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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
 
   สืบเนื่องจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที ่ 28 มกราคม พ .ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล ่ม 138              
ตอนพิเศษ 38 ง 17 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 4-9 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้มีสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 60 เขต โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ ่มงานหนึ่งในสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ที ่ดำเนินการเกี ่ยวกับการนิเทศ การการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล           
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื ่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัด        
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย  

คู ่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลฉบับนี ้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั ้นตอน         
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ผู ้รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่          
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได ้ 

 
           วชิรา  บุญเกื้อ 
           ศึกษานิเทศก ์
                                                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ข้อมูลทั่วไป   

          ประวัติส่วนตัว 
  ชื่อ  นางสาววชิรา   นามสกุล  บุญเกื้อ 

 เกิดวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2523 อายุ 42 ปี 
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่146  หมู่ 9 บ้านดอนหัน ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ 
 จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140 
     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-5840289  อีเมล wachirajoom@gmail.com 
 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 ประวัติการศึกษา  ดังแสดงในตาราง  1 
 
ตาราง  1  แสดงประวัติการศึกษา   
  

ลำดับ
ที ่

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

สาขา/
วิชาเอก 

วุฒิท่ีได้รับ 

1 ประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 2536 - ป.6 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ 2539 - ม.3 
3 มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ, 
กศน.ชัยภูมิ 

2541 ศิลป์-ภาษา
ฝรั่งเศส 

ม.6 

4 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม 

2545 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 

5 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนคร-ิ
นทรวิโรฒ  

2553 ภาษาศาสตร์
การศึกษา 

          กศม. 

   

 สถานที่ทำงานปัจจุบัน 
       ตำแหน่งงาน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขท่ี 16 ระดับขั้นเงินเดือน 
44,070 บาท สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
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กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ          
เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู ้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย       
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
3. มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  

เต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 
6. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
7. ดำเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ 

         12. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์   
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุ
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงาน
เป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของบุคลากร รวมทั ้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการ
ที่ตรงกับความต้องการ 
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2. ขอบข่ายภารกิจงาน 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนงานที่รับผิดชอบและงานที่ต้องประสานกับสถานศึกษาในสัง กัด และหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 

 
 
 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา   
 
 
 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา 
         

งานธุรการ 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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3. คำจำกัดความ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

Flow Chart หมายถึง เป็นผังการไหลของการปฏิบัต ิงานตามกระบวนงาน เพื ่ออธิบายรายละเอียด          
การดำเนินงานในแต่ละข้ันตอนของกระบวนงานนั้นๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของงาน  
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1  หน้าที่ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 มอบอำนาจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 

   4.1.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              4.1.2 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
              4.1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
             4.1.4 ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
              

4.2 หน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 312/2564  ลงวันที่   
3 พฤศจิกายน 2564  มอบหมายหน้าที่ดังนี้ 

     4.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และ
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

     4.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ วางแผนและ
รายงานผลการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
      4.2.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบ     
งานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ
เกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถดำเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม  

     4.2.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดำเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     4.2.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงาน         
ผลการดำเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
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  4.2.5.1  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  4.2.5.2 งานวิจัย 
  4.2.5.3 การสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

     4.2.6 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
ที่รับผิดชอบในสหวิทยาเขตเมืองสี่มุม ได้แก่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร โรงเรียนละหานเจริญวิทยา โรงเรียนหนองบัว  
ระเหววิทยาคาร โรงเรียนห้วยแย้วิทยา และโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา      

    4.2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
 5.1 งานธุรการ 
 5.2 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

5.3 งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
              ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 5.4 งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 5.5 งานพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.6 การสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
คำอธิบาย หรือ เงื่อนไขท่ีสำคัญในการดำเนินงาน  

       จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน 
       กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
       การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 
       ทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
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เหน็ชอบ 

กระบวนงานธุรการ 
 

ลำดับ ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ธุรการกลุ่มนิเทศรับหนังสือราชการจากธุรการเขตและ
ลงทะเบียนรับ  
- ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พิจารณามอบงานให้ผู้รับผิดชอบ 

 
2 

 

 

 

- พิจารณาวิเคราะห์หนังสือ ตามข้อเท็จจริงและข้อสั่งการ     
ในหนังสือ 
- จัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คือ ผอ.
กลุ่มฯ,  
  รอง ผอ สพม.30 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ และผอ.สพม.30 
เพ่ือพิจารณา 
  เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ 

3 
  ไม่เห็นชอบ - ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อสั่งการตามหนังสือ และ

ความถูกต้องของการจัดทำเอกสาร เสนอต่อรองผอ.สพม.ชัยภูมิ 
และ/หรือ ผอ.สพม.ชัยภูมิ  
  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ หรือ แก้ไข
ตามข้อสั่งการ 

 

 

4 
 - ธุรการกลุ่มนิเทศออกเลขหนังสือราชการผ่านระบบ Smart 

OBEC 
- ดำเนินการตามข้อสั่งการ แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วน 
  ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เข้าร่วมการประชุม/อบรม หรือ แจ้ง
สถานศึกษา 
  ดำเนินการตามข้อสั่งการ 

 

 

5 
 - ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามข้อสั่งการ หรือขอ

อนุมัติไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการประชุม/อบรมตามวันเวลา
และสถานที่ที่กำหนด 

 

 
6 

 - สรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูล 
  ต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่สั่งการตามหนังสือราชการ 

 

 
 

7 

 

 - เก็บรวบรวมเรื่องเข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ตามเรื่องที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสะดวก ในการสืบค้น หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
ในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือของหน่วยงาน 
จากธุรการกลุ่ม 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 

 
ดำเนินการ / แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน 

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

เก็บรวบรวมเร่ือง 
แยกหมวดหมู ่
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เหน็ชอบ 

กระบวนงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ลำดับ ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ หรือ 
  กลุ่มเป้าหมายที่จะออกนิเทศ 
 

2 
 

 

 

- พิจารณาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  แนวทางการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3 
 

 
- จัดทำแผนการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย, ปฏิทินนิเทศ 
และเครื่องมือนิเทศตามประเด็นที่วิเคราะห์ 

 

4 
  ไม่เห็นชอบ - จัดทำบันทึกข้อความ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

พิจาณาอนุมัติให้ดำเนินการนิเทศ ตามแผนการนิเทศ,    
ปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ 
  ที่จัดทำข้ึน หรือดำเนินการตามข้อสั่งการ 

5 
 - ดำเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตาม

แผนการนิเทศ, ปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ ที่ได้รับ    
การอนุมัติให้ดำเนินการ 

 
6 

 - ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศร่วมกัน    
เพ่ือหาประเด็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

 

 

7 

 

 - สรุปรายงานผลการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 30 ต่อไป  

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
 

 

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม  
 

 
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

สรุปรายงานผลการนิเทศ 
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 

วางแผนการนิเทศ  
จัดทำปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ 

 

 



คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตังิานรายบุคคล  นางสาววชริา  บุญเกื้อ 
 

11 

เหน็ชอบ 

กระบวนงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

 

ลำดับ ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด และ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

2 
 

 

 

- พิจารณาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศให้เห็นจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3 
 

 
- กลุ่มนิเทศฯ วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
นิเทศการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย       
กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพฯ   
 
 
  โรงเรียนในสังกัด, ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ตาม
ประเด็นที่วิเคราะห์ 

 

 

4 
  ไม่เห็นชอบ - ประชุมเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

5 
 - ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ตามแผนพัฒนา, ปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ ที่ได้รับ  
การอนุมัติให้ดำเนินการ 

 

6 

 - ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศร่วมกัน 

 เพ่ือหาประเด็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

 
 

7 

 

 - สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา และ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต่อไป  

 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

 

 

พิจารณา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

เสนอ ก.ต.ป.น. 
 

 
ดำเนินการนิเทศ ติดตาม  

 

 
สะท้อนผลการนิเทศ 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 

จัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา 
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เหน็ชอบ 

กระบวนงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ลำดับ ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน   
ในสังกัดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินการ      
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 2 
 

 

 

- จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
- จัดทำบันทึกข้อความพร้อมโครงการเพ่ือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
   

3 
  ไม่เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาการจัดทำโครงการ และความถูกต้อง   
ของการจัดทำเอกสาร  เสนอต่อกลุ่มนโยบายและแผน, รองผอ.
สพม.ชัยภูมิ และ ผอ.สพม.ชัยภูมิ  
  พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ หรือแก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 

4 
 - บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ กำหนดระยะเวลา 

กลุ่มเป้าหมายขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่าย        
ในการดำเนินการตามงบประมาณ 
  ของโครงการ   

 

 

5 
  ไม่เห็นชอบ - ผอ.กลุ่มฯ พิจารณาการขออนุมัติดำเนินโครงการ และ

ความถูกต้องของการจัดทำเอกสาร  เสนอต่อ รองผอ.สพม.
ชัยภูมิ และ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พิจารณา   
  เห็นชอบอนุมัติโครงการ หรือแก้ไขตามข้อสั่งการ 

 

 

6 
 - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ 

- จัดทำเอกสารการประชุม/อบรม,หนังสือราชการแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง/วิทยากร 
- ประสานผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์, วิทยากร, 
  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ /สถานที่ ฯลฯ 

 

7 
 - ดำเนินการจัดการประชุม/อบรม/จัดกิจกรรมตามรายละเอียด

ของโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนในสังกัด  

8 
 - นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

และสะท้อนผลการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ     
การนิเทศ เพ่ือหาประเด็น 
  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนของผู้เรียน 

/สะท้อนผล 

 

 

9 

 

 - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน/
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

รายงานผลการพัฒนา 
เสนอผู้บังคับบัญชา 

 

จัดทำโครงการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 

เหน็ชอบ 

 

นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียน/สะท้อนผล 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์/ประสานงานผู้เกีย่วข้อง
ทุกฝ่าย/จัดทำเอกสาร 

 

ดำเนินโครงการ/จัดกิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 

 
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ 

 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
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รบัรอง 

กระบวนงานการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ลำดับ ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่เข้าร่วม  

2 
 

 

 

- ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการตามข้ันตอนเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- ประชุม/อบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือสร้างความรู้ 
  ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอน IS และ 
  การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯ 

3 
 - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตามแนวทางโรงเรียน

มาตรฐานสากลในการจัดการเรียนการสอน IS และ การบริหาร
จัดการ ด้วยระบบคุณภาพ  
  ตามเกณฑ์ฯ 

 

 

4 
 - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยื่นความจำนงขอรับการประเมิน

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ต่อ สพม.ชัยภูมิ เพ่ือส่ง สพฐ. 
ตามลำดับ 
- โรงเรียนจัดทำเอกสารรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน
การบริหารจัดการ 
  ด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯ และระดับที่ขอประเมิน 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการตรวจประเมินจากสพม.ชัยภูมิ (ระดับ ScQA) 
และ จากสพฐ. (ระดับ OBECQA) ตรวจประเมิน 3 ขั้นตอน คือ 
1. Independent Review 2. Concensus  Review              
3. Site Visit  โดยยึดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ  
  และสรุปรายงาน สพฐ. ให้การรับรอง 

 

 
 

 ไม่รับรอง - คณะกรรมการระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรับรองผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

 
 

7 

 

 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่ผ่านการรับรองให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทำหนังสือ
ราชการ 
  แจ้งโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
สังกัดทราบ 

 

 

 
 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

 

ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากร 
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ประกาศรายชือ่โรงเรียนที่ผ่าน
การรับรองให้เป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
 

 

โรงเรียนดำเนินการตามแนวทาง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 
 

โรงเรียนยื่นความจำนงขอรับการประเมนิ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ 

คณะกรรมการรับรอง 
 

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
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กระบวนงานการพัฒนาการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

ลำดับ ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1 
 

 

 

- สร้างทีมในการเข้าร่วมการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  

2 
 

 

 

- ประชุมบุคลากรที่เข้าร่วม PLC เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าร่วมการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
และร่วมกันกำหนดปัญหาที่แท้จริง 

3 
 - บุคลากรที่เข้าร่วมการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ร่วมกันวางแผนและกระบวนการแก้ไขปัญหา 

 

 4 
 - บุคลากรที่เข้าร่วมการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ดำเนินการตามแผนและกระบวนการตามแนวทางที่ได้
กำหนดไว้  
 
- โรงเรียนจัดทำเอกสารรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน
การบริหารจัดการ 
  ด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯ และระดับที่ขอประเมิน 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  บุคลากรที่เข้าร่วมการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ร่วมสนทนาสะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนและ
กระบวนการแก้ไขปัญหา  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

การสร้างทีม 
 

 

กำหนดปัญหาที่แทจ้ริง 

 

วางแผนและกระบวนการแก้ไขปัญหา 

 

 

ลงมือปฏิบัติตามแผน 

สนทนาสะท้อนผล 
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6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  

ที ่ กระบวนงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 งานธุรการ - การปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
2 งานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

- มีเครื่องมือนิเทศ ติดตามที่เหมาะสม 
- โรงเรียนได้ประโยชน์จากการนิเทศ ติดตาม และได้แนวทาง 
  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
- สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัด 
  กระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  
  และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

3 งานเลขานุการ
คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

- มีระบบข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ที่เป็นปัจจุบัน 
  พร้อมใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีแผน เครื่องมือในการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศ 
  การศึกษาที่มีคุณภาพ 
- มีเอกสารรายงานผลเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
  ข้อมูลการติดตามฯ และใช้ประโยชน์จากการรายงานผล เพ่ือ 
  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 งานพัฒนาการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษ 

- มีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
- มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่เหมาะสม 
- มีการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  

5 งานพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- ดำเนินการตามปฏิทินงานที่กำหนด 
- โรงเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาตามแนวทางของโครงการ 

6 การสร้างชุมชนทาง       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

- มีการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการศึกษา 
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7. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ที ่ กระบวนงาน ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควร
ระวังสำคัญที่พบในการ

ปฏิบัติงาน  

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

1 งานธุรการ 
 

- ดำเนินการไม่ทัน 
  ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- ลำดับความสำคัญของงาน 
  ตามความจำเป็นเร่งด่วน 
  ของงาน 

2 งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

- ไม่สามารถนิเทศได้ 
  ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- ประสานงานโดยตรงกับ 
  โรงเรียน ก่อนการออกนิเทศ 
  ทุกครั้ง 

3 งานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

- การประชุมไม่สม่ำเสมอ - จัดทำปฏิทินการประชุม 
  ให้ยืดหยุ่นได้ตามบริบท และ 
  สถานการณ์ 

4 การพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ 

- นักเรียนไม่เห็นความสำคัญ 
  ของการใช้ภาษาอังกฤษ 

- ส่งเสริมการดำเนินการ 
  ของโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ 

5 การพัฒนาโรงเรียน 
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการ 
  ตามแนวทางของโครงการฯได้ 

- นิเทศ ติดตาม การดำเนินการ 
  ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

6 การสร้างชุมชนทางการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

- มีการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ไม่ต่อเนื่อง 

- นิเทศ ติดตาม การการสร้างชุมชน
ทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างสม่ำเสมอ  

 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 8.1  ติดตามการดำเนินการจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานที ่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ) และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ  

8.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนำคู ่มือการปฏิบัติงานไปใช้ โดยผู ้อำนวยการกลุ ่มนิเทศฯ,          
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ที่รับผิดชอบ) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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9. เอกสารอ้างอิง 
 9.1  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 9.2  ข้อมูลสารสนเทศกลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 9.3  คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที ่312/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  
2564 
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ภาคผนวก 
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แผนที่เขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีพ้ืนที่บริการทางการศึกษา จำนวน 16 อำเภอ            
พ้ืนที่ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เพชรบูรณ์ และ ขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ขอนแก่น  และ นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ลพบุรี  และ เพชรบูรณ์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  นครราชสีมา  และ ลพบุรี 
 
 

●คอนสารวิทยาคม 

●โนนคณูวิทยาคาร รชัมคัลาภิเษก 

●หนองบวัแดงวิทยา 

●นางแดดวงัชมภวูิทยา รชัมงัคลาภิเษก 

●คเูมืองวิทยา 

●หนองบวัระเหววิทยาคาร 

●เจียงทองพิทยาคม 

●ภกัดีชมุพลวิทยา 

●นายางกลกั
พิทยาคม 

●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 
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โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 

รุ่น  โรงเรียนในโครงการฯ 
ปีท่ีผ่านการประเมิน ฯ 

ScQA OBECQA 

รุ่นที่ 1 

1. โรงเรียนภูเขียว 2557 2558 

2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 2557-2558  2559-2560 

3. โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ 2557-2558 2559-2560 

4. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2557-2558 2559-2560 

5. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 2557-2558 2559-2560 

6. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 2557-2558 2559-2560 

รุ่นที่ 2 
7. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 2557-2558 2562 

8. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูม ิ 2557-2558 2561 

รุ่นที่ 3 

9. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 2563 รอรับการประเมิน ปี 2566
ส.ค.2565 10. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566
ส.ค.2565 11. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566
ส.ค.2565 12. โรงเรียนคอนสวรรค์ 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566
ส.ค.2565 13. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566 
ส.ค.2565 14. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 2561 รอรับการประเมิน ปี 2566
ส.ค.2565 15. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 2561 รอผลการประเมิน 

16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก 

2561 รอรับการประเมิน ปี 2566 

17. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566 

18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รอรับการประเมิน ส.ค. 2565 - 

19. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 2563 รอรับการประเมิน ปี 2566 

20. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566 

 21. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 2563-2564 รอรับการประเมิน ปี 2566 
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ข้อมูลโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 

1. โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ
2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

3. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 

 
โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program : MEP) 
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  (ปี 2550) 

2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  (ปี 2552) 

3. โรงเรียนภูเขียว  (ปี 2554) 

โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
1. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร (EIS) ม.ต้น/ม.ปลาย ปี 2556 

2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (IEP) ม.ต้น/ม.ปลาย ปี 2557 

3. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  (IEP) ม.ต้น ปี 2557 

4. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  (EIS) ม.ต้น/ม.ปลาย ปี 2558 

5. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  (EIS) ม.ต้น/ม.ปลาย ปี 2559 

6. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (IEP) ม.ต้น/ม.ปลาย ปี 2559 
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