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คำนำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545      
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546           
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้  มีสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายใน    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ   การปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  สำหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้   มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจหน้าที่สำคัญ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้
เกิดเป็นภาระงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  เห็นความสำคัญในการมีคู่มือการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตาม
บทบาท อำนาจหน้าที่ของกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
และ มาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน และขอขอบคุณคณะทางาน
ที่  ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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1. การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานตําแหนง 
 
 ตำแหน่งประเภท วิชาการ 
ชื่อกลุ่มงาน นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน ศึกษานิเทศก์ 
ระดับตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ 

 

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล     
การพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ     
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตาม อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     2.2  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
     2.3  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
     2.4  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
     2.5  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
     2 .6   เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม  ก ารศึ กษ า วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น าให้ เข ต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ าแ ละส ถาน ศึ กษ า  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

3. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ    
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล     
การพัฒนา ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ       
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้า   
ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ 
งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่าง   
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้  
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ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี  วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

4. ภารกิจ  สาระความรู้   และลักษระงานที่ปฏิบัติ   
    4.1  การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์    
การนิเทศการศึกษา  การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถ
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน  สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ การศึกษา ประสาน สนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ  นิเทศได้อย่างหลากหลายด้าน
ความเป็นกัลยาณมิตร  
    4.2  นโยบายและการวางแผนการศึกษา  ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ     
สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และ 
กำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
โดยสามารถให้ คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทำนโยบาย แผน      
และการติดตามประเมินผล  ด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและ            
การวางแผนดำเนินงานและการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ  ปรึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
   4.3  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด  
การศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ  ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตร
และการนำหลักสูตรไปใช้  
    4.4  การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์   
วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวาง
ระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก  
    4.๕  การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ 
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษา
โดย สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ
การศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดย ให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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      4.6  การวิจัยทางการศึกษา  ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้           
โดยสามารถ ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน ให้ คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
       4.7  กลวิธีการถ่ายทอดความรู้  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ       
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 
แนะนำและ ให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วย วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
       4.8  การบริหารจัดการเทคโลโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
        4.9  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

5. ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
     5.1 ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
           ความรู้ความสามารถ หมายถึง  องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

     ความรู้ความสามารถ ระดับท่ีคาดหวัง 
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 3 

       

      5.2  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ทักษะ ระดับท่ีคาดหวัง 
1. การใช้คอมพิวเตอร์ 3 
2. การใช้ภาษาอังกฤษ 2 
3. การคำนวณ 3 
4. การจัดการข้อมูล 3 

 

     5.3 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
สมรรถนะ ระดับที่คาดหวัง 
สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 
2. บริการที่ด ี 3 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3 
4. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 3 
5. การทำงานเป็นทีม 3 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. การคิดวิเคราะห์ 3 
2. การมองภาพองค์รวม 3 
3. การดำเนินงานเชิงรุก 3 

  

 
6. ภาระกิจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
     6.1  กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
            6.1.1  งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
            ๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
            ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม           
และเทคโนโลยี 
            ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
            ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาผลสำเร็จที่
คาดหวังสถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า  

                 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

                     สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอยา่งคุ้มค่า  

             6.1.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย  การพัฒนาสื่อ  นวตักรรม   

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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             ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
              ๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
              ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
                เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน          
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
    6.2  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                 6.2.1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
    ๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
    ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
             ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
             ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
   1) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภ า ย ใน  ส่ ง เส ริ ม ค รู เป็ น ผู้ ส ร้ า ง กั ล ย าณ มิ ต ร  นิ เท ศ ภ า ย ใน  ส่ ง เส ริ ม เค รื อ ข่ า ย ก า ร นิ เท ศ  
ครูต้ นแบบ  ครูแกนนำ ผู้ ป กครอง ชุมชน  และภู มิ ปัญ ญ า ส่ ง เสริมการนิ เท ศภายนอก รวมทั้ ง 
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา 

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

          

งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยัการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
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        2) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study)โครงการ
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
     ๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 
     ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
        สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
                      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
             ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
             ๒ . จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิ เทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
             ๓ . ดำเนิ นการและร่วมมื อกับห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งพัฒ นาเครือข่ ายการนิ เทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
           1) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
           2) จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
           3) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           4) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
              ๔ . จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่ เทคนิค วิธีการ สื่ อ เครื่องมือ  หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 
     ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
       ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
       ๒. หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   6.2.3  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
             ๓ .  ดำเนินการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
             ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 
            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
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 6.2.4  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
          ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
         1) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
         2) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
         3) การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
  6 .2 .5   สนับสนุน  ส่ งเสริม  และเผยแพร่การวิ เคราะห์  วิจั ย  เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
               เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   6.3  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         6.3.1  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
          ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
          ๑. ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๒ . รวบรวม วิ เคราะห์  และบันทึ กข้อมูลทางด้ านวิชาการ ด้ านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
          ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
          ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
          ๕. รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
            ๑ . ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

กลุม่งานเลขานกุารคณะกรรม         
การติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
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            ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.3.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
         ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑ . รวบรวม  วิ เคราะห์ ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓ . เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือดำเนินการตามแผน 
           ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 
          6.3.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

       ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
         ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

         ๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

        ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

          ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

          ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.4  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

  

      

กลุ่มงานพัฒนา 

หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

งานยกระดบัคุณภาพการศกึษาร่วมกบัศูนยพ์ฒันา
วชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้
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 6.4.1  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
       ๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560 )
และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ดำเนินการดังนี้ 
       1)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       2) รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
       ๓ . พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
       ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี  
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
       ๕ . ส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ สถานศึ กษาจัดหลั กสู ตรเฉพาะด้ าน  เช่ น  โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
       ๖ . ส่ ง เสริมการพัฒ นาหลักสู ตรการศึกษาตาม อัธยาศั ย  เช่ น  Home School  
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
       ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก
การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
       ๙ . ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
     ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
       นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้   และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6.4.2  งานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
                    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. รับคำสั่ง สพฐ.  ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) 

๒. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 )  โดยมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด  คือ 
                          1) ลดทอนเนื้อหา 
                          2) ปรับเลื่อนเนื้อหาระหว่างชั้น 
                          3) เพ่ิมเนื้อหาใหม ่
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                          4) มัธยมศึกษาตอนปลาย  ยังคงแยกออกเป็นรายวิชาพ้ืนฐานกับรายวิชาเพ่ิมเติม       
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551   
                          5) ย้ายสาระที่ 2 (การออกแบบเทคโนโลยี) และสาระที่ 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
                   3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ดังนี้ 
         1)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
         2 )  รวบรวมข้อมู ลแหล่ งเรียนรู้และภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวกับการบริห าร 
จัดการหลักสูตร  
                        3) ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
                        4) มีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก 
                        5) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษ ที่ 21 และทัดเทียม
กับนานาชาติ 
                        6) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          4. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
                   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
          7. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
                   ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
    นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัด และมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  6.4.3  งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
            ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
             ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
             ๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
             ๓ . สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
             ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
             ๕. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสำเร็จที่คาดหวังสถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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6.5  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา               
 

 

 

 

 

 

 

             6.5.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
            ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
             ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
             ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
             ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
             ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
            ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
             ๒.  การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช าติ   พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม  แ ล ะ ต าม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             ๓.  ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 6.5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
          ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
          ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
          ๒ . ศึกษา  วิ เคราะห์  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ มี ผู้ จั ดทำแล้ ว  คัด เลื อกให้  
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
          ๓ . จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้  
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 
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     1) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
     2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
     4) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     5) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
สื่อความ 
         ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
          ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
            มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
 6.5.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ดำเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
           ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
            สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
          6.5.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
          ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
          ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
          ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทัง้ ๘ กลุ่มสาระ 
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          ๓ . กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้ สอดคล้องตามที่ กระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
          ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
         ๕ .  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้  ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
         ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
         ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
           มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  และมีข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 

6.6 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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            6.6.1  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education) 
                      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
                       1. ศึกษาหลักการการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM 
Education) 
                        2. ประสานงานศูนย์การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกสังกัด  ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้
ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเตอร์เน็ทมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
                        3. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในระดับท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น  บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่ห้องเรียน 
                        4. นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
(STEM Education)  ในสถานศึกษา 
                        5. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย   การนำความรู้สะเต็มศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสถานศึกษา 
                        6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
(STEM Education)  
                       ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
                         ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถนำความรู้สะเต็มศึกษาไปบูรณาการจัดการการเรียนการสอนได้ 
 
             6.6.2  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning 
                       ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. ศึกษาหลักการ  และวัตถุประสงค์การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning  โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. ประสานงานโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร , 
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร , โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา , โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม , โรงเรียนคอน
สวรรค์ , โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก  , โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม , โรงเรียนบ้านค่าย , 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา , โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา , โรงเรียนนางแดดวังชุมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และ 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา   รัชมังคลาภิเษก  และโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริม 
ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 

4. ยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
และภาษาอังกฤษ   ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา         
และด้านการใช้เทคโนโลยี  เพื่อนำไปพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน 
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5. นิเทศติดตามการดำเนินงานการโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   
ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning  โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 
                          6 . ศึ กษ าค้ น คว้ า  วิ เค รา ะห์ วิ จั ย    ก ารน ำน วั ต ก รรม  KKU Smart Learning             
เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ที่เกิดจาก
การเรียนการสอน 
                          7. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   
ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning                      
                           ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

       ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนสู่ระดับสากล โดยพิจารณาจากผลประเมินการสอบ Progrmme  for  International  Student  
Assessment (PISA) 
            6.6.3  โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student 
Assessment) 
                      ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ   
                      1.  ศึกษาหลักการ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
PISA (Programme for International Student Assessment)               
                      2.  ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อน
นโยบายการเตรียมความพร้อม  โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการทดสอบ   
และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน   
                       3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA  
                       4.  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลของครูตามแนวทาง PISA  
                       5.  นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูตามแนวทาง 
PISA ในสถานศึกษา   
                        6.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ในสถานศึกษา   
                        7.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme 
for International Student Assessment)                   
                        ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
                        1.  ครผูู้สอนทักษะด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์   การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  และการรู้เรื่อง 
ด้านการอ่าน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
วัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง PISA ได ้
                        2.  ผู้ เรียนอายุ  15 ปี  ในแต่ละสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 มีทักษะด้านการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy)  การรู้ เรื่องคณิ ตศาสตร์
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(Mathematical  Literacy)  และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientifical  Literacy) พร้อมรับการประเมิน 
PISA 2021 
            6.6.4  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
1. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล  
2. ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้รับผิดชอบจัดทำ 

โครงการตามข้ันตอนเพ่ือขออนุมัติเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ  โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลประชุม/อบรม
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน  ตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน IS และการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)  

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ดำเนินการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในการ 
จัดการเรียนการสอน IS และการบริหารจัดการ  ด้วยระบบคุรภาพตามเกณฑ์ ฯ 

4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยื่นความจำนงขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
แห่ งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (OBECQA)  ระดับ ScQA และระดับ OBECQA   
ตามลำดับ ต่อ สพม.30  เพื่อส่ง  สพฐ. ต่อไป 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินจาก สพม.30 (ระดับ ScQA) และ จาก สพฐ. (ระดับ  
OBECQA)  ตรวจประเมิน  3  ขั้นตอน  คือ 1. Independent  Review  2. Concensus  Review  3. Site 
Visit  โดยยึดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ฯ และสรุปรายงาน  สพฐ. ให้รับรอง 

6. คณะกรรมการระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรองผลการ 
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง 
ให้เป็นโรงเรยีนในโครงการมาตรฐานสากล 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ทำหนังสือราชการแจ้งโรงเรียนที่ 
ผ่านการรับรอง  และประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ 
                       ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
                          โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามมัธยมศึกษา 
เขต 30 รับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA)  ได้รับรางวัล ระดับ ScQA และระดับ OBECQA    
       6.7   สหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ  
               รับผิดชอบสหวิทยาเขตพระยาภักดีชุมพล ได้แก่  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล, โรงเรียนเมืองพญา
แลวิทยา, โรงเรียนชีลองวิทยา และ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 
               ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

2. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการโรงเรียนสหวิทยาเขตพระยาภักดีชุมพล 
3. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 
4. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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5. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย       
การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) 
เป็นต้น 

6. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ 
       ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
          สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ กระบวนงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

1 ด้านเอกสาร 
 

- การปฏิบัติงานด้านเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด 
- การจัดเก็บเอกสารแยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 

2 ด้านการดำเนินโครงการ 
 

- การปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน  
- ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุ 
- ดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน    
  และวางแผนการพัฒนางาน 

3 ด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียน 
ในความรับผิดชอบ 
 

- มีเครื่องมือนิเทศ ติดตามที่เหมาะสม 
- โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามได้ประโยชน์จากการนิเทศ ติดตาม  
  และได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
  และการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง 

4 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

- มีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
- มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 
- มีการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

5 ด้านการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ดำเนินการตามปฏิทินงานที่กำหนด 
- โรงเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาตามแนวทางของโครงการ 

6 ด้านการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ 
KKU Smart Learning 

- โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
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8. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ที ่ กระบวนงาน ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวัง
สำคัญท่ีพบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

1  การปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร 

- ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลา 
  ที่กำหนด 

- ลำดับความสำคัญของงาน 
  ตามความจำเป็นเร่งด่วนของงาน 

2 การดำเนินโครงการ 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม 
  เป้าหมายที่กำหนด 
- เอกสารการล้างหนี้ไม่ครบถ้วน 

- ประสานงานก่อนการดำเนินการ 
- ทำรายการเอกสารที่ต้องใช้ 
  ในการล้างหนี้ไว้ล่วงหน้า 

3 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โรงเรียน 
ในความรับผิดชอบ 

- ไม่สามารถนิเทศได้ตามระยะเวลา 
  ที่กำหนด 

- ประสานงานโดยตรงกับโรงเรียน 
  ก่อนการออกนิเทศทุกครั้ง 

4 ด้านการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนยังไม่มีการคิดวิเคราะห์เป็น
กระบวนการ 

- ส่งเสริมการดำเนินการ 
  ของโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ 

5 ด้านการพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการตาม
แนวทางของโครงการฯได้ 

- นิเทศ ติดตาม การดำเนินการ  
ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

6 ด้านการพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการ KKU Smart 
Learning 

- โรงเรียนไม่ใช้นวัตกรรมที่ได้รับ 
  จัดสรร 

- นิเทศ ติดตาม การดำเนินการ 

  ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
       9.1  ติดตามการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  (ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิ      
     9.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ที่
รับผิดชอบ) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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แผนท่ีเขตพื้นท่ีบริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●คอนสารวิทยาคม 

●โนนคณูวิทยาคาร รชัมคัลาภิเษก 

●หนองบวัแดงวิทยา 

●นางแดดวงัชมภวูิทยา รชัมงัคลาภิเษก 

●คเูมืองวิทยา 

●หนองบวัระเหววิทยาคาร 

●เจียงทองพิทยาคม 

●ภกัดีชมุพลวิทยา 

●นายางกลกัพิทยา

คม 

●เทพสถิตวิทยา 

●เพชรพิทยาสรรค ์

●เริงรมยว์ิทยาคม 

●บางอ าพนัธว์ิทยาคม 

●จตัรุสัวิทยาคาร 

●ละหานเจริญวิทยา 
●หนองบวับานวิทยา 

●บา้นเขวา้วิทยายน 

●บา้นแท่นวิทยา 

●โนนสะอาดวิทยา 

●คอนสวรรค ์

●สามหมอวิทยา 
●ปู่ ดว้งศึกษาลยั 

●ภเูขียว 

●หนองคอนไทยวิทยาคม 
●พระธาตหุนองสามหมื่น 

●แกง้ครอ้วิทยา 

●นาหนองทุ่มวิทยา 
●ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 

●บา้นค่ายวิทยา 
●ชีลองวิทยา 

●เมืองพญาแลวิทยา 
●สตรีชยัภมูิ 

●ชยัภมูิภกัดีชมุพล 

●กดุตุม้วิทยา 
●ภพูระวิทยาคม 

●กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ชยัภมูิ 

●หว้ยแยว้ิทยา 



 23 คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีพื้นท่ีบริการทางการศึกษา จำนวน 16 อำเภอ  พ้ืนท่ี 12,778.3 
ตารางกิโลเมตร มโีรงเรยีนในสังกดั จำนวน 37 โรงเรียน  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เพชรบูรณ์ และ ขอนแก่น 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ขอนแก่น  และ นครราชสีมา 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ลพบรุี  และ เพชรบรูณ ์

 ทิศใต้  ติดต่อกับ  นครราชสีมา  และ ลพบุรี 

 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
 

รุ่น โรงเรียนในโครงการฯ 
การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพฯ หมายเหตุ 

(โรงเรียนพี่เลี้ยง) ScQA OBECQA 

รุ่นที่ 1 

1. โรงเรียนภเูขียว ผ่านการประเมินป ี
2558 

ผ่านการประเมินป ี
2559 

- 

2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผ่านการประเมินป ี
2559 

ผ่านการประเมินป ี
2560 

- 

3. โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ ผ่านการประเมินป ี
2559 

ผ่านการประเมินป ี
2560 

- 

4. โรงเรียนชัยภมูิภักดีชุมพล ผ่านการประเมินป ี
2559 

ผ่านการประเมินป ี
2560 

- 

5. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา ผ่านการประเมินป ี
2559 

ผ่านการประเมินป ี
2560 

- 

6. โรงเรียนจตัุรสัวิทยาคาร ผ่านการประเมินป ี
2559 

ผ่านการประเมินป ี
2560 

- 

รุ่นที่ 2 
7. โรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภเิษก ผ่านการประเมินป ี

2559 

 

ยื่นประเมิน ปี 2561 

 

โรงเรียนภูเขียว 

 8. โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลยั ชัยภูม ิ ผ่านการประเมินป ี
2559 

 

ยื่นประเมิน ปี 2561 

 

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 

รุ่นที่ 3 

9. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ยื่นประเมิน ปี 2562 -  

โรงเรียนภูเขียว 

 
 

10. โรงเรยีนคอนสารวิทยาคม ยื่นประเมิน ปี 2562 - 

11. โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา ยื่นประเมิน ปี 2562 - โรงเรียนแก้งคร้อ 

วิทยา 12. โรงเรยีนคอนสวรรค์ ยื่นประเมิน ปี 2562 - 

13. โรงเรยีนเจียงทองพิทยาคม ยื่นประเมิน ปี 2562 - 

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
14. โรงเรยีนบ้านค่ายวิทยา Fast track ปี 2561 - 

15. โรงเรยีนหนองบัวแดงวิทยา Fast track ปี 2561 - 

16. โรงเรยีนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภเิษก Fast track ปี 2561 - 
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17. โรงเรยีนเมืองพญาแลวิทยา ยื่นประเมิน ปี 2562 -  

โรงเรียนชัยภูมิภกัดี 

ชุมพล และโรงเรียน 

บ้านเขว้าวิทยายน 
 

18. โรงเรยีนภักดีชุมพลวิทยา ไม่พร้อมรับการประเมิน - 

19. โรงเรยีนหนองบัวระเหววิทยาคาร ยื่นประเมิน ปี 2562 - 

20. โรงเรยีนเทพสถิตวิทยา ยื่นประเมิน ปี 2562 -  

โรงเรียนจัตุรัส 

วิทยาคาร 21. โรงเรยีนนายางกลักพิทยาคม ยื่นประเมิน ปี 2562 - 

 

 

สรุปจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
จำแนกขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเลก็ ตั้งแต่   1 – 499  คน 17 

ขนาดกลาง ตั้งแต่   500 – 1499  คน 13 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่   1500 – 2499  คน 4 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่   2500  คนขึ้นไป 3 
รวม 37 
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