรโรงเรียน สาธิตแนะนําครูใหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของ ผูเรียน 

ประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

          4. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแกการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียน  สามารถศึกษา 

วิเคราะห วิจัย การจัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยนิเทศ 

กํากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและ 

การวางระบบการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

พรอมรับการประเมินภายนอก 

          5. การบริหารจัดการศึกษา ไดแก หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร 

จัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ การ 

จัดการศึกษาโดยสามารถใหคําปรึกษาแนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของ 

การศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนไปสูองคกรแพงการเรียนรู บริหารจัดการศึกษาโดยใช โรงเรียนเปน

ฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ไดแก ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชโดย  

สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียน 

การสอน ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฏีและผลงานทางวิชาการ ไดแก กลวิธีการถายทอด  

ความรู แนวคิด ทฤษฏี และผลงานทางวิชาการ ไดแก กลวิธีการนําเสนอความรูแนวคิดทฤษฏีท่ีเหมาะสม 

กับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา คนควา ฯลฯ การวิเคราะห วิจารณ 

ผลงานวิชาการอยางสรางสรรคโดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทตางๆ แนะนําและให 

คําปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นําเสนอความรู แนวคิด 

ทฤษฏีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตอการเรียนรู 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรเน็ต  

คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดีย โดยสามารถใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการ 

พัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคําปรึกษา แนะนํา การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัด 

การศึกษาแกโรงเรียน 



 

9. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ  

ศึกษานิ เทศก จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิ เทศก การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  (Good 

Governance) โดยปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกมีหลักธรรมในการนิเทศและ

ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี 

ขอบขายภารกิจ 

ภารกิจ สาระความรู และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     1. วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะหสภาพงานของกลุมและออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 

งานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

     3. ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมกลุมและหัวหนากลุม 

     4. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน หนวยงานและโรงเรียนในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับ  

การบริหารงานของกลุม 

     5. ประสานดําเนินการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมใหครู บุคลากรทางการ  

ศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 

6. จัดทําระบบสารสนเทศของกลุม 

     7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุม 

       8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง แบงโครงสรางงานภายในกลุมนิเทศฯ  9 กลุม ดังตอไปนี้ 

1.  กลุมงานประสาน สงเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษา 

    พิเศษ  ประกอบดวย 

1.1 งานประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

              ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

             1.1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู แกนกลางท้ัง 8 

กลุมสาระการเรียนรู 

             1.1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รวมท้ังศึกษาสภาพ บริบท ทางสังคม ปญหาและความ

ตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

             1.1.3 ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

และ เผยแพรใหโรงเรียนในสังกัดนําไปใ'ชในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน 

             1.1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี 

ความรู ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

             1.1.5 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และความตองการ จุดเนนของโรงเรียนดวย กระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม 

             1.1.6 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน และ 

ชุมชนอยางสม่ําเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรโรงเรียน 

             1.1.7 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา 

         1.2 งานประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา หลักสูตร การศึกษาพิเศษ  

               ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

            1.2.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูล ตาง ๆ 

อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและ แผนจัดการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาพิเศษ 



 

 

                  1.2.2  ประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนมิความพรอมในการจัด การศึกษา 

สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

                 1.2.3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให

มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสําหรับ

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

     1.2.4  สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน และชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการ ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

ท่ีมีความตองการพิเศษ 

                  1.2.5  ประสานความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของ

กับการศึกษาพิเศษ เชน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

    1.2.6   ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหาร โรงเรียนและ

ครูผูสอนเพ่ือใหเกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะโรงเรียนและครูผูสอนเพ่ือใหเกิดการ

ปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีคุณภาพ 

                   1.2.7  ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุปและรายงาน 

2.  กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตร 

     2.1 งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตร 

         ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

        2.1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ พัฒนา

และใชหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        2.1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

          2.1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใชหลักสูตร 

          2.1.4 สงเสริม สนับสนุน ผูบริหารโรงเรียนและครูใหศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา หลักสูตร

โรงเรียน และประเมินผลการใชหลักสูตรโรงเรียน 

          2.1.5 สงเสริม สนับสนุน ผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดย ใชขอมูลจาก

การนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใชหลักสูตร การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นรียนและระดับ

โรงเรียน 

       2.1.6 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนเพ่ือใหเกิด

การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ 



 

         2.1.7 นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังกําหนด

ยุทธศาสตรและนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน การศึกษา

และโรงเรียน 

         2.1.8  สงเสริม สนับสนุน การเผยแพรความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัย และ

พัฒนาหลักสูตร 

         2.1.9  สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 

   2.2  งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือ พัฒนาการสอนและกระบวนการ เรียนรูของผูเรียน 

         ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

          2.2.1  สงเสริม สนับสนุน ผูบริหารโรงเรียนและครูใหศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน

และกระบวนการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรโดยใชขอมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการใช

หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการนิเทศภายใน 

         2.2.2  สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียน วิเคราะห วิจัย เพ่ือการบริหารจัดการ หลักสูตร

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

        2.2.3   สงเสริม สนับสนุนใหครูทําวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาจัดการเรียนรู

ของครแูละสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

         2.2.4  นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน เพ่ือใหเกิด

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู และ กระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหมี

คุณภาพ 

         2.2.5 นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียน ในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

        2.2.6 สงเสริม สนับสนนุการเผยแพรความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยและ 

พัฒนาการจัดการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมกิจกรรมความเปน

เลิศทางวิชาการในระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ 

3.  กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลเกี่ยวกับการ วัดและประเมินผล  

    การศึกษา 

      3.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล เกี่ยวกับการวัด และ

ประเมินผล ระดับ ช้ันเรียนและ โรงเรียน 

          ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

        3.1.1 ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนรวมท้ัง 

แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 



 

       3.1.2 เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียนเก่ียวกับ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร และการเทียบโอน ผลการเรียน 

        3.1.3 สงเสริม สนับสนนุใหผูบริหารโรงเรียน ครูและบคุลากรในโรงเรียน มิความรู ความเขาใจใน

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเขาใจในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินรูปแบบตาง ๆ 

โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

     3.1.4 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน บริหารจัดการการ วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ 

     3.1.5 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       3.1.6 ประสานใหมีการดําเนินการสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการเรียนของ ผูเรียน 

     3.1.7 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาใหแกผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรใน

โรงเรียน เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษา 

       3.1.8  วิจัยพัฒนา และประเมินผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ระดับ ชั้น

เรียนและโรงเรียนเพ่ือนําผลมาใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   3.2  งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

      3.2.1  ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผูเรียนระดับโรงเรียนและ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       3.2.2  ประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน และ หนวยงานท่ี

เก่ียวของท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       3.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการ

วัดและประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       3.2.4 กําหนดวิธีการและพัฒนา/จัดทําเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานสําหรับใชประเมินคุณภาพผูเรียน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     3.2.5 ดําเนินการประเมินคุณภาพของผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบของคณะกรรมการ 

       3.2.6  วิจัยพัฒนา และประเมินผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้น

เรียน ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือนําผลมาใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา 

       3.2.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและ



 

เผยแพรตอโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

       3.2.8 นําผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาใชเปนขอมูลในการ 

วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

    3.3 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลเกี่ยวกับ การวัดและ ประเมินผล 

ระดับชาติ 

        ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

         3.3.1 ศึกษาหลักเกณฑ ละแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ 

         3.3.2 ประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน และหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ เชน สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 

สํานักทดสอบทางการศึกษา 

         3.3.3 เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรใน โรงเรียนเก่ียวกับ

การวัดและประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ 

         3.3.4  ดําเนินการประเมินคุณภาพของผูเรียนตามแนวทาง ท่ีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ หรือสํานักทดสอบทางการศึกษากําหนด 

         3.3.5  รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ และเผยแพรตอโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนนําไปใชเปนขอมูลในการ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

       3.3.6 นําผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติมาใชเปนขอมูลในการวางแผนยกระดับ

คุณภาพ การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. กลุม งานวิจัย พัฒนา สงเสริมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

   4.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

       ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

     4.1.1 ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑระเบียบท่ี เก่ียวของกับ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   4.1.2  ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา แลวนํามา

วิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขต พ้ืนท่ีการศึกษา และ

มาตรฐานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

       4.1.3  สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนสรางความตระหนัก ความรู ความเขาจะเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกฝายท่ี เก่ียวของ 

    4.1.4  สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 วาดวย ระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของ



 

ชุมชน/ทองถ่ินอยางตอเนื่องและเขมแข็ง รวมท้ังการกําหนดตัวบงชี้ เกณฑในการแปลผล การตัดสินการ

ผานมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง โรงเรียน 

     4.1.5  รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ

โรงเรียน 

     4.1.6 นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยางตอเนื่อง 

     4.1.7 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน/วิธีการ ปฏิบัติท่ีดี 

  4.2 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

       ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

      4.2.1 วางแผนและจัดทําระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับ 

โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         4.2.2 นิเทศ บุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         4.2.3 ดําเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกแหง 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

วิเคราะห ผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการ  

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

         4.2.4 ดําเนินการใหความชวยเหลือ พัฒนาโรงเรียนท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ อยางเปนระบบ 

ทุกฝายมีสวนรวม 

       4.2.5 จัดทํา จัดหา เผยแพร ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

         4.2.6 ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สงเสริมโรงเรียนใหพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

       4.2.7 สรุปรายงานผลการดําเนินการ จัดทําเอกสาร เผยแพรผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และ

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

   4.3 การวิจัย พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา 

        ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

       4.3.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแตละ

หนวยงาน 

       4.3.2 สงเสริม สนับสนุนและ/หรือรวมกับโรงเรียนดําเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 



 

         4.3.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนนําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา

ใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

       4.3.4 รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

       4.3.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนและนําผล

มาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน 

   4.4 งาน ประสานงาน การประเมิน คุณภาพ ภายนอก 

        ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

         4.4.1 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนประเมินตนเอง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีเปนรายงานประจําป 

       4.4.2 ใหขอเสนอแนะกับโรงเรียนในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับการประเมิน

ภายนอก (ซ้ํา) ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

        4.4.3  จัดทําขอมูลโรงเรียนท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับโรงเรียน เพ่ือ

เตรียมความพรอมรบัการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) 

      4.4.4 ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ

ตรวจสอบขอมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหไดผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกตองและนําผล

การประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

         4.4.5  จัด/สงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนอบรม สัมมนา พัฒนาเก่ียวกับการเตรียมความพรอม

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

       4.4.6 นิเทศ ติดตาม กํากับ โรงเรียนในการดําเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

       4.4.7 สรุปรายงาน สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเผยแพร และนําไปใช ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     5.1 งานสงเสริม และพัฒนาระบบ การนิเทศและการ จัดกระบวนการ เรียนรู 

          ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

         5.1.1 งานสงเสริม ระบบการ นิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู และ 

         5.1.2 งาน พัฒนาระบบการ นิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู 

                    ข้ันตอนการปฏิบัติงานรวม (5.1.1และ 5.1.2)  มีดังนี้ 

1)  รวบรวมจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและ  

การจดักระบวนการเรียนรู 



 

2) ศึกษาสภาพความตองการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

3) จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

4) ดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐานและโครงการเปนฐาน 

          4.1) การนิเทศโดยโรงเรียนเปนฐาน สงเสริมการนิเทศภายใน สงเสริม เครือขายครู

แกนนํา ครูภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก การนิเทศ อยางมีสวนรวมการระดมพลังนิเทศ จาก

ทุกฝาย 

                   4.2) นิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน เขน โรงเรียนดีศรีตําบล Education Hub 

World Class โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนอัจฉริยะภาพ โรงเรียนสองภาษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ 

            5)  จัดทําสรุปรายงานผลและเผยแพรเทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี

ประสบผลสําเร็จ 

    5.2 งานสงเสริม สนับสนุนเครือขาย การนิเทศของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ และชุมชน 

        ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

         5.2.1  งานสงเสริม สนับสนุนเครือขาย การนิเทศของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา 

         5.2.2  งานสงเสริม สนับสนุนเครือขาย การนิเทศของ โรงเรียน 

     5.2.3  งานสงเสริม สนับสนุนเครือขาย การนิเทศของ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     ข้ันตอนการปฏิบัติงานรวม (5.2.1และ 5.2.2และ 5.2.3)  มีดังนี้ 

1) ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือขายการนิเทศ ในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 

2) จัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 

โรงเรียน 

3) ดําเนินการและรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพัฒนาเครือขายการนิเทศ ในรูปแบบ 

ตาง ๆท่ีหลากหลาย 

                  3.1)  พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 

           3.2)  จัดเวทีวิชาการเผยแพรนวัตกรรมองคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการ

จัดกระบวนการเรียนรูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

         3.3)  จัดตั้งเครือขาย โรงเรียน เครือขายชุมชนเพ่ือการเรียนรู 

         3.4)  จัดตั้งเครือขายบุคคล ครูแกนนํา ครูตนแบบ ชมรมครู ชมรมผูบริหาร ชมรม

บุคลากรทางการศึกษา 



 

 
            4) จัดทําสรุปรายงานและเผยแพรเทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือ รูปแบบ เครือขาย

นิเทศ และเครือขายการพัฒนาคุณภาพ 

  5.3 งานนิเทศติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล การบริหาร จัดการศึกษา ของโรงเรียน 

              5.3.1  นิเทศ ติดตาม การบริหารจัด การศึกษาของ โรงเรียน 

           5.3.2  ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา 

                   ข้ันตอนการปฏิบัติงานรวม (5.3.1และ 5.3.2)  มีดังนี้ 

         1) รวบรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศตามสภาพปญหา ความตองการ เก่ียวกับ

การศึกษาของโรงเรียน 

        2) จัดทําเกณฑดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการตรวจสอบ การ

จัดการศึกษาของโรงเรียน 

        3) โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑและ ตัวชี้วัดการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

        4) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของ โรงเรียน ตาม

เกณฑและตัวชี้วัด วิจัยและพัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 

       5) ดําเนินการพิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

พัฒนารูปแบบท่ีดี หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

       6) สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ

จัดการศึกษา วิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา เพ่ือกําหนด แนวทางในการปรบัปรุงแกไข และพัฒนางาน

ตอไป 

       7) เผยแพรผลงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ โรงเรียนตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจ 

6. กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกา   

ศึกษา 

      6.1 งานสงเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  

       ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

        6.1.1  ศึกษาความตองการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

             6.1.2  ดําเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมท้ังสื่อ ตนแบบของ

หนวยงานเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของ โรงเรียน 

             6.1.3  สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหารโรงเรียน ใหมีความรูความสามารถใน การพัฒนาสื่อ 



 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   6.1.4  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง

การศึกษา เพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 

   6.1.5  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริมการ ใชสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   6.1.6  เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

       6.2 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนา ส่ือนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ทางการศึกษา   

            ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

6.2.1  ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา  

                  6.2.2  วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อตนแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให สอดคลอง

กับความตอการของโรงเรียน 

                   6.2.3 สงเสรมิสนับสนุนใหโรงเรียนท่ีดําเนินการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห วิจัย นําไปใชและเผยแพรสื่อ 

7.  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา 

      7.1 งานเลขานุการ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา ของเขต

พ้ืนท่ี การศึกษา 

          7.1.1 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

             ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1) กําหนดขอบขายของขอมูลดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ 

บริหารท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยศึกษาจาก นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําป รายงานผลการ ปฏิบัติงาน จากกลุมตางๆในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       2) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สารสนเทศ 

       3) ตรวจสอบขอมูลและสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 

          4) เผยแพรขอมูลเปนเอกสารและทาง Internet ในระบบเครือขายและ โรงเรียน 

ในเขตพ้ืนท่ี 

                 5)รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะห ท่ีเปนขอมูลและสารสนเทศ ตอ คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 



 

 

         7.1.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 

             ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

           1)  วิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาดาน 

วิชาการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร ท่ัวไป ใหเห็นจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอ

สเนอแนะ 

        2)   กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธในแผนพัฒนาคุณภาพ การติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

        3)  นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ นิเทศการศึกษา 

ตอคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา  

        4)  แจงแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ การศึกษาใหกลุม 

ตางๆ นําไปสูการดําเนินการตามแผน 

                 5)  ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  

เพ่ือดําเนินการตามแผนและแกไขการดําเนินงานระหวางการ ปฏิบัติ 

      7.1.3 งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

                ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้     

           1)  นําแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ นิเทศการศึกษา  

มากําหนดจุดเนน วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ

การศึกษา 

        2)  นําเสนอแนวทางจุดเนน วิธีการ เครื่องมือและคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินและนิเทศ ตอคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

         3)  ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

            4)  รวบรวม ประมวล และวิเคราะหขอมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการ 

นิเทศ 

4) จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศตอคณะกรรมการ 

ติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

 

 

 



 

 

8. กลุมงานการปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

       8.1 การปฏิบัติงาน รวมกับ หรือ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หนวยงานอ่ืนท่ี เกี่ยวซองหรือท่ี 

ไดรับมอบหมาย  

            ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

   8.1.1. ศึกษา วิเคราะหภารกิจและบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน 

             8.1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจ 

             8.1.3 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน หนวยงานอ่ืนภายใน - 

ภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

            8.1.4  ติดตามประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานภายใน ในสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังเผยแพรผลงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

        9.1  งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

              ประกอบดวยการดําเนินงานภายในขอ 9.1 ดังตอไปนี้ 

               1. งานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

                   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีดังตอไปนี้ 

       1)  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV)   

       2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

       3)  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.     

       4)  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ และสรางเครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผาน 

ดาวเทียม             

       5)  ดําเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณท่ีจ าเปนตองใชในการพัฒนา

ระบบ การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)     

       6) นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล    

       7)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน    

       8)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 



 

               2. งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)  

                   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีดังตอไปนี้ 

        1)  แตงตั้งคณะทํางาน  

                  2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน   

                  3)  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.     

                  4)  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ             

                  5) ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและสื่อ ( Software และ Hardware ) ท่ี

จําเปนตองใชในการพัฒนาสื่อ  

                  6)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

                  7)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               3. งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง

การศึกษา  

        ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีดังตอไปนี้ 

        1)  แตงตั้งคณะทํางาน   

        2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน   

        3)  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.          

        4)  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ     

        5)  ดําเนินการเครื่องมือ อุปกรณและสื่อ ( Software และ Hardware ) ท่ีจําเปนตองใช

ใน การพัฒนาสื่อ   

       6)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน   

       7)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   4. งานสงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

       ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีดังตอไปนี้ 

       1)  แตงตั้งคณะทํางาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผูเก่ียวของ          

       4)  ดําเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

       6)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



 

              5. งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

       1)  แตงตั้งคณะทํางาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผูเก่ียวของ          

       4)  ดําเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

       6)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  6.vงานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

       1)  แตงตั้งคณะทํางาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผูเก่ียวของ          

       4)  ดําเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

       6)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            7. งานติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

       1)  แตงตั้งคณะทํางาน   

       2)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน   

       3)  ประสานงานกับผูเก่ียวของ          

       4)  ดําเนินการ 

       5)  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

       6)  เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        9.2 งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

              ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

               9.2.1 จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยงาน   

               9.2.2 งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

ระบบ เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

               9.2.3  งานติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย  

คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม  



 

               9.2.4  งานศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ

คอมพิวเตอร   

               9.2.5  งานดําเนนิการเก่ียวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภัยของขอมูลและการโตตอบ 

ขอมูล ขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ   

               9.2.6  งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม   

               9.2.7 งานใหคําปรึกษา แนะนําแกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย  

คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

               9.2.8  งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

ระบบสื่อสาร  โทรคมนาคม 

  9.3  งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   

        9.3.1  การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

                ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1) การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ   

2) การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ การจัดการ 

ศึกษา 

              3)  การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   

              4)  การติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 2 

ภาคเรียน 

              5)  การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงาน เผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูล

สารสนเทศ   

              6)  การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ 

ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน     

              7) การพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software)  เขากับ

กระบวนการทํางานของหนวยงานเพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ 

 



 

สวนที่ 3 

โครงสรางการบริหารและภารกิจการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

    

เลขาคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

นางธนนันท คณะรมย 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

นายสมศักด์ิ  ทองเนียม 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

นางธนนันท คณะรมย 

กลุมงานประสาน สงเสรมิสนับสนุน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

นายบุญลือ คําถวาย 

กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสรมิ ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัด 

และประเมินผลการจัการศึกษา 
นายอมร สุดแสวง 

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นางธนนันท  คณะรมย 

กลุม งานวิจัย พัฒนา สงเสริมมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

นายศุภดล อุนวงษ 

กลุมงานนิเทศ ตดิตาม และ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

นางธนนันท  คณะรมย 

กลุมวิเคราะห วิจยั พัฒนาสงเสริมและ

พัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

นายจาฤภณ ศรีวิรญั 

กลุมงานการปฏิบตัิงานรวมกับ หรือ

สนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานอ่ืน

ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

นางธนนันท คณะรมย 

  

กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือ

พัฒนา หลักสูตรการสอนและ

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
นางสาวสุภลักษณ  สีใส 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นางธนนันท  คณะรมย 

รูปท่ี 1  โครงสรางการบริหารและการจัดวางตัวบุคคลของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 



 

หนาท่ีความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

การจัดบุคลากรตามภารกิจ ปรากฏดังตารางท่ี 1- 3 มีดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 หนาท่ีความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

 

ท่ี กลุมภาระงาน หัวหนากลุมงาน รายชื่อสมาชกิ 

1 กลุมงานประสาน สงเสริมสนับสนุนพัฒนา

หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสตูร

การศึกษาพิเศษ  

นายบุญลือ คําถวาย 1.นางสาวศมณณญา   บุญประสพ 

2.นางสาวกัญจนณิชา  ผสมทรัพย 

3.นางพิมพวรี   วงษภัทรกร 

2 กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา 

หลักสตูรการสอนและกระบวนการเรียนรูของ

ผูเรยีน 

นางสาวสุภลักษณ สีใส 1.นางสาวศมณณญา   บุญประสพ 

2.นางสาวกัญจนณิชา  ผสมทรัพย 

3 กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัด 

และประเมินผลการจดัการศึกษา 

นายอมร สดุแสวง 

 

นายศุภดล  อุนวงษ 

 

4 กลุม งานวิจัย พัฒนา สงเสริมมาตรฐาน

การศึกษา และการประกันคณุภาพการศึกษา 

ประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

นายศุภดล อุนวงษ 1.นางสาวสุภลักษณ สีใส  

2.นางพิมพวรี วงษภัทรกร 

    



 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 

ท่ี กลุมภาระงาน หัวหนากลุมงาน รายชื่อสมาชกิ 

5 กลุมงานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั

การศึกษา 

นางธนนันท คณะรมย 1.นางอริยา  ไตสังคะ 

2.นางวันดี   มาคงกุล 

3.นายสิริคุปต จันทรแจง 

6 กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสรมิ

และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

นายจาฤภณ  ศรีวิรัญ 

 

นายณรงคศักด์ิ  สาลี      

7 กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

นางธนนันท คณะรมย 1.นางสาวสุภลักษณ  สีใส 

2.นางพิมพวรี   วงษภัทรกร 

3.นางสาวศมณณญา   บุญประสพ 

 

8 กลุมงานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุน

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

นางธนนันท คณะรมย 1.นายจาฤภณ  ศรีวิรัญ 

2.นางสาวสุภลักษณ   สีใส 

3.นายอมร สดุแสวง 

4.นายบุญลือ คําถวาย 

5.นายณรงคศักดิ์ สาล ี

6.นางสาวศมณณญา   บุญประสพ 

7.นายศุภดล  อุนวงษ 

8.นางสาวกัญจนณิชา  ผสมทรัพย 

9.นางพิมพวรี   วงษภัทรกร 



 

ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 

ท่ี กลุมภาระงาน หัวหนากลุมงาน รายชื่อสมาชกิ 

9 กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นางธนนันท คณะรมย 1.นายอมร สดุแสวง 

2.นายกษิต ธีรอัจฉริยะ 

3.นายสิริคุปต จันทรแจง 

4.นายภิญโญ เพ่ิมพูล 



 

ภารกิจการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตามคําส่ังประจําปงบประมาณ 2564 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.  นางธนนันท  คณะรมย  ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 14 ปฏิบัติหนาท่ี    

     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้ 

 1)  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา               ทําหนาท่ี

บริหารจัดการ ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติราชการในบทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศกใน

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานวิชาการและงาน

นิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ศึกษาคนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตามและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาการ จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด  

 2)ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานวชิาการตามนโยบายการจัดการศึกษา

ของหนวยงานตนสังกัด ตรวจสอบและประมินผลงานวิชาการตามนโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใช

เปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

 3) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ   

4) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 

5) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานประสานสงเสริมและสนันสนุนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

6)ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรีและจังหวัด

ระยอง  

8)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 9)  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 10) ปฏิบัติหนาท่ีงานเลขานุการผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ฝาย

วิชาการ แผนงาน/โครงการ การติดตามงาน KRS/ARS และมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

11)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานตามนโยบาย  

 11.1)โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  



 

(Eastern Economic Corridor : EEC)  

 11.2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 11.3)โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

 11.4)โครงการขับเคลื่อนจุดเนนคุณภาพผูเรียน 

 11.5)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 11.6)โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 11.7)โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

 11.8)โครงการคิดวิเคราะห Active Learning 

 11.9)โครงการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

 11.10)โครงการ PLC (Professional Learning Community) 

 11.11)โครงการหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในโรงเรียน 

 11.12)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํตําบล “1ตําบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 

 11.13โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง   

11)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  นายจาฤภณ  ศรีวิรัญ    ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 19    

     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

1) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 3)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสอบออนไลนและคลังขอสอบ 

4)  ฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

 5)  ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 6)  ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย  

              6.1)โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC)  

 6.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     7)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 



 

3. นางสาวสุภลักษณ  สีใส  ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี  9 

    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  3)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางาน สงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (KM) และการสรางชุมชน 

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยใชกระบวนการวิจัย 

  4)  ปฏิบัติหนาท่ีงานวิจัย พัฒนา  สงเสริมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                   5) ปฏิบัติหนาท่ี ประสาน สงเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท.  

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  6)ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ   

7) ปฏิบัติหนาท่ีงานวิจัย พัฒนา สงเสริม  โครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(ก.ต.ป.น.) 

 8)  ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย 

    8.1)โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor: EEC)  

         8.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            8.3) โครงการ PLC (Professional Learning Community: PLC) 

 9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

4. นายณรงคศักดิ์  สาลี     ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี 15   

    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

 1)  ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

 2)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3)  ปฏิบัติหนาท่ีงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ประสานงานของ สสวท. สาระวิชาวิทยาศาสตร) 

     4)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม (โครงการพัฒนาวิชาหนาท่ีพลเมืองและคานิยมหลัก 12 ประการ) 

     5)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล              ใน

โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจรติ) 



 

6)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development Schoo: EESD School) 

     7)  ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท. และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8)  ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

    9)  ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย 

     9.1)  โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC)  

          9.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     9.3)  โครงการหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในโรงเรียน 

                          9.4)  โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

                          9.5)  โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 

9.6)  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1ตําบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 

  10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

5.  นายอมร  สุดแสวง     ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี 11   

     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

1) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัด

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

       2) ปฏิบัติหนาท่ีงานจัดทําคลังขอสอบ, การทดสอบระดับชาติ O-Net,การทดสอบระดับนานาชาติ PISA, 

ขอสอบมาตรฐานกลาง, การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 National Test: NT, การ

จัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และงานทะเบียนวัดผล 

      3) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

 4) ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท. และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 5) ปฏิบัติหนาท่ีรองผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                 6) การปฏิบัติหนาท่ีการนิเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ

โรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

 7)  ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย 



 

      7.1) โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาค 

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

           7.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           7.3)  โครงการคิดวิเคราะห Active Learning  

           7.4)  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1ตําบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 

           7.5)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ  

           7.6)  โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 

          7.7)  โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 8)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

6.  นายบุญลือ  คําถวาย     ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ    ตําแหนงเลขท่ี 16 

     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานประสาน สงเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

 ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

     2) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย(โครงการพัฒนาคุณภาพการ 

เรียนการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย, โครงการรักษภาษาไทย,โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด

, การสืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน) 

                3)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานพัฒนาศูนยแนะแนว สพม.18 

                4)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานการติดตาม ตรวจสอบ โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีการจัด 

การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา Chonburi Model  

5) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนสมรรถนะทางสาขา 

วิชาชีพ 

              6)  ปฏิบัติหนาท่ีงานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุร ี

และจังหวัดระยอง 

              7)  ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

              8)   ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย 

 8.1) โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค 

ตะวันออก  (Eastern Economic Corrid: EEC)  

      8.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 8.3)  โครงการขับเคลื่อนจุดเนนคุณภาพผูเรียน 



 

     8.4)  โครงการ PLC (Professional Learning Community) 

                      8.5)  โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

                      8.6)  โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

              9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

7.  นางสาวศมณณญา  บุญประสพ   ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ   ตําแหนงเลขท่ี  8  

     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

1) ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานประสาน สงเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

3) ปฏิบัติหนาท่ีงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาตางประเทศท่ีสอง) 

4) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานโครงการพิการเรียนรวม/รวม 

5)  ปฏิบัติหนาท่ีงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6)  ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริม และสนับสนุน นโยบายตางประเทศในดาน 

วิชาการและการพัฒนาบุคลากร  

7)  ปฏิบัติหนาท่ีงาน สงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (KM) และการสรางชุมชนการ 

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) โดยใชกระบนการวิจัย 

8)  ปฏิบัติหนาท่ีงานโครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  (ก.ต.ป.น.) 

9)  ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ           

10)  ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย  

       10.1) โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค 

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

     10.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

10.3)  โครงการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน  

     10.4)  โครงการ PLC (Professional Learning Community)  

10.5)  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1ตําบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 

                     10.6)  โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 

                      10.7  โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

                 11)   ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

8. นางสาวกัญจนณิชา  ผสมทรัพย   ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ   ตําแหนงเลขท่ี 17  

    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1) ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานประสาน สงเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร

การศึกษาพิเศษ 

3) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

4) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5) ปฏิบัติหนาท่ีงานโครงการพิการเรียนรวม/รวม 

6) ปฏิบัติหนาท่ีงานประสานงาน สงเสริม สนับสนุน ศูนยอบรม ครูภาษาอังกฤษระดับ 

ภูมิภาค(Regional English Training Center) Boot Camp 

7) ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ EP, MEP  

การดําเนินงานของศูนย Eric , โครงการ Education Hub 

8) ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริม และสนับสนุน นโยบายตางประเทศในดาน 

วิชาการและการพัฒนาบุคลากร 

9) ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

                10) ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย  

  10.1)  โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค 

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  

       10.2)  โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       10.3)  โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

       10.4)  โครงการหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในโรงเรียน 

      10.5) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1ตําบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 

      10.6)  โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง   

                 11)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

9. นางพิมพวรี  วงษภัทรกร ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ   ตําแหนงเลขท่ี ๕  

      มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

1) ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  



 

2) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

3) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานประสานงาน สงเสริม สนับสนุน ศูนยอบรมครู 

ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาภาค (Regional English Training Center) Boot Camp, การดําเนินงานศูนย ERIC, การ

ดําเนินงาน  ของศูนย HCEC 

4) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานประสาน สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ  

EP, MEP และ โครงการ Education Hub 

5) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานประสาน สงเสริม และสนับสนุน นโยบายตางประเทศ 

ในดานวิชาการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 

6) ปฏิบัติหนาท่ีงานโครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ก.ต.ป.น.) 

7)   ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

                          8)  ปฏบิัติหนาท่ีงานตามนโยบาย 

          8.1) โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค 

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

               8.2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          8.3)  โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

          8.4)  โครงการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน (ภาษาตางประเทศท่ีสอง) 

               8.5)  โครงการ “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” 

         9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

10. นายศุภดล  อุนวงษ     ตําแหนงศึกษานิเทศก/ชํานาญการ   ตําแหนงเลขท่ี 20   

      มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

         1)  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         2)  ปฏิบัติหนาท่ีงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) 

            3)  ปฏิบัติหนาท่ีงานประสาน สงเสริม สนับสนุน โครงการ STEM Education ของ สสวท. และ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการเครือขายศึกษานิเทศกในโครงการศูนยสะเต็ม

ศึกษาแหงชาติของ สสวท. 

   4)   ปฏิบัติหนาท่ีงานจัดทําคลังขอสอบ, การทดสอบระดับชาติ O-Net, การทดสอบ 



 

ระดับนานาชาติ PISA, ขอสอบมาตรฐานกลาง, การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

National Test : NT, การจัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และงานทะเบียนวัดผล 

             5)  ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

   6) ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและโรงเรียนหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

        7)  ปฏิบัติหนาท่ีงานตามนโยบาย  

            7.1)โครงการพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC)  

           7.2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                           7.3)  โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง 

       8)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11.  นางวันดี  มาคงกุล     ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  ตําแหนงเลขท่ี อ 46  

       มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1)  ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการกลุมนิเทศฯ 

2)  กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การไปราชการของบุคลากรกลุมนิเทศฯ 

3)  การรับ สง หนังสือราชการ 

4)  จัดเก็บ รักษา เอกสารวาดวยกฎหมาย และระเบียบตางๆ ของกลุมนิเทศฯ 

5)  จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ ของกลุมนิเทศใหเปนปจจุบัน 

6)  งานสารบรรณวาดวยการเก็บหนังสือ และการทําลายหนังสือราชการ 

     7)  ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศฯ (วารระประชุม/รายงานการประชุม) 

     8)  ประสานงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารใหบุคลากรในกลุมนิเทศฯ 

     9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

12.  นางอริยา  ไตลังคะ     ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ตําแหนงเลขท่ี อ 46 

       มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

     1)  ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการกลุมนิเทศฯ 

     2)  กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การไปราชการของบุคลากรกลุมนิเทศฯ 

3)  การรับ สง หนังสือราชการ 

     4)  จัดเก็บ รักษา เอกสารวาดวยกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ของกลุมนิเทศฯ 



 

     5)  จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ ของกลุมนิเทศใหเปนปจจุบัน 

     6)  งานสารบรรณวาดวยการเก็บหนังสือ และการทําลายหนังสือราชการ 

     7)  ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศฯ 

     8)  ประสานงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารใหบุคลากรในกลุมนิเทศฯ 

     9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

13. นายสิริคุปต  จันทรแจง     ตําแหนงพนักงานราชการ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ชวยราชการ  

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี ้

    1)  ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการกลุมนิเทศฯ 

    2)  จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ของกลุมนิเทศฯ 

    3)  เผยแพรขอมูลในระบบเครือขาย และ Internet และปรับปรงุระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

    4)  ปฏิบัติหนาท่ีงานสารบรรณและจัดพิมพเอกสารของกลุมนิเทศฯ 

    5)  จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ เอกสารและรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

                    6)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 4 

รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC Model)  

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การนิเทศแนวใหม 5 มิติ  (Training & Supervision & Coaching & Mentoring & Consulting) หมายถึง รูปแบบ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง โดยใชหลักกระบวนการนิเทศ 100 % เพ่ือรวมกันกําหนดกระบวนการและข้ันตอนรูปแบบการนิเทศ 5  มิติท่ี

ครอบคลุม เพ่ือใหโรงเรียนไดพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม  (New Namal) ดวยการจัดการเรียน

การสอนออนไลน(Teaching Online)โดยสงผลใหเกิดคุณภาพของผูเรียนสอดคลองตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองพรอมสอดคลองกับนโยบายของ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยรูปแบบการนิเทศ 5 มิติ มี 5 ข้ันตอน  ดังตอไปนี ้

ข้ันท่ี 1 มิติการพัฒนาบุคลากร (Training )  

          มิติการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยการสราง

ความรูความเขาใจภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีผลักดันโรงเรียนเขาสู

โหมดการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือใหสอดคลองกับวิถีชีวิต “New Namal”    พรอมสงเสริม

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูในระดับโรงเรียน ระดับกลุมงาน และระดับบุคคล และกาวสูโรงเรียนแหง

นวัตกรรมการศึกษา( Educational Inovative School) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนา จากบุคลากรในโรงเรียนโดยใชเครื่องมือไดแก 

แบบสํารวจ แบบสอบถาม จากผลการดําเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนท่ี 1 การศึกษาปการศึกษา 2563 ในท้ัง 7 

ดานของการบริหารจัดการของโรงเรียน (PMQA 4.0)  

              1.2 วางแผนและกําหนดแนวทางการเลือกจากขอมูลสภาพความตองการพัฒนาในการจัดการศึกษาจากการ

ประมวลผลท่ีไดจากขอ 1.1 และพิจารณานโยบายสพฐ. นโยบายของสพม.ชบรย และนโยบายของกลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาในการขับเคลื่อนเพ่ือหาเทคนิควิธีท่ีนํามาใช ทรัพยากรท่ีมีและความพรอมของศึกษานิเทศก

เพ่ือดําเนินการกําหนดโครงการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แกปญหาในภาพรวม/เฉพาะท่ีเรงดวนและสงเสริม

พัฒนาจุดเดนของโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรีระยอง 

              1.3  กําหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการดําเนินการในแตละโครงการท่ีไดรับอนุมัติดําเนินการ 

              1.4  สรางสื่อ/เครื่องมือ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบนิเทศและจัดทําเว็บไซตนิเทศออไลน ฯลฯ ในการกํากับ

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการ 

              1.5  สรุปผลการดําเนินโครงการ/รายงานผล 



 

ข้ันท่ี 2 มิติการนิเทศ 2 ทาง (Supervision ) 

          มิติการนิเทศ 2 ทางไดแกการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการจัดการเรียนการสอนปกติและสถานการณ

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง โดยใชการนิเทศแนวการจดัการเรียนการสอนออนไลนซ่ึงสามารถปรับใชไดท้ังสองแนวทางตามบริบทความ

เหมาะสมของโรงเรียน โดยสพม.ชบรย.ไดรับมอบหมายนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทางของ สพฐ. ในกรณีไมสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site) ได ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยรูปแบบการเรียนรู 4 รูปแบบ ไดแก ON-AIR ONLINE ON-DEMAND 

และ ON-HAND ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกการจัดการเรียนการสอนท้ัง 4 รูปแบบขางตน หรือใช

รูปแบบการเรียนการสอนผานระบบ Video Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ของโรงเรียน

หรือหนวยงานท่ีมีมาตรฐานในการใหบริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน  

          ดังนั้นกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงไดสรางเว็บไซตนิเทศออนไลนไวบริการครูในโรงเรียน

สังกัดสพม.ชบรย เพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนไดถูกตองและสามารถ

สอบถามเขามาในเว็บนิเทศออนไลนเพ่ือสรางความเขาใจในการใชแนวทางตามท่ี สพฐ.ไดกําหนดเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการ

ชวยครูไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงและศึกษานิเทศก็ยังสามารถใชเทคนิคท่ีหลากหลายไดแก เทคนิคการTraining & 

Supervision & Coaching & Mentoring & Consulting ตามความหมาะสมในการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสหวิทยา

เขตท่ีรับผิดชอบไดสอดคลองตามบริบทของโรงเรียนดวยการนิเทศออนไลนหรือเดินทางไปโรงเรียนเพ่ือแกปญหาใหครู

และโรงเรียนไดโดยตรงถาสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มกลับเขาสูสภาวะปกติ  

ข้ันท่ี 3  มิติการช้ีแนะ (Coaching) 

มิติการชี้แนะ (Coaching) เปนเทคนิคการนิเทศโรงเรียนทุกขนาดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดวยการชวยเหลือและเอ้ือใหการทํางานของครูและโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสุงสุดเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ดวยการใหศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในแตละสหวิทยาเขต

รวมมือกับศึกษานิเทศกในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อน

การใชแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. ดวยการวางแผน ดังตอไปนี้ 

 3.1  สรางแนวทางการนิเทศติดตามดวยเทคนิคการชี้แนะ ( Coaching)   

       ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในแตละสหวิทยาเขตรวมมือกับศึกษานิเทศกในกลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกันสรางกระบวนการการนิเทศ วางแผนการนิเทศ  ติดตาม 

ประเมินผลและสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนออนไลนตามแนวทาง สพฐ.เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบท

ของโรงเรียนขนาดเล็กนั้นๆ 

  3.2  กําหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการดําเนินการนิเทศดวยเทคนิคการชี้แนะ(Coaching) 



 

  3.3  สรางสื่อ/เครื่องมือ แบบนิเทศ ฯลฯ ในการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวทาง สพฐ.  

            3 .4 สรุปผลการนิเทศ  กํากับ ติดตามและประเมินผลดวยเทคนิคการชี้แนะ(Coaching)กับโรงเรียนในสหวิทยา

เขตท่ีรับผิดชอบ 

 

ข้ันท่ี 4   มิติการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

 มิติการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)เปนเทคนิคท่ีผูท่ีมาเปนพ่ีเลี้ยงเปนผูมีความรู ความสามารถเฉพาะทางท่ีเปน

ท่ียอมรับและสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือครู ในโรงเรียนทุกขนาดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ท่ีบุคลากรมีปญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลนหรือมีปญหาการใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนบางสวน โดยมีศึกษานิเทศกท่ีมีความเชี่ยวชาญในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนการใชแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. 

รวมมือกับ ผูบริหาร ครู ท่ีมีความรูความสามารถดาน การใชเทคโนโลยี (ICT) รวมมือในการขับเคลื่อนใหครูและโรงเรียน

พัฒนาศักยภาพสูงข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลนและใชแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

ของ สพฐ.หรือของโรงเรียนหรือของหนวยงานท่ีมีมาตรฐานในการใหบริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน  ดวยการ

วางแผน ดังตอไปนี ้

   4.1 สรางแนวทางการนิเทศติดตามดวยเทคนิคการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

      ศึกษานิเทศกในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อน

การใชแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. รวมมือกับ ผูบริหาร ครู ท่ีมีความรูความสามารถดาน 

การใชเทคโนโลยี (ICT) สรางกระบวนการการนิเทศ วางแผนการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและสะทอนผลการจัดการ

เรียนการสอนออนไลนตามแนวทาง สพฐ.เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนโรงเรียนขนาดกลางหรือ

ขนาดใหญหรือขนาดใหญ 

   4.2  กําหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการดําเนินการนิเทศดวยเทคนิคการเปนพ่ีเลี้ยง 

(Mentoring) 

   4.3  สรางสื่อ/เครื่องมือ แบบนิเทศ ฯลฯ ในการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวทาง สพฐ.  

   4.4 สรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลดวยเทคนิคการเปนพ่ีเลี้ยง(Mentoring) 

กับทุกขนาดของถานศึกษายกเวนโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 



 

ข้ันท่ี 5 มิติการใหคําปรึกษา (Consulting) 

 มิติการใหคําปรึกษา (Consulting) เปนเทคนิคท่ีศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบดูแลในทุกสหวิทยาเขตเปนผูให

คําปรึกษากับครูและผูบริหารในโรงเรียนทุกขนาดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองในการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New 

Normal”และสถานการณปกติ ดวยไมควรปรับแคกระบวนการเรียนรูในหองเรียนใหสอดคลองกับสถานการณ (โควิด-19)  

แตตองปรับใหญท้ังระบบการเรียนรูท่ีตองสอดคลองกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรูของผูเรียน โดยควรดําเนินการดังนี้ 

 1.กระชับหลักสูตร ปรับใหสอดคลองกับสถานการณโควิด-19 และสื่อสารให บุคลากรและผูมีสวนไดสวน

เสียในโรงเรียนรวมรับทราบ 

 2.เพ่ิมความยืดหยุนของโครงสรางเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู 

 3.ออกแบบหนวยการเรียนรู และสอนอยางมีแผนท่ีเหมาะสม 

 4.ยกระดับการประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) เพ่ือไมใหผูเรียนเสียโอกาสพัฒนาความรู

และทักษะ 

 5.การประเมินเพ่ือรับผิดรบัชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว แตควรใหน้ําหนักการ

ประเมินโอกาสทางการเรียนของผูเรียน มากกวาการวัดความรูดวยคะแนนสอบ 

 ศึกษานิเทศกในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไดรวมกันวางแผน 

ดังตอไปนี ้

      5.1 สรางแนวทางการใหคําปรึกษา (Consulting) แกครูและผูบริหารใน 5 ประเด็นขางตน 

   5.2  กําหนดวิธีการและกระบวนการ/แผนการปฏิบัติการดําเนินการใหคําปรึกษา (Consulting)     

   5.3  สรางสื่อ/เครื่องมือ แบบนิเทศ ฯลฯ ในการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ  

   5.4 สรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลดวยเทคนิคการการใหคําปรึกษา (Consulting) 

  กระบวนการใน 5 ข้ันตอนของการใหคําปรึกษา (Consulting) เปนเทคนิคนํามาใชแกปญหาทางการพัฒนา

หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ใหเกิดผลการพัฒนาท่ีดี ภายใตสถานการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal”และสถานการณปกติ ดังแสดงดวย รูปภาพท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

รูปท่ี 2 รูปแบบการนิเทศติดตาม 5 มิติ (TSCMC Model)ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

         ชลบุร ีระยองเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 5 

แผนการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

 

 แผนการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการท่ีไดจาก การกําหนดแนวทางการเลือกจากขอมูลสภาพ

ความตองการพัฒนาในการจัดการศึกษาจากการสังเคราะหสภาพปญหาและประมวลผลท่ีไดโดยพิจารณานโยบายสพฐ. 

นโยบายของสพม.ชบรย และนโยบายของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการขับเคลื่อนเพ่ือหา

เทคนิควิธีท่ีนํามาใช ทรัพยากรท่ีมีและความพรอมของศึกษานิเทศกเพ่ือดําเนินการกําหนดโครงการจัดอบรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ฯลฯ แกปญหาในภาพรวม/เฉพาะท่ีเรงดวนและสงเสริมพัฒนาจุดเดนของโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประกอบดวยโครงการท่ีไดรับ

การอนุมัติดําเนินการในปงบประมาณ  2564 จํานวน 12 โครงการแบงเปนโครงการ 2 กลุม  ไดแกกลุมโครงการใช

งบประมาณและกลุมโครงการไมใชงบประมาณ 

     1.กลุมโครงการใชงบประมาณ(จากการรับจัดสรรจาก สพฐ.และจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง)  มีดังตอไปนี้ 

 1.การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา พิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic  

Corridor: EEC) (สพฐ.) 

 2.พัฒนาและสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหนาและพัฒนาการ อานออกเขียนได ป 2564(สพม.ชบรย) 

 3.เสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทยดวยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะภาษาไทย(สพ

ม.ชบรย) 

 4.ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ “รูทันสื่อ กาวทันเทคโนโลยี สูความเปนพลเมือง ดิจิทัล(สพ

ม.ชบรย) 

 5.ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู โรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง(สพฐ.) 

 6.สงเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ ภายในของโรงเรียนแนวใหม โดยตนสังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(สพม.ชบรย) 

 7.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ โรงเรียน(สพฐ.และสพม.ชบรย) 

 8. การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี  ระยอง

(สพม.ชบรย) 

 9.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(สพม.ชบรย) 



 

 10.การจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(สพม.ชบรย) 

 11.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมดาน การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและดานการ

จัดทําแผนจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Inclusive Education) ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง(สพม.ชบรย) 

     2.กลุมโครงการไมใชงบประมาณ มีดังตอไปนี้ 

1.พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูและผูบริหารโรงเรียนสูการเปนพล 

เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English for developing teachers and directors for EEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงานของ โครงการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา พิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic  Corridor: EEC)  

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การพัฒนา

หลักสูตร

โรงเรียนใน

พ้ืนท่ีเขต

พัฒนา 

พิเศษของ

ภาค

ตะวันออก 

(Eastern 

Economic  

Corridor: 

EEC) 

เชิงผลผลิต (Output)  

1. ครูมีการศึกษาการนําแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) และโครงสราง

รายวิชาและหนวยการเรียนรูกอน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

กอนสอนตามระดับชั้นท่ีสอนไป

จัดทําโครงสรางรายวิชาและหนวย

การเรียนรูในสถานศึกษา 

2. ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการ

สอนและเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

1 ผูบริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา ในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ดานภาษา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

Eastern Economic Corridor: EEC) ดานภาษา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 

10 อุตสาหกรรม 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

ศึกษา 

นิเทศก 



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

3. ครูมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการ

เรียนรู 

4. ครูมีนําผลการประเมินหลังสอน

ไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

เชิงผลลัพธ 

 1. นักเรียน ไดรับการวางพ้ืนฐาน

การประกอบอาชีพสูอนาคต เพ่ือ

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
 



 

2.โครงการพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหนาและ

พัฒนาการ อานออกเขียนได ป 2564 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การพัฒนา

และสงเสริม

การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน 

ภาษาไทยให

นักเรียนอาน

ออกเขียนได

อยางมี

ประสิทธิภา

พ ตาม

นโยบาย 

เชิงผลผลิต (Output)  

ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-

6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

ไดรับการประเมินความสามารถดาน

การอานและการเขียนจากเครื่องมือ

ท่ีสํานักงานคณะกรรมกาการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานจัดทําข้ึน 

เชิงผลลัพธ 

 โรงเรียนมีขอมูลารสนเทศสําหรับ

การพัฒนาความสามารถดานการ

อานและการเขียน 

1. เพ่ือคัดกรองการอานการเขียนระดับประถมศึกษา 

ปท่ี 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง และระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 9 โรงเรียน 

 2. เพ่ือนําผลการคัดกรองการอานการเขียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง และระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 9 โรงเรียน 

มากําหนดแนวทางการพัฒนา 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

กรกฎาคม 

2564 

 

ศึกษา 

นิเทศก 

 

 

 



 

3.โครงการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทยดวยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การ

เสริมสราง

สมรรถนะ

การจัดการ

เรียนการ

สอน 

ภาษาไทย

ดวยแนวคิด

การสอนฐาน

สมรรถนะ 

เชิงผลผลิต (Output)  

ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยดวยแนวคิดการสอน

ฐานสมรรถนะ 

เชิงผลลัพธ 

นักเรียนมีความสามารถในการ

ประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ 

และคุณลักษณะตาง ๆ อยางเปน

องครวมในการปฏิบัติงาน การ

แกปญหา และการใชชีวิต เปนการ

เรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจําวัน เรียนรูเพ่ือให

สามารถใชการไดจริงในสถานการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยดวยแนวคิดการสอนฐานสมรรถน 

2. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยดวยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 

3. เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

ดวยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 

 

 



 

4.โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ “รูทันส่ือ กาวทันเทคโนโลยี สูความเปนพลเมืองดิจิทัล 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การ

ขับเคลื่อน

การจัดการ

เรียนรู

วิทยาการ

คํานวณ 

“รูทันสื่อ 

กาวทัน

เทคโนโลยี  

สูความเปน

พลเมือง

ดิจิทัล 

เชิงผลผลิต (Output)  

1)  ครูผูสอนรายวิชาวิทยาการ

คํานวณ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ี

รวมโครงการมีความรูความเขาใจ

และสามารถจัดการเรียนรูดานการรู

ดิจิทัล และดานการรูทันสื่อและ

ขาวสาร 

2)  ศึกษานิเทศกมีทักษะดานการ

สื่อสารและการจูงใจ พัฒนาทักษะ

ความสามารถของตนเองสูงข้ึน เพ่ือ

ชวยเหลือ สนับสนุนครูผูสอนในการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี

คุณภาพ 

3)  ไดคูมือแนวทางการจัดการ

เรียนรูสาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

1. พัฒนาสมรรถนะครูผูสอนดานการจัดการเรียนรูให

ผูเรียนเกิดทักษะดานการรูดิจิทัล และดานการรูทันสื่อ

และขาวสาร 

2. พัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศกดานการสื่อสาร

และการจูงใจ ในการนิเทศ ติดตามและใหคําปรึกษาแก

ครูผูสอนทุกสาระวิชา ใหสามารถสอดแทรกเนื้อหา

ความรูและทักษะดานการรูดิจิทัล และดานการรูทันสื่อ

และขาวสาร ในการจัดการเรียนการสอนได 

3. จัดทํารูปเลมการจัดการความรู (Knowledge 

Management) แนวทางการจัดการเรียนรู กลุมสาระ

การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระท่ี 4 

เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

เมษายน – 

กันยายน 2564 

ศึกษา 

นิเทศก 



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

(วิทยาการคํานวณ) องคความรูดาน

การรูดิจิทัล และดานการรูทันสื่อ

และขาวสาร 

เชิงผลลัพธ 

1)  การจัดการเรียนรูสาระท่ี 4 

เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) องค

ความรูดานการรูดิจิทัล และดาน

การรูทันสื่อและขาวสาร 

2)  ศึกษานิเทศกทุกคนท่ีรวม

โครงการสามารถนิเทศการจัดการ

เรียนรูสาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) สาระท่ี 4 

เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) องค

ความรูดานการรูดิจิทัล และดาน

การรูทันสื่อและขาวสาร 

3)  โรงเรียนมีคูมือแนวทางการ

จัดการเรียนรูสาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) องคความรูดาน



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การรูดิจิทัล และดานการรูทันสื่อ

และขาวสาร เลือกไปปรับใชใน

บริบทของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู โรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การ

ขับเคลื่อน

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียงสู 

โรงเรียนของ

สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

มัธยมศึกษา

ชลบุรี 

ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  

1) โรงเรียนในสังกัดจํานวน 50 

โรงเรียน มีแนวทางการพัฒนาเปน

ศูนยการเรียนรูพอเพียง  

2) สถานศึกษาท่ีเสนอตัวเขารับการ

พัฒนา สามารถบริหารจัดการและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู เปนไปตาม

เกณฑตัวชี้วัด ผานเกณฑการ

ประเมินเปนศูนยการเรียนรูพอเพียง 

3) นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเชิงผลลัพธ 

นักเรียนมีความสามารถในการ

ประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ 

และคุณลักษณะตาง ๆ อยางเปน

องครวมในการปฏิบัติงาน การ

ครูของโรงเรียนในสังกัด 100% ท่ีเขารับการประเมิน มี

ความพรอมในการเขารับการประเมินเปนศูนยพอเพียง

ดานการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนมีกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใชในการเรียน การทํากิจกรรมท่ีทําใหปลูกฝง

คานิยม 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

แกปญหา และการใชชีวิต เปนการ

เรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจําวัน เรียนรูเพ่ือให

สามารถใชการไดจริงในสถานการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.โครงการสงเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ ภายในของโรงเรียนแนวใหม โดยตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การสงเสริม

พัฒนาระบบ

ประกันและ

ประเมิน

คุณภาพ 

ภายในของ

โรงเรียนแนว

ใหม โดยตน

สังกัด 

สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา

ชลบุรี 

ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  

1) สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

จํานวน 50 แหง 

2) คณะกรรมการนิทศติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาจํานวน 30 คนเชิง

ผลลัพธ 

1) สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 

50 แหง สามารถพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ชลบุรีระยอง มีระบบประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาท่ีเขมแข็งเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาใหไดมาตรฐ และมีประสิทธิภาพ 

พรอมรับการประเมินภายนอก 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

ชีวิตประจําวัน เรียนรูเพ่ือให

สามารถใชการไดจริงในสถานการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน(สพฐ.และสพม.ชบรย) 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การนิเทศ 

ติดตามและ

ประเมินผล

การจัด

การศึกษา

ของโรงเรียน 

(สพฐ.และ

สพม.ชบรย) 

เชิงผลผลิต (Output)  

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม

ศึกษชลบุรี ระยอง  จังหวัดชลบุรี 

และ จังหวัดระยอง  จํานวน 50 

โรงเรียน และบคุลากรในโรงเรียน 

50 โรงเรียน 

เชิงผลลัพธ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัด

ชลบุรี และ จังหวัดระยอง

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามกลยุทธ สพฐ. อยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือใหศึกษานิเทศกจัดทําแผนการนิเทศ ปฏิทิน

นิเทศ ประจําปงบประมาณ 2564 

2. เพ่ือใหศึกษานิเทศก สพม. ชบรย  ดําเนินการนิเทศ

ตามแผนปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามกลยุทธ สพฐ. 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ปงบประมาณ 

2564 

ศึกษา 

นิเทศก 

 

 

 



 

8.โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การนิเทศ

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา

โรงเรียนใน 

สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา

ชลบุรี 

ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองจังหวัด

ชลบุรี และ จังหวัดระยอง  จํานวน 

50 โรงเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียน 50 โรงเรียน 

เชิงผลลัพธ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัด

ชลบุรี และ จังหวัดระยอง  จํานวน 

50 โรงเรียน ดําเนินการพัฒนา

เทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ

ชัดเจนลงสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือพัฒนาฝายบริหารและฝายวิชาการของโรงเรียน

ใหดําเนินการนิเทศภายใน  

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาทีมงานนิเทศของโรงเรียนใหมีเทคนิคและ

รูปแบบการนิเทศภายในท่ีเปนระบบ 

3. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในอยางเปน

ระบบชัดเจนลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 

 



 

9.โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัด การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การติดตาม 

ตรวจสอบ 

ประเมินผล

การบริหาร

จัด 

การศึกษา

ของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

มัธยมศึกษา

ชลบุรี 

ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  

ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยดวยแนวคิดการสอน

ฐานสมรรถนะ 

เชิงผลลัพธ 

นักเรียนมีความสามารถในการ

ประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ 

และคุณลักษณะตาง ๆ อยางเปน

องครวมในการปฏิบัติงาน การ

แกปญหา และการใชชีวิต เปนการ

เรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจําวัน เรียนรูเพ่ือให

สามารถใชการไดจริงในสถานการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

2.  เพ่ือรับทราบผลการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง  

3 . เพ่ือเผยแพรผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 

 

 



 

10.โครงการการจัดการความรูเพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การจัดการ

ความรูเพ่ือ

ขับเคลื่อนสู

การเปน

องคกรแหง

การเรียนรู

ของ

สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 18

ชลบุรี 

ระยอง 

เชิงผลผลิต (Output)  

1) คร/ู ผูบริหารโรงเรียนและ

บุคลากรทุกกลุมงานในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต

ชลบุรี ระยอง สามารถสรางองค

ความรูในการทํางานโดยภาพรวมได 

ไมต่ํากวา  1 เรื่อง และมีแผนการ

จัดการความรูไดอยางตอเนื่อง 

2) คร/ู ผูบริหารโรงเรียนและ

บุคลากรทุกกลุมงานในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

ชลบุรี ระยองสามารถสรางองค

ความรูในการทํางานโดยภาพรวมได 

ไมต่ํากวา  1 เรื่อง และมีแผนการ

จัดการความรูไดอยางตอเนื่อง 

1. เพ่ือกระตุน สงเสริม และสรางความตระหนักใหคร/ู

ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกกลุมงานในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง มี

วัฒนธรรมของการคนหา วิเคราะหและจัดระเบียบ

ประสบการณและความรูดานการดําเนินงานท่ีไดจาก

การปฏิบัติเพ่ือเผยแพรและถายทอดและเก็บรักษาไว

กับองคกรในรูปแบบสื่อตางๆท่ีเอ้ือตอการนําไปใชใน

การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร 

 2. เพ่ือใหครู/ ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกกลุม

งานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  

ชลบุรี ระยอง มีขอมูลและสารสนเทศท่ีถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลาและทันสมัยสําหรับวัดและวิเคราะห

ผลการดําเนินการเพ่ือวางแผนและปรับปรุงการ

ดําเนินงานในทุกดาน ใหบรรลุผลลัพธและเปาประสงค 

ท้ังในระดับสวนบุคคล ระดับกลุม ระดับองคกรและ

ระหวางระดับองคกร 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

เม.ย.- มิ.ย. 

2564 

 

น.ส. 

สุภลักษณ 

สีใส 



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

3) โรงเรียน และ กลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18  เปนองคกรท่ีมี

นําการจัดการความรูไปใชในการ

ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน พันธ

กิจและเปาหมายท่ีตองการ 

เชิงผลลัพธ 

 โรงเรียน และ กลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง เปน

องคกรท่ีมีการบริหารจัดการเปนเลิศ

ในการจัดการความรูใหบรรลุ

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายท่ี

ตองการ 
 

3.เพ่ือใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมการดําเนินงาน

ในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปสู องคกร

ท่ีเปนเลิศในการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยการใช

กระบวนการวิจัยและ PLC ดําเนินการขับเคลื่อนสู

เปาหมาย 

4.เพ่ือใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาโรงเรียนไปสูองคกรท่ีเปนเลิศ 

ในการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยการใช

กระบวนการวิจัยและ PLC ดําเนินการขับเคลื่อนสู

เปาหมาย 
 

 

 



 

11.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมดาน การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและดานการจัดทําแผนจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล 

(Inclusive Education) ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพการ

จัดการศึกษา

เรียนรวม

ดาน การคัด

กรองคน

พิการทาง

การศึกษา

และดานการ

จัดทําแผน

จัดการ

เรียนรูเฉพาะ

บุคคล 

(Inclusive 

เชิงผลผลิต (Output)  

ครูท่ีรับผิดชอบการเรียนรวม ใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต18 จํานวน 33 คน 

ไดรับการอบรมการการคัดกรอง

พิการทางการศึกษาท้ัง 9 ประเภท

และ การจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education 

Program)  

เชิงผลลัพธ 

ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการเรียน

รวมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

จํานวน 11 คน มีความรูดานการ

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหครูท่ีรับผิดชอบ

การจัดการศึกษาเรียนรวมมีความรู ความสามารถและ

ทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตละประเภท

ความพิการไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือศึกษานิเทศก ไดมีความรูดานการเรียนรวมและ

สามารถนิเทศติดตาม ใหคําปรึกษาดานการจัดการ

เรียนรวมไดใหแกโรงเรียนในสังกัดได 
 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 



 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

Education) 

ของครูสังกัด

สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา

ชลบุรี 

ระยอง 

เรียนรวมและสามารถดําเนินการ

นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษาดานการ

จัดการเรียนรวมใหแกโรงเรียนใน

สังกัดได 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.โครงการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของครูและผูบริหารโรงเรียนสูการเปนพลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English for 

developing teachers and directors for EEC) 

 

เร่ือง เป้าหมาย วัตถุประสงค ์

วิธีการ/

กระบวนการ

นิเทศ 

สื่อ/

เคร่ืองมือ 
ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

การพัฒนาการ

ใช

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

สื่อสารของครู

และผูบริหาร

โรงเรียนสูการ

เปนพลเมืองใน

เขตพัฒนา

พิเศษภาค

ตะวันออก 

(English for 

developing 

teachers 

and 

directors for 

EEC) 

เชิงผลผลิต (Output)  

ครู ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสารท้ังระบบ 

เชิงผลลัพธ 

นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษา  

สามารถการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันในการ

จัดการเรียนการสอนและการสื่อสาร

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. เตรียมความพรอมดานการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหกับครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สการเปน

พลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2. เสริมสรางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูเขา

อบรม ใหสามารถพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหกับนักเรียน ครู 

ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสการ

เปนพลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

1) ประชุม

ปฏิบัติการ

ออนไลนดวย

โปรแกรม Meet 

2) นิเทศกํากับ

ติดตาม(ออนไลน) 

1) แบบ

สัมภาษณ(แบบ

ตอบ)โดยใช 

 (Google form) 

2) แบบนิเทศ

กํากับติดตาม  

(ออนไลน) 

3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

(Google form) 

 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ศึกษา 

นิเทศก 



 

สวนที่ 6 

เคร่ืองมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหนาและพัฒนาการ อานออกเขียนได ป 2564 
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความเห็นของทานมากท่ีสุด 
ขอ รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 ดานการลงทะเบียน      
1 ไดรับความสะดวกในการลงทะเบียนเขารวมงาน      
2 เอกสารและการประชาสัมพันธมีความเหมาะสม      
3  ไดรับคําแนะนําและการอํานวยความสะดวกระหวาง

การเขารวมงาน 
     

 ดานเนื้อหาการจัดการแขงขัน      
4 การแขงขันแตละประเภทเปนประโยชนตอครู      
5 การแขงขันแตละประเภทเปนประโยชนตอนักเรียน      
6 การแขงขันมีความบริสุทธิ์และยุติธรรม      
 ดานภาพการจัดการประชุม      

7 สถานท่ีมีความเหมาะสม      
8 ระยะเวลาท่ีจัดมีความเหมาะสม      
9 ระบบภาพแสง-เสียง มีความเหมาะสม      
 ดานภาพรวมในการจัดนิทรรศการ      

10 การเขารวมงานมีความสะดวก      
11 พิธีเปดมีความเหมาะสม      
12 การจัดโซนแขงขันเปนสัดสวน มีความเหมาะสม      
13 ภาพรวมของการจัดการแขงขันมีความเหมาะสม      

 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

 



 

โครงการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทยดวยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 

ชื่อผูรับการนิเทศ    กลุมสาระการเรียนรู   

รหัสวิชา      ชื่อวิชา      

ชื่อผูนิเทศ     ...........................ครั้งท่ี    
**************************************************************************** 

คําช้ีแจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย    ในชองระดับคะแนน เพ่ือแสดงผลการประเมินพฤติกรรมการสอน

ของครู 

เกณฑระดับคะแนน     5 = ดีมาก       4 = ด ี 3 = พอใช        2 = ควรปรบัปรุง       
1 = ไมผาน 
 

หัวขอการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพท่ัวไป 
1.1  การตรงตอเวลา 

      

1.2  การควบคุมความเปนระเบียบในชั้นเรียน       
1.3  การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน       
2.  บุคลิกภาพ 
2.1  การแตงกายสุภาพ เหมาะสม 

      

2.2  การใชน้ําเสียง มีความชัดเจน       
2.3  ความเชื่อม่ันใจตนเอง       
2.4  การใชภาษาสื่อสารและสรางบรรยากาศการเรียนรู       
3. การดําเนินการสอน 
3.1  เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

      

3.2  การสอดแทรกความรูท่ัวไปและคุณธรรม 
จริยธรรม 

      

3.3 การใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
(การบรรยาย, การสาธิต, เรียนเปนกลุม, การรายงาน
หนาชั้น, การคนควานอกหอง, การปฏิบัติจริงและอ่ืนๆ) 

      

3.4 การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

      

 
 
 
 



 

 
 

หัวขอการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

3.5  มีการตั้งคําถามท่ีกระตุนผูเรียนใชกระบวนการคิด
และรวมแสดงความคิดเห็น 

      

3.6  การสรุปเนื้อหา  ไดตรงตามจุดประสงค       
3.7  การชี้แนะการเรียนรู / การศึกษาคนควา และ
แหลงคนควาเพ่ิมเติม 

      

4. การวัดและประเมินผล 
4.1  สอดคลองและครอบคลุมจุดประสงค 

      

4.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 
(สอบปรนัย,สอบอัตนัย,สอบปฏิบัติ,การรายงาน,การ
มอบหมายงาน,การทําแบบฝกหัด,สังเกตพฤติกรรม, 
อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................) 

      

รวมคะแนน      คิดเปน               % 
   (วิธีการคิดเปอรเซ็นต  นําผลรวมของคะแนนท่ีได คูณดวย 100 หารดวยผลรวมระดับคะแนนสูงสุด 
(80)) 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
       
       
       
    
สรุปผลการนิเทศ ตามเกณฑ 
 91 % - 100 % = ดีมาก   81 % - 90 %
 = ดี  
 71 % - 80 % = พอใช   61 % - 70 %
 = ควรปรับปรุง   
 ต่ํากวา 60 % = ไมผาน    
 
 
 
 
 
 



 

 
ลงชื่อ………………………………………………… ผูรับการ
นิเทศ 
       ( .....................................................) 
ตําแหนง …………………………………………. 

 
ลงชื่อ ...................................................ผูนิเทศ 

                (…………………………………………..) 
ตําแหนง ……………………………………….. . 

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

       หวัหนางานนิเทศการสอน 

 

หมายเหตุ  
1. ประเมินท้ังสิ้นจํานวน 2 ครั้ง ตอภาคเรียน 
 ประเมินครั้งท่ี 1 เกณฑผาน 60% 
 ประเมินครั้งท่ี 2 เกณฑผาน 70% 
2. ผูนิเทศสรุปคะแนนแลวสงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
3. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูรวบรวมผลการนิเทศแลวสรุปภาพรวมของกลุมสาระการเรียนรู 
4. นําผลการประเมินสงวิชาการภายในเวลาท่ีกําหนดตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู โรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ชื่อสถานศึกษา 

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

สังกัด ………………………...........………..............….…จังหวัด........................................................ 
 

ตัวช้ีวัด 

คะแนนประเมิน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

1. บุคลากร                             คะแนนรวม (คะแนนเฉลี่ยรายดาน) 35 (5)  

1.1 ผูบริหาร                          10  

1.2 คร ู                           10  

1.3 นักเรียน                        10  

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา 5  

2. การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพ    คะแนนรวม (เฉลี่ยรายดาน) 10 (5)  

2.1 อาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 5  

2.2 ฐานการเรียนรู ปศพพ. และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู ปศพพ. 5  

3. ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก         คะแนนรวม (เฉลี่ยราย

ดาน) 
10 (5)  

3.1  ความสัมพันธกับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขับเคลื่อน 

ปศพพ. 
5  

3.2  ความสัมพันธกับหนวยงานท่ีสังกัด และ/หรือหนวยงานภายนอก  

(ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) 
5  

 

   (ลงชื่อ)..............................................................................ผูประเมิน 

      

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

            

 



 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี............ 

ครูผูสอน..................................................ชั้น ............ กลุมสาระการเรียนรู.......................................  

หนวย/ เรื่อง ...............................................................วันท่ีประเมิน..................................................  

โรงเรียน..................................... อําเภอ............................จงัหวัด..................................................... 

คําช้ีแจง ประเมินตามสภาพจริงตามรายการและใหระดับคุณภาพตามคําอธิบายดังนี้ 

 5 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคลอง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากท่ีสดุ  
 4 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคลอง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก  
 3 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคลอง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง  
 2 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคลอง/ครอบคลุม/เหมาะสมนอย  
 1 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคลอง/ครอบคลุม/เหมาะสมนอยท่ีสุด 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ.................................................... 

ผูประเมิน.................................................................. 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู       

2.สาระสําคัญ      

3.มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด      

4.การวัดประเมินผลการเรียนรู      

5.จุดประสงคการเรียนรู      

6.สาระการเรียนรู      

7.กระบวนการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู      

8.สื่อการจัดการเรียนรูหรือแหลงการเรียนรู      

ระดับคุณภาพ X ความถ่ี      

คะแนนเฉลี่ย      

คะแนนเฉลี่ยรอยละ      



 

โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง 

 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับของการปฏิบัติตามความเปนจริง 
ขอ รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 ดานการวางแผน (P)      
1 กอนการนิเทศมีการประชุมรวมกันเพ่ือคนหาจุดออน

และอุปสรรค 
     

2 กอนการนิเทศมีการประชุมรวมกันเพ่ือคนหาจุดแข็ง
และโอกาส 

     

3 มีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน      
 ดานกําหนดระบบและรูปแบบ (S)      

4 มีการกําหนดรูปแบบการนิเทศในสถานศึกษา      
5 มีการกําหนดข้ันตอนการนิเทศภายใน      
6 มีการกําหนดระบบการประเมินผลการนิเทศ      
 ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน (S)      

7 มีการพัฒนาครูเรียนรูระบบการนิเทศภายใน      
8 มีการพัฒนาครูเรียนรูรูปแบบการทํา PLC      
9 ครูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)      
 ดานการกํากับติดตาม (C)      

10 โรงเรียนมีการกํากับติดตามงานนิเทศภายในตอเนื่อง      
11 โรงเรียนใหมีการรายงานผลการนิเทศภายใน      
12 บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการกํากับติดตาม      

 ดานการสะทอนคิด (A)      
13 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกระบวนการนิเทศ      
14 มีการจัดประชุมสะทอนคิดกิจกรรมการนิเทศภายใน      
15 มีการสรุปผลการนิเทศภายในแบบภาพรวม      

 

ขอขอบคุณทานท่ีสละเวลาในการใหขอมูล 

 

 

 

 

 



 

โครงการการจัดการความรูเพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

เครื่องมือแบงเปน 2 ประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 

โรงเรียนในสังกัดสพม.ชลรย กลุมงานในสพม.ชบรย 

1.แบบสอบถามเชิงลึก(google form) 1.แบบสอบถามเชิงลึก(google form) 

2.แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม(google form) 2.แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม(google form) 

  



 

โรงเรียนในสังกัดสพม.ชลรย 

1.แบบสอบถามเชิงลึก(google form) 

สภาพการดําเนินงานปจจุบันและความตองการพัฒนาในการดําเนินงานการจดัการความรู 

เพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ในยุค 4.0 

คําช้ีแจง แบบถามสอบรูปแบบการดําเนินงานการจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูและกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ในยุค 4.0 จึงขอความรวมมือทุกทานไดใหขอมูล ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะท่ีเปนจริงเพ่ือประโยชนตอการขับเคลื่อนองคกรแหงการเรียนรูและกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ใน

ยุค 4.0 ตอไป 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

1.ชื่อผูให

สัมภาษณ…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.ตําแหนงปจจุบัน 

  ผูอํานวยโรงเรียน 

  รองผูอํานวยโรงเรียน 

  
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. สังกัด  

    3.1 

โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    3.2  สหวิทยาเขต  

           ชลบุรี 1              ชลบุรี 2           ชลบุร ี3 

           ระยอง 1             ระยอง 2 

4. เพศ    

           ชาย       หญิง 

5. อายุ  

           นอยกวา 30 ป             30-40 ป          

           41-50 ป                            60 ปข้ึนไป            

 



 

5. ประสบการณในการทํางาน  

           ต่ํากวา 5 ป       2. 5 – 10 ป      

           มากกวา 10 ปข้ึนไป 

6. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

      ปริญญาตร ี        ปริญญาโท       ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในการนี้ขอใหทานไดใหขอมูลเพ่ือความชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมในสภาพการดําเนินงาน

ในปจจุบันและความตองการในการพัฒนาการดําเนินงานการจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู และกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ในยุค 4.0  ตามกรอบท่ีไดกําหนดใหเปน 7 องคประกอบ

ดังตอไปนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การนําองคกร 

ขอ การดําเนินงาน สภาพปจจุบัน ความตองการ

พัฒนา 

1 โรงเรียนดําเนินการอยางไรในการสรางและสงเสริม 

วิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจใหกับบุคลากรใน

โรงเรียน 

  

2 โรงเรียนของทานดําเนินการอยางไรในการกําหนด

ตัวชี้วัดใหบรรลุ วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

  

3 โรงเรียนของทานดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร

และแสดงผลการดําเนินการของโรงเรียน 

  

4 โรงเรียนของทานมีวิธีการอยางไร เพ่ือใหบุคลากร

ดําเนินการไดอยางถูกตอง ตามกฎหมาย ประพฤติ

ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม

ในวงกวางและใหการสนับสนุนชุมชน 

  

องคประกอบท่ี 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ) 

5 บุคลากรในโรงเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนมุมมองของ

จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ อุปสรรคของโรงเรียน 

เพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครงการเพ่ือใหบรรลุ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและลงสู

แผนปฏิบัติการประจําปอยางไร 

  

6 โรงเรียนดําเนินการอยางไรในการนําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาลงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการราย

ปและถายทอดสูการปฏิบัติของบุคลากร รวมท้ังการ

ควบคุมตัวชี้วัดของผลการดําเนินการท่ีสําคัญเพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายในอนาคตอยางไร 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

                    (ไดแกนักเรียน/ผูปกครอง/คร/ูโรงเรียน/ชุมชน)  

ขอ การดําเนินงาน สภาพปจจุบัน ความตองการ

พัฒนา 

7 บุคคลากรในโรงเรียน มีวิธีการรับฟงเสียงของผูรับ

ผลประโยชนและประเมินความพึงพอใจและความ

ผูกพันตอโรงเรียนอยางไร 

  

8 บุคคลากรในโรงเรียนมีวิธิการอยางไรในการสราง

ความผูกพันและสัมพันธท่ีดีกับผูไดรับผลประโยชน

ท้ังในดานการกําหนดผลลัพธปลายทางและกลวิธีใน

การสื่อสารเพ่ือตอบสนองความตองการและสราง

ความสัมพันธท่ีดีตอผูรับผลประโยชน 

  

องคประกอบท่ี4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

9 โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการวิเคราะหผลการ

ดําเนินการของบุคลากรไปใชในการปรับปรุง

โรงเรียน 

  

10 โรงเรียนสงเสริมกระบวนการจัดการความรูและการ

ใชเทคโนโลยี สารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือให

บุคลากรนําไปใชจนเกิดประโยชนไดอยางไร 

  

องคประกอบท่ี5 การมุงเนนบุคลากร 

11 วัฒนธรรมหรือบรรยากาศในของโรงเรียนเปน

อยางไรท่ีเก้ือหนุนตอบุคลากรในการปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิผล 

  

12 โรงเรียนมีองคประกอบใดบางท่ีทําใหบุคคลากรมี

ความผูกพันกับโรงเรียนจนเกิดเปนความรวมมือใน

การผลักดันใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีท้ังในระดับ

โรงเรียน ระดับกลุมงานและระดับบุคคล 

  

องคประกอบท่ี6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติงาน 

13 โรงเรียนมีวิธกีารอยางไรในการออกแบบการพัฒนา

ระบบการทํางานในการจัดการความรูดวยเทคโนโลยี

  



 

ท่ีทันสมัย รวดเร็วงายตอการเขาใจและนําไปใช

ประโยชน ไดสอดคลองกับความตองการของผูรับ

ผลประโยชน และทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ

และยั่งยืน  

องคประกอบท่ี7 ผลลัพธการดําเนินงาน  

ขอ การดําเนินงาน สภาพปจจุบัน ความตองการ

พัฒนา 

    

14 โรงเรียนมีวิธีการประเมินอยางไรในการติดตามและ

ตรวจสอบผลการดําเนินการและการปรับปรุงในดาน

ท่ีสําคัญทุกดานของโรงเรียน 

  

***ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดใหขอมูลในครั้งนี้ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาตอไป*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือนิเทศ ติดตามแบบวิจัยเปนฐาน (Research Based Supervision: RBS)   

แบบนิเทศติดตามประเมินความสามารถในการออกแบบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู 

ตามโครงการการจัดการความรูเพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง 

 

คําช้ีแจง 

          การนิเทศ ติดตามการออกแบบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูตามโครงการการจัดการความรูเพ่ือ

ขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง 

ประจําปการศึกษา 2564 เปนการนิเทศแบบวจิัยเปนฐาน (Research Based Supervision: RBS)  ซ่ึง

เปนรูปแบบการนิเทศรูปแบบหนึ่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง 

วัตถุประสงค 

         เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง ไดรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูเพ่ือใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมการดําเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนไปสูองคกร

ท่ีเปนเลิศ 

--------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีนิเทศ  

1.  ชื่อสถานศึกษา...............................................................  สหวิทยาเขต………….…………………………….      

2.  ชื่อ – สกุล  ผูบริหารสถานศึกษา

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

3.  ชื่อ – สกุล  ผูรับผิดชอบ.......................................................โทรศัพท............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี  2  ขอมูลการนิเทศ 

 

 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ                   

และประเมินผล 

การปฏิบัต ิ
รอยรอย

หลักฐานผล

การ

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

อยาง

ตอเนื่อง 

ดําเนินการ

แลวมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผน

แลวแตยัง

ไมได

ดําเนินการ 

องคประกอบท่ี1 การนําองคกร 

1 โรงเรียนดําเนินการในการสรางและ

สงเสริม วิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจ

ใหกับบุคลากรในโรงเรียน 

    

2 โรงเรียนดําเนินการในการกําหนดตัวชี้วัด

ใหบรรลุ วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

    

3 โรงเรียนดําเนินการในการสื่อสารและ

แสดงผลการดําเนินการของโรงเรียน 

    

4 โรงเรียนมีวิธีการดําเนินการใหบุคลากร

ดําเนินการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอสังคมในวงกวางและใหการ

สนับสนุนชมุชน 

    

องคประกอบท่ี2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)   

5 บุคลากรในโรงเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน

มุมมองของจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ 

อุปสรรคของโรงเรียน เพ่ือนําไปใชในการ

จัดทําโครงการเพ่ือใหบรรลุแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและลงสู

แผนปฏิบัติการประจาํป 

    

6 โรงเรียนมีวิธกีารในการออกแบบการ

พัฒนาระบบการทํางานในการจัดการ

ความรูดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว

งายตอการเขาใจและนําไปใชประโยชน 

 

 

 

   



 

 

 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ                   

และประเมินผล 

การปฏิบัต ิ
รอยรอย

หลักฐานผล

การ

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

อยาง

ตอเนื่อง 

ดําเนินการ

แลวมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผน

แลวแตยัง

ไมได

ดําเนินการ 

ไดสอดคลองกับความตองการของผูรับ

ผลประโยชน และทําใหโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จและยั่งยืน  

องคประกอบท่ี3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

                    (ไดแกนักเรียน/ผูปกครอง/คร/ูโรงเรียน/ชุมชน)  

  

7 บุคคลากรในโรงเรียนมีวิธีการรับฟงเสียง

ของผูรับผลประโยชนและประเมินความ

พึงพอใจและความผูกพันตอโรงเรียน 

    

8 บุคคลากรในโรงเรียนมีวิธิการในการสราง

ความผูกพันและสัมพันธท่ีดีกับผูไดรับ

ผลประโยชนท้ังในดานการกําหนดผลลัพธ

ปลายทางและกลวิธีในการสื่อสารเพ่ือ

ตอบสนองความตองการและสราง

ความสัมพันธท่ีดีตอผูรับผลประโยชน 

    

องคประกอบท่ี4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู   

9 โรงเรียนมีวิธีการในการวิเคราะหผลการ

ดําเนินการของบุคลากรไปใชในการ

ปรับปรุงโรงเรียน 

    

10 โรงเรียนสงเสริมกระบวนการจัดการ

ความรูและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

ขององคกร เพ่ือใหบุคลากรนําไปใชจน

เกิดประโยชน 

 

 

 

    



 

 

 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ                   

และประเมินผล 

การปฏิบัต ิ
รอยรอย

หลักฐานผล

การ

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

อยาง

ตอเนื่อง 

ดําเนินการ

แลวมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผน

แลวแตยัง

ไมได

ดําเนินการ 

องคประกอบท่ี5 การมุงเนนบุคลากร   

11 วัฒนธรรมของโรงเรียนหรือบรรยากาศใน

โรงเรียนเปนอยางไรท่ีเก้ือหนุนตอ

บุคลากรในการปฏบิัติงานอยางมี

ประสิทธิผล 

    

12 โรงเรียนมีองคประกอบท่ีทําใหบุคคลากร

มีความผูกพันกับโรงเรียนจนเกิดเปนความ 

รวมมือในการผลักดันใหมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีท้ังในระดับโรงเรียน 

ระดับกลุมงานและระดับบุคคล 

    

องคประกอบท่ี6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติงาน   

13 โรงเรียนมีวิธกีารอยางไรในการออกแบบ

การพัฒนาระบบการทํางานในการจัดการ

ความรูดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว

งายตอการเขาใจและนําไปใชประโยชน 

ไดสอดคลองกับความตองการของผูรับ

ผลประโยชน และทําใหโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จและยั่งยืน 

    

องคประกอบท่ี7 ผลลัพธการดําเนินงาน    

14 

 

 

โรงเรียนมีวิธีการประเมินอยางไรในการ

ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการ

และการปรับปรุงในดานท่ีสําคัญทุกดาน

ของโรงเรียน 

    

 



 

กลุมงานในสังกัดสพม.ชบรย 

1.แบบสอบถามเชิงลึก 

สภาพการดําเนินงานปจจุบันและความตองการพัฒนาในการดําเนินงานการจดัการความรู 

เพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ในยุค 4.0 

คําช้ีแจง แบบถามสอบรูปแบบการดําเนินงานการจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูและกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ในยุค 4.0 ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึง

ขอความรวมมือทุกทานไดใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเปนจริงเพ่ือประโยชนตอการขับเคลื่อน

องคกรแหงการเรียนรูและกาวสูองคกรท่ีเปนเลิศ ในยุค 4.0 ตอไป 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

1.ชื่อผูให

สัมภาษณ…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.ตําแหนง 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,และกลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  ตัวแทนผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาครูและบุคลาการ 

  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

3. เพศ    

           ชาย       หญิง 

4. อายุ  

           นอยกวา 30 ป             30-40 ป          

           41-50 ป                            60 ปข้ึนไป            

 



 

 

5. ประสบการณในการทํางาน  

          ต่ํากวา 5 ป        2. 5 – 10 ป      

          มากกวา 10 ปข้ึนไป 

6. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

      ปริญญาตร ี        ปริญญาโท        ปริญญา

เอก 

 

ในการนี้ขอใหทานไดใหขอมูลเพ่ือความชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมในสภาพการ

ดําเนินงานในปจจุบันและความตองการในการพัฒนาการดําเนินงานการจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการ

เปนองคกรแหงการเรียนรูในยุค 4.0 ตามกรอบท่ีไดกําหนดใหเปน 7 องคประกอบดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

องคประกอบท่ี1 การนําองคกร 

ขอ การดําเนินงาน สภาพปจจุบัน ความตองการ

พัฒนา 

1 องคกรดําเนินการอยางไรในการสรางและสงเสริม 

วิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจใหกับบุคลากรใน

องคกร 

  

2 องคกรดําเนินการอยางไรในการกําหนดตัวชี้วัดให

บรรลุ วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

  

3 องคกรดําเนินการอยางไรในการสื่อสารและแสดงผล

การดําเนินการขององคกร 

  

4 องคกรมีวิธีการอยางไร เพ่ือใหบุคลากรดําเนินการได

อยางถูกตอง ตามกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติอยางมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางและ

ใหการสนับสนุนชุมชน 

  

องคประกอบท่ี2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(แผนกลยุทธ) 

5 บุคลากรของทานไดมีการแลกเปลี่ยนมุมมองของจุด

แข็ง จุดออน โอกาสและ อุปสรรคขององคกร ตาม

รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการ

จัดทําโครงการเผื่อใหบรรลุแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564-พ.ศ. 

2566)และลงสูแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

อยางไร 

  

6 องคกรดําเนินการอยางไรในการนําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงสูการจัดทํา

แผนปฏิบัติการและถายทอดสูการปฏิบัติของ

บุคลากร รวมท้ังการควบคุมตัวชี้วัดของผลการ

ดําเนินการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายใน

อนาคตอยางไร 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

                    (ไดแกนักเรียน/ผูปกครอง/คร/ูโรงเรียน/ชุมชน)  

ขอ การดําเนินงาน สภาพปจจุบัน ความตองการ

พัฒนา 

7 บุคลากรในองคกรมีวิธีการรับฟงเสียงของผูรับ

ผลประโยชนและประเมินความพึงพอใจและความ

ผูกพันตอองคกรอยางไร 

  

8 บุคลากรในองคกรมีวิธิการอยางไรในการสรางความ

ผูกพันและสัมพันธท่ีดีกับผูไดรับผลประโยชนท้ังใน

ดานการกําหนดผลลัพธปลายทางและกลวิธีในการ

สื่อสารเพ่ือตอบสนองความตองการและสราง

ความสัมพันธท่ีดีตอผูรับผลประโยชน 

  

องคประกอบท่ี4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

9 องคกรมีวิธีการอยางไรในการวิเคราะหผลการ

ดําเนินการของบุคลากรไปใชในการปรับปรุงองคกร 

  

10 องคกรของทานสงเสริมกระบวนการจัดการความรู

และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศขององคกร เพ่ือให

บุคลากรนําไปใชจนเกิดประโยชนไดอยางไร 

  

องคประกอบท่ี5 การมุงเนนบุคลากร 

11 วัฒนธรรมหรือบรรยากาศในองคกรเปนอยางไรท่ี

เก้ือหนุนตอบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิผล 

  

12 องคกรมีองคประกอบใดบางท่ีทําใหบุคคลากรมี

ความผูกพันกับองคกรจนเกิดเปนความรวมมือใน

การผลักดันใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีท้ังในระดับ

องคกร ระดับกลุมงานและระดับบุคคล 

 

 

 

องคประกอบท่ี6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติงาน 

13 องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบการพัฒนา

ระบบการทํางานในการจัดการความรูดวยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย รวดเร็วงายตอการเขาใจและนําไปใช

  



 

ประโยชน ไดสอดคลองกับความตองการของผูรับ

ผลประโยชน และทําใหองคกรประสบความสําเร็จ

และยั่งยืน 

องคประกอบท่ี7 ผลลัพธการดําเนินงาน  

ขอ การดําเนินงาน สภาพปจจุบัน ความตองการ

พัฒนา 

14 องคกรมีวิธีการประเมินอยางไรในการติดตามและ

ตรวจสอบผลการดําเนินการและการปรับปรุงในดาน

ท่ีสําคัญทุกดานขององคกร 

  

***ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดใหขอมูลในครั้งนี้ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาตอไป*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือนิเทศ ติดตามแบบวิจัยเปนฐาน (Research Based Supervision : RBS) 

แบบนิเทศติดตามประเมินความสามารถในการออกแบบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู 

ตามโครงการการจัดการความรูเพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง 

 

คําช้ีแจง  

   การนิเทศ ติดตามการออกแบบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูตามโครงการการจัดการความรู

เพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี 

ระยอง ประจําปการศึกษา 2564 เปนการนิเทศแบบวิจัยเปนฐาน (Research Based Supervision : 

RBS)  ซ่ึงเปนรูปแบบการนิเทศรูปแบบหนึ่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไดรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือใช

ในการบริหารจัดการการจัดการความรูใหบรรลวุิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายท่ีตองการ 

--------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกลุมงานท่ีนิเทศ  

1.  ชื่อกลุมงาน

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

2.  ชื่อ – สกุล  ผูรับผิดชอบ.....................................................โทรศัพท............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี  2  ขอมูลการนิเทศ 

 

 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ                   

และประเมินผล 

การปฏิบัต ิ
รอยรอย

หลักฐานผล

การ

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

อยาง

ตอเนื่อง 

ดําเนินการ

แลวมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผน

แลวแตยัง

ไมได

ดําเนินการ 

องคประกอบท่ี1 การนําองคกร 

1 องคกรดําเนินการในการสรางและสงเสริม 

วิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจใหกับ

บุคลากรในองคกร 

    

2 องคกรดําเนินการในการกําหนดตัวชี้วัดให

บรรลุ วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

    

3 องคกรดําเนินการในการสื่อสารและ

แสดงผลการดําเนินการขององคกร 

    

4 องคกรมีวิธีการดําเนินการใหบุคลากร

ดําเนินการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอสังคมในวงกวางและใหการ

สนับสนุนชมุชน 

    

องคประกอบท่ี2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)   

5 บุคลากรในองคกรไดมีการแลกเปลี่ยน

มุมมองของจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ 

อุปสรรคขององคกร ตามรูปแบบองคกร

แหงการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการจัดทํา

โครงการเผื่อใหบรรลุแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 ป (พ.ศ. 

2564-พ.ศ. 2566)และลงสูแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2564  

    

6 องคกรมีวิธีการในการออกแบบการพัฒนา

ระบบการทํางานในการจัดการความรูดวย

 

 

   



 

 

 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ                   

และประเมินผล 

การปฏิบัต ิ
รอยรอย

หลักฐานผล

การ

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

อยาง

ตอเนื่อง 

ดําเนินการ

แลวมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผน

แลวแตยัง

ไมได

ดําเนินการ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็วงายตอการ

เขาใจและนําไปใชประโยชน ไดสอดคลอง

กับความตองการของผูรับผลประโยชน 

และทําใหองคกรประสบความสําเร็จและ

ยั่งยืน  

 

 

องคประกอบท่ี3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

                    (ไดแกนักเรียน/ผูปกครอง/คร/ูโรงเรียน/ชุมชน)  

  

7 บุคคลากรในองคกรมีวิธีการรับฟงเสียง

ของผูรับผลประโยชนและประเมินความ

พึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

    

8 บุคคลากรในองคกรมีวิธิการในการสราง

ความผูกพันและสัมพันธท่ีดีกับผูไดรับ

ผลประโยชนท้ังในดานการกําหนดผลลัพธ

ปลายทางและกลวิธีในการสื่อสารเพ่ือ

ตอบสนองความตองการและสราง

ความสัมพันธท่ีดีตอผูรับผลประโยชน 

    

องคประกอบท่ี4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู   

9 โรงเรียนมีวิธีการในการวิเคราะหผลการ

ดําเนินการของบุคลากรไปใชในการ

ปรับปรุงองคกร 

    

10 องคกรสงเสริมกระบวนการจัดการความรู

และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศของ

องคกร เพ่ือใหบุคลากรนําไปใชจนเกิด

ประโยชน 

    



 

 

 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ                   

และประเมินผล 

การปฏิบัต ิ
รอยรอย

หลักฐานผล

การ

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

อยาง

ตอเนื่อง 

ดําเนินการ

แลวมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผน

แลวแตยัง

ไมได

ดําเนินการ 

องคประกอบท่ี5 การมุงเนนบุคลากร   

11 วัฒนธรรมขององคกรหรือบรรยากาศใน

องคกรเปนอยางไรท่ีเก้ือหนุนตอบุคลากร

ในการปฏบิัติงานอยางมีประสิทธิผล 

 

    

12 องคกรมีองคประกอบท่ีทําใหบุคคลากรมี

ความผูกพันกับองคกรจนเกิดเปนความ 

รวมมือในการผลักดันใหมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีท้ังในระดับองคกร ระดับ

กลุมงานและระดับบุคคล 

    

องคประกอบท่ี 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติงาน   

13 องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ

การพัฒนาระบบการทํางานในการจัดการ

ความรูดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว

งายตอการเขาใจและนําไปใชประโยชน 

ไดสอดคลองกับความตองการของผูรับ

ผลประโยชน และทําใหองคกรประสบ

ความสําเร็จและยั่งยืน 

    

องคประกอบท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินงาน    

14 

 

 

องคกรมีวิธีการประเมินในการติดตามและ

ตรวจสอบผลการดําเนินการและการ

ปรับปรุงในดานท่ีสําคัญทุกดานของ

องคกร 

 

    

 



 

สวนที่ 7 การเขียนรายงานและการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

 

การเขียนรายงานและการสรุปรายงานเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่งข้ันตอนหนึ่งของโครงการ 

12 โครงการ เพราะเปนการบันทึกขอมูล รายละเอียดท้ังหมดท่ีไดกําหนดไวเปนหลักฐาน ในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีปรากฏในแตละโครงการและนําสงฝายนโยบายและแผนไดทราบถึงการ

ขับเคลื่อนเพ่ือรายงาน สพฐ.ตอไป ดังนั้นเพ่ือใหการเขียนรายงานโครงการมีแนวทางการจัดท่ี เปนไปใน

ทิศทางตามท่ีกําหนด ซ่ีงการเขียนรายงานโครงการท่ีดีจะสามารถอธิบายการดําเนินงานโครงการ ไดอยาง

ชัดเจน ในสวนการเขียนรายงานและการสรุปรายงานกําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหผูมีสวนเก่ียวของใน

โครงการไดจัดทําเอกสารของโครงการในรูปแบบเดียวกัน 

สรุปรายงานของโครงการ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนว ทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

บริหารจัดการข้ันพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนท่ีดวยการใชรูปแบบ 5 มิติของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมนผล

การจัดการศึกษาและหรือใชรูปแบบการนิเทศท่ีนอกเหนือจากรูปแบบ 5 มิติ ตามความเหมาะสมของแต

ละโครงการ 

เพ่ือใหการเขียนรายงานและการสรุปรายงานโครงการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองมีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี คณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการฯ จึงไดกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบที่ 1 การเขียนรายงานในรูปกระบวนการวิจัย 

       (ปกนอก) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 

โครงการ ………………………………………………….  

 .................................... (ชื่อศึกษานิเทศกผูจัดทําโครงการ) 



 

รายละเอียดรูปแบบเลมรายงาน 

ปกนอก 

ปกใน 

คํานํา/กิติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญแผนภูมิ 

บทท่ี 1 บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 

วัตถุประสงคของโครงการ  

คํานิยามศัพท(ถามี) 

บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนตามกลุมเปาหมาย 

กรอบการศึกษาในโครงการ 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินการวิจัย (เขียนวิธีดําเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D)) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

          ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

                                    วัตถุประสงค 

                                    กลุมเปาหมาย 

                                    วิธีการดําเนินงาน 

                                    เครื่องมือท่ีใช 

                                    การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

                                    การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ข้ันตอนท่ี 2   ออกแบบการดําเนินการโครงการ 
                   ข้ันตอนท่ี 3  การดําเนินการโครงการ 

                             วัตถุประสงค 

                                   กลุมเปาหมาย 

                                   วิธีดําเนินการโครงการ 

                                   เครื่องมือท่ีใช 

                                 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 



 

                                 การเก็บรวบรวมขอมูล 

                                 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 

                                 สถิติท่ีใชในการโครงการ 

                  ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผล 

วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย 

รูปแบบการประเมิน 

วิธีดําเนินการโครงการ 

เครื่องมือท่ีใช 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 

สถิติท่ีใชในโครงการ 

 บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ข้ันตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลการนําไปใช 

ข้ันตอนท่ี 4 ผลการประเมินผล 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุป 

อภิปราย 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับครู 

ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในครั้งตอไป 

  



 

เอกสารอางอิง 

ภาคผนวก 

คําสั่งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือการวิจัย(ถามี) 

เครื่องมือท่ีใชในโครงการ 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรมการเขียนสรุปรายงานผลโครงการ(แบบที่ 2) 

หมายเหตุ กลุมนโยบายและแผนใหผูรับผิดชอบทุกโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี ระยอง รายงานตามแบบฟอรมดานลางสงกลุมนโยบายและแผนเม่ือดําเนินโครงการ

เสร็จสิ้น เพ่ือสรุปสงสพฐ.เปนลําดับตอไป….(จําเปนตองดําเนินการสงทุกโครงการ) 

แบบฟอรมการเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรมโครงการ  

(สงกลุมนโยบายและแผน) 

(ตัวอยาง) 

รายงานโครงการ 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษของภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา ( ) ไตรมาสท่ี 1  (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  

    (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ .................... 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...2....  ปงบประมาณ 2564 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)        

 ครูมีการศึกษาการนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และโครงสรางรายวิชาและหนวยการเรียนรู

กอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกอนสอนตามระดับชั้นท่ีสอนไปจัดทําโครงสรางรายวิชาและหนวย

การเรียนรู ในสถานศึกษา 2. ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 3. ครูมีการประเมินผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 4. ครูมีนําผลการประเมิน

หลังสอนไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 

 

 



 

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต 

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

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

 - เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   1. นักเรียน ไดรับการวางพ้ืนฐานการประกอบอาชีพสูอนาคต เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 2. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ 

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

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

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

 -  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

   โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จํานวน 50 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาเพ่ือ

รองรับเขตพัฒนาพิเศษ 

           ความกาวหนาตอดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ 

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

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

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

 - ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...2.......  ปงบประมาณ 2564  

กิจกรรมท่ี 4 จัดทํารูปเลมเครื่องมือติดตามการใชแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  

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

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

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

 

 



 

กิจกรรมท่ี 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนํา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

พิเศษภาตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเลมแนวทางการจัดกิจกรรมหนวยการ

เรียนรูไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนําไปใชในปการศึกษา 2564 จํานวน 1 วัน 

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

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

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

กิจกรรมท่ี 7 นิเทศ ติดตามการนําเลมแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ไปใชพรอมการจัดทําหนวย การเรียนรูของ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 50 โรงเรียน 

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

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

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

กิจกรรมท่ี 9 จัดทํารูปเลมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) 

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 10 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงเลมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 5 วัน 

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

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

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

  - การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน   1,087,200.00 บาท 

                  เบิกจาย  ..................... บาท 

  



 

 สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน 

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

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

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - ผลการดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

   ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย       

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

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

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

 

 - ผลการดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเทศ  

   การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

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

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

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

…………………………………. 

 - ผลการดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

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

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

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

  



 

  - เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ     

   มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน (more competitive) 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

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

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

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

6. สรปุปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2564 

  สรุปผลการดําเนินงาน 

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

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

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

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  

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

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

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

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานโครงการ 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน 

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

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

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา ( ) ไตรมาสท่ี 1  (   ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  

    (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ .................... 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี .........  ปงบประมาณ 2564 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)        

(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ)…………………………………………………………………………. 

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

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต 

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

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

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

 - เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

…(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ) 

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

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

   ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ 

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

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

. 

 



 

 -  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ) 

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

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

 

   ความกาวหนาตอดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ 

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

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

 - ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ............  ปงบประมาณ 2564  

กิจกรรมท่ี .....……………….(ชือ่กิจกรรมท่ีกําหนดดําเนินงานในแตละไตรมาส)...........................................  

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี ..………….(ชื่อกิจกรรมท่ีกําหนดดําเนินงานในแตละไตรมาส)............................................  

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

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

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

กิจกรรมท่ี .....………….(ชื่อกิจกรรมท่ีกําหนดดําเนินงานในแตละไตรมาส)............................................  

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

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

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

กิจกรรมท่ี .....  ……….(ชือ่กิจกรรมท่ีกําหนดดําเนินงานในแตละไตรมาส).............................................  

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

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

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

 

 



 

กิจกรรมท่ี .....  ……….(ชือ่กิจกรรมท่ีกําหนดดําเนินงานในแตละไตรมาส).............................................  

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

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

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

กิจกรรมท่ี .....  …….(ชื่อกิจกรรมท่ีกําหนดดําเนินงานในแตละไตรมาส).............................................  

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

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

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

  - การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน   ...................... บาท  

                  เบิกจาย  ..................... บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน 

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

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

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

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - ผลการดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

   …(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ)......................................................…………….  

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย       

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

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

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

 - ผลการดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเทศ  

   …………(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ)......................................................……………. 

 

 



 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

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

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

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

 - ผลการดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

   …………(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ)......................................................……………. 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

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

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

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

   - เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ   

   …………(ตามท่ีเลือกไวของแตละโครงการ)......................................................…………….    

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

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

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

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

6. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี ...... ปงบประมาณ 2564 

  สรุปผลการดําเนินงาน 

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

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

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

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  

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

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

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

  



 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรมการเขียนสรุปรายงานผลโครงการ(แบบที่ 3) 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ 

ช่ือโครงการ 

ช่ือผู้รายงาน 

หน่วยงาน 

ปีดําเนินการ 

 

1. สาระสําคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  (สภาพปัญหาและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการโครงการ) 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ (วตัถุประสงคท่ี์ปรากฏในโครงการ) 

1.3 ขอบข่ายของโครงการ (สรุปกิจกรรมสาํคญั ๆ ของโครงการ) 

2. การดําเนินงานของโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามขอบข่ายของโครงการ ) 

3. ผลการดําเนินงาน (ผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน) 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ   

4.1 สรุปผล (เป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสาํคญัท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานทั้งท่ีเป็นผลงานและ

ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบจากการดาํเนินงาน เสนอเฉพาะประเด็นทีต่รงกบัวตัถุประสงค)์ 

4.2 ข้อเสนอแนะ (ผูร้ายงานเสนอแนะส่วนท่ีเป็นขอ้คน้พบนอกเหนือจากวตัถุประสงคห์รือความ

คาดหวงัท่ีตั้งไว)้ 

5. ภาคผนวก 

5.1 ตัวโครงการ 

5.2 เอกสารต่าง ๆ  
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