


คำนำ 
 

คู่มือการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ

เป็นเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้กับ

ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน และเพื่อเป็นแนวทางการสร้าง

ความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 กระบวนการ เทคนิค และ

ขั้นตอนการนิเทศ ส่วนที่ 3 การดำเนินการนิเทศ และส่วนที่ 4 เครื่องมือการนิเทศ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการนิเทศเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา    

ครผูู้สอน และผู้ที่สนใจ ในการนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศภายใน สู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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ส่วนที่  1 
 

บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญ 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ได้กำหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อความเจริญงอกงาม     

ของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 10) ประกอบกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล    

ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่น    

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ

พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ บนพื้นฐานว่าผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) 

 การพัฒนาผู้เรียน ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาที่อยู่ในช่วงกระแสแห่งความเป็น

โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยน การแข่งขัน เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และ

ความมุ ่งมั ่นของสังคม ที ่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาให้การศึกษา         

ของประเทศดีขึ้น ทั้งนี้ ประเมินได้จากผลการเรียนขอผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ 

อยู่ในระดับต่ำ โดยวัดจากข้อสอบมาตรฐานในประเทศ คือ O-NET หรือการประเมินระดับนานาชาติ 

เช่น Programme for International Student Assessment (PISA) สวนทางกับทรัพยากรการศึกษา

ของประเทศที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    

พบว่า 1) ผลการประเมินตัวช ี ้ว ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิราชการ       

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อยู่ ในอันดับที่ 41   

จาก 42 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยร้อยละ 67.99 แสดงระดับผลการประเมินที่ระดับมาตรฐาน

ขั้นต้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 : 4) 2) ผลการติดตาม และประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ

คุณภาพดีเยี่ยม ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 แต่เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 อยู ่ในรดับพอใช้ และ       

การจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดอยู ่ใน

ระดับปรับปรุง 3) รายงานผลการติดตาม และประเมินการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คะแนนรวมของ 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าคะแนนที่ได้คือ 5 แต่เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ 

พบว่า การพัฒนาสู ่องค์การแห่งการเรียนรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ การสร้างชุมชน           

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย             

อยู่ในระดับพอใช้ 4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2562 อยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้ ยกเว้นกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ และ 5) ผลการนิเทศบูรณา       

เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 พบว่า โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายใน          

ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย แต่กำหนดประเด็นและเป้าหมายการดำเนินงานแตกต่างกัน          

ซึ่งบางส่วนไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ในการยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาน ั ้น จำเป ็นต ้องอาศ ัยกระบวนการปฏ ิบ ัติ                

อย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

ตั้งแต่ระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน กล่าวได้ว่า หน่วยปฏิบัติระดับสถานศึกษา เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการ

ผลักดันให้การจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน และผู้นิเทศ ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

การจัดการศึกษา ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ        

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 29)  

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 1) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็นระบบที่ส่งเสริม 

พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ

บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวันชัย อยู ่ตรง (2557 : 17) ที่กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา            
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เป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ปฏิบัติในโรงเรียน โดยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย คือ     

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ และเป็นวิธีการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ (2558 : 13)     

ได้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ให้คำปรึกษา ในการจัดการศึกษา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในแนวโน้มที่ด ี

 จากความเป็นมาและความสำคัญข้างต้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือการพัฒนา

งานในหน้าที่ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน 

บนพื้นฐานของประเด็นและเป้าหมายเดียวกัน ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

อย่างเป็นระบบ และชัดเจน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้จัดทำคู่มือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2563 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื ่อเป็นเอกสารแนวทางการขับเคลื ่อนการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพ          

การจัดการศึกษา ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน  

2. เพื ่อเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป    

ด้วยการนิเทศบูรณายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

เป้าหมาย 
 

1. โรงเร ียนในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน               

81 โรงเรียน แบ่งเป็น 13 สหวิทยาเขต ได้รับการนิเทศ 100 %  

2. โรงเร ียนในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน               

81 โรงเรียน ดำเนินการนิเทศภายใน 100%  
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ภาพความสำเร็จ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. มีคู่มือการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   

2. มีระบบการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการนิเทศโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

จังหวัด (สมป.จ) สหวิทยาเขต และศูนยพั์ฒนากลุ่มสาระ  

4. ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการนิเทศ  

5. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น  

7. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โรงเรียน  

1. โรงเรียนมีคู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา 

2. มีการนิเทศงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย 

3. ได้ข้อมูลสารสนเทศ  

4. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น  

6. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 

 ตลอดปีการศึกษา 2563  

 



5 
 

ส่วนที่ 2 
 

กระบวนการ เทคนิค และขั้นตอนการนิเทศ 

 

ส่วนที ่ 2 กระบวนการ เทคนิค และขั ้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ การดำเนินการจัด

การศึกษา ได ้นำเสนอกระบวนการน ิเทศ PIDRE การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-operative 

Development Supervision) และขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 ดังนี้  

 

กระบวนการนิเทศ PIDRE  
 

  กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติเป ็นลำดับขั ้นตอน และ

กระบวนการนิเทศ PIDRE สะท้อนถึงแนวทางในการปฏิบัติ ที่เน้นการกระทำต่อไปนี้ 

1. การนิเทศมีรูปแบบในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ ่งต้องทำอย่างเป็นขั ้นตอน        

ทำเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และไม่มีการหยุดนิ่ง  

2. ให้ผู้บริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการจัดนิเทศการศึกษา    

ว่าเป็นงานของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อย่อของกระบวนการนิเทศการศึกษาว่า “PIDRE” 

3. ให้มีการเสริมกำลังใจ ซึ่งจะมีส่วนทำให้การนิเทศประสบผลสำเร็จสูง ดังนั้น การเสริม

กำลังใจของผู้บริหารจะทำให้ผู้รับการนิเทศ รวมทั้งผู้ให้การนิเทศมีกำลังใจในปฏิบัติงาน   
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แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการนิเทศ PIDRE 

 

 กระบวนการนิเทศการศึกษา PIDRE มี 5 ขั้นตอน นำเสนอในรายละเอียดดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

จะทำการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ  

รวมทั้งวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 

  ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งท่ีจะทำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจ 

ถึงสิ่งที่จะดำเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดำเนินการ

อย่างไร และจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จำเป็นทุกครั้งสำหรับการ

เริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจำเป็นสำหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล 

หรือได้ผลไม่ถึงขั้นท่ีพอใจซึ่งจำเป็นต้องทำการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะคือ 

1) การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถที่ได้รับมาจากดำเนินการในข้ันที่ 2 

2) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะทำการนิเทศและควบคุม

คุณภาพให้งานสำเร็จออกมาทันตาม กำหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
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3) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่อง

วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 

  ขั ้นที่ 4 การสร้างขวัญและกำลังใจ (Reinforcing-R) เป็นขั ้นของการเสริมกำลังใจ     

ของผู้บริหารเพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะ

ดำเนินการไปพร้อม ๆ กันกับกำลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้ 

  ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดำเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู ้นิเทศทำการ

ประเมินผลการดำเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่า    

มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องทำการปรับปรุง

แก้ไข ซ่ึงการปรับปรุงแก้ไขอาจจะทำได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณี         

ที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั ้นที่พอใจ หรือดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับกรณี        

การดำเนินงานเป็นไปไม่ได้ผล และถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั ้งไ ว้     

หากจะได้ดำเนินการนิเทศต่อไปก็สามารถทำไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก    

  กล่าวได้ว่า การนิเทศแบบ PIDRE เป็นการวางแผนการทำงาน ให้ความรู ้ในสิ ่งที ่ทำ  

หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกันก็มีการสร้างขวัญและ

กำลังใจระหว่างการทำงานและหลังการทำงานผ่านไปแล้ว  และการดำเนินงานขั ้นสุดท้ายคือ         

การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดเพื่อศึกษาความสำเร็จของงาน หรือวาง

แผนการดำเนินการต่อไป  

 

เทคนิคการนิเทศ 
 

 เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการนำกิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ถือเป็นรูปแบบการนิเทศในลักษณะ

เฉพาะที่สอดคล้องและเป็นเรื่องย่อยของรูปแบบการนิเทศในลักษณะทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

คือ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางอ้อม การนิ เทศเป็นรายบุคคล และการนิเทศเป็นกลุ่ม เช่น          

1) การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 2) การนิเทศแบบพี ่เลี ้ยง 3) การนิเทศแบบชี้แนะ 4) การนิเทศ          

แบบคู่สัญญา 5) การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 6) กัลยาณมิตรนิเทศ 7) การนิเทศแบบคลินิก และ        

8) การนิเทศออนไลน์ ฯลฯ โดยเทคนิคการนิเทศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

เลือกใช้ คือ การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-operative Development Supervision) 
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   การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-operative  Development Supervision) 

แนวคิด  

 การนิเทศแบบร่วมพัฒนา เน้นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที ่มุ ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน     

อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก บนพื้นฐานของสัมพันธ์ภาพแห่งการ

ร่วมคิด ร่วมทำ พ่ึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอน

และคู่สัญญา เพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ขั้นตอนการนิเทศ 

ขัน้ตอนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้   

   ขั้นที่ 1 การวางแผนการดำเนินงาน (Planning-P) เป็นขั้นตอนที่ผู้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานทุกฝ่ายจะประชุมหารือกันถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน

ควรแก้ไขก่อน และหรือนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยจะระดม

สมองหาความต้องการจำเป็น (Need Assessment) ในเรื่องที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งร่วมกัน

วางแผนและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเทศ ซึ่งอาจจะดำเนินการในลักษณะของงานหรือโครงการ

นิเทศเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

       ขั้นที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการ

ทำความเข้าใจกระบวนการนิเทศทั้งระบบ และวิธีการดำเนินงานในแต่ละขั้นของการนิเทศ เพื่อให้ผู้

ดำเนินงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะ และมีเทคนิคในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน

นี้นอกจากจะเป็นการช่วยให้ผู้ดำเนินงานสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง

ความมั่นใจในการทำงานให้แก่ผู้ดำเนินงานอีกด้วย 

  ขั ้นที ่ 3 การปฏิบัติงานตามแผน (Doing-D) เมื ่อผู ้ดำเนินงานได้ผ่านขั ้นตอน        

การวางแผนและข้ันตอนการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานไปแล้ว การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้   

ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนเิทศ     

ก็จะดำเนินไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที ่ได้ตกลงร่วมกันและกำหนดไว้ในแผน โดยจะได้รับความ

ช่วยเหลือและร่วมมือจากผู้นิเทศภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ร่วมนิเทศ ศูนย์พัฒนาการเรียน    

การสอน และเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้นิเทศภายในโรงเรียน เช่น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่สัญญา ฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ

สถานศึกษา 
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      ขั ้นที ่ 4 การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน (Evaluation-E) การประเมินผลการ

ปฏิบัต ิงานหรือโครงการนิเทศ ควรดำเนินการประเมินทั ้งระบบ เพื ่อให้ทราบประสิทธิภาพ             

ของโครงการจึงควรจะประเมินสิ่งต่าง ๆ  ตามลำดับของความสำคัญ ดังนี้ 

1) ผลผลิตที่ได้จากการนิเทศ (Output) คือ สัมฤทธิ์ผลิตการเรียนของผู้เรียน และ                         

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศตามเป้าหมายของการนิเทศนั้น ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้น      

จากการนิเทศ (ระดับความสามารถในการทำงานของผู้รับการนิเทศ การเพิ่มจำนวนของบุคลากร       

ที่มีคุณภาพภายในหน่วยงาน ความตั้งใจในการทำงานของบุคลากร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ในหน่วยงาน) และผลที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการนิเทศ (เจตคติของผู้รับการนิเทศที่มีต่องานและ

ต่อผู้ร่วมงาน ระดับความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันของผู้รับการนิเทศที่มีต่อเป้าหมาย       

ในการทำงาน ระดับของจุดมุ ่งหมายที ่จ ัดตั ้งขึ ้น ระดับความร่วมมือร่วมใจที่ มีต่อกลุ ่มทำงาน        

ความเชื่อมั่นและความไว้ว่างใจในตนเอง เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และความรู้สึกของผู้รับการ

นิเทศท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน)  

2) กระบวนการดำเนินงาน (Process) คือ ความเหมาะสมของขั ้นตอนในการ

ทำงานความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ริเทศกับผู้รับการนิเทศและบรรยากาศ

ในการทำงาน 

3) ปัจจัยป้อนเข้า (Input) คือ การลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ

การนิเทศ เครื ่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งบประมาณการเงิน รวมทั้งระยะเวลาที ่ใช้ในการ

ดำเนินงานตามโครงการ 

         ขั้นที่ 5 การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing - D) การขยายเครือข่ายการดำเนินงาน

นิเทศ โดยใช้เทคนิคการขายความคิดให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา แล้วจึงใช้เทคนิคการเชิญชวนให้เข้า

มามีส่วนร่วมที ่ละน้อย ในฐานะเพื ่อร่วมอาชีพหรืออุดมการณ์ จนเกิดความพร้อมที ่จะเข้าร่วม

ดำเนินการด้วยอย่างเต็มตัว ในฐานะ "ครูปฏิบัติการ" หรือ ฐานะ "คู่สัญญา" และเมื่อดำเนินการงาน

ได้ผลดี  มีเครือข่ายแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น ครูปฏิบัติการก็จะได้ปรับเปลี่ยนบทบาทขึ้นเป็นผู้นิเทศ

เครือข่ายผู้ปฏิบัติการรุ่นต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าใช้เทคนิค 

"การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" นับว่าเป็นกลวิธีการเผยแพร่และขยายผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น

ความพร้อมหรือความสมัครใจของครูเป็นหลัก ขั้นเสริมการร่วมใจและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

(Cooperating-C Reinforcing-R) นับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ ผลการดำเนินงานได้ทั้งคน งาน

และจิตใจที่ผูกพันอยู่กับงาน 
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    สำหรับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ หรือ CR หรือ C&R - C : Cooperating  

การร่วมมือร่วมใจ, R : Reinforcing การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ จะกระทำเสริมเข้าไปในทุก

ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนราบรื่น เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการ

ร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของบุคลากรภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน    

ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ใน

ขั้นตอนนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ผลของการดำเนินงานได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน และยังได้จิตใจของคน

ที่ผูกพันอยู่กับงานอีกด้วย 

    

ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ  
 

 ในการดำเนินการนิเทศ เมื่อผู้นิเทศได้รับมอบหมายให้นิเทศโรงเรียน มีข้อพึงปฏิบัติในการ

นิเทศ ดังนี้  

1. ประธานแจ้งโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร (หนังสือราชการ 

และปฏิทินการนิเทศ) และวาจา 

2. ผู้นิเทศ เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด 

3. ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการนิเทศแก่บุคลากรที่จะรับการนิเทศ 

4. ปฏิบัติการนิเทศตามเวลาที่กำหนด 

5. สร้างแรงจูงใจ ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ 

6. รับฟังความคิดเห็น การสะท้อนความคิดของผู้รับการนิเทศ 

7. สรุปผลการนิเทศในภาพรวมแต่ละครั้งให้ผู้รับการนิเทศทราบ  

8. บันทึกการนิเทศในสมุดนิเทศของโรงเรียน  
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ส่วนที่ 3 
 

การดำเนินการนิเทศ 

 

การดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล         

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้กำหนดกรอบการดำเนินการ

นิเทศ ปีงบประมาณ 2563 โดยยึดกรอบในการดำเนินการนิเทศ ดังนี้ 

1. นโยบายและจุดเน้น  

2. โครงการ/กิจกรรม 

 

นโยบายและจุดเน้น 

 

นโยบายและจุดเน้น การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      

เขต 29 ได้ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยได้ใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปริมาณ 

เป็นมาตรฐานที่ทำให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่าง ๆ ที ่ควรจะเป็น 2) มาตรฐาน         

การปฏิบัติงานด้านคุณภาพ เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของโรงเรียน

มัธยมศึกษา โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 2 ด้าน มีเนื้อหาสาระสำคัญที่ครอบคลุมกลไกการบริหาร

โรงเรียนตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั ้นพื ้นฐาน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป รวมทั้งสิ้น 113 ตัวชี้วัด และนำมาวิเคราะห์ความ สังเคราะห์ เชื่อมโยง สอดคล้อง

กับ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2) นโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3) แผนการปฏิร ูปประเทศ              

ด้านการศึกษา 4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 5) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี        

(พ.ศ. 2560-2579) 6) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 7) การประเมินตัวชี้วัด     

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 8) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
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นิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10) นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 (เหลียวหน้า แลหลัง การศึกษา สพม. 29) 11) ผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 

2562 (จุดที่ควรพัฒนา) 12) ถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 หลังดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสอดคล้อง จึงได้นำตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน มาจัดทำเป็นเครื่องมือการนิเทศมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน มีขอบข่ายงานการ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน รวม 70 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

การบริหารงานวิชาการ        จำนวน   28  ตัวชี้วัด 

การบริหารงานงบประมาณ   จำนวน   5  ตัวชี้วัด 

การบริหารงานบุคคล    จำนวน   5  ตัวชี้วัด 

การบริหารงานทั่วไป     จำนวน   32   ตัวชี้วัด 

 

การบริหารงานวิชาการ  เป็นหัวใจของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้อง

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต        

การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหาร ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษา   

อย่างชัดเจน บทบาทสำคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียน   

ทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอน 

ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู ้เร ียน มุ ่งเน้นประเมิน

พัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา ดังนั้น การจะบริหารงานวิชาการ       

ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการดำเนินการ 

 

การบริหารงานงบประมาณ เป็นงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษา

และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและ      

เกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ ้มค่า 

ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชน์ทางราชการสูงสุด 

 

การบริหารงานบุคคล เป็นงานสนับสนุนบุคลากรที่สำคัญในสถานศึกษา มีจุดประสงค์

หลักของงานบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร การส่งเสริมพัฒนาสร้างขวัญ
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กำลังใจและการรักษาระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึ่งได้ของบุคลากร เช่น จัดการปฐมนิเทศ             

ให้บุคลากรเพื่อให้ทราบภาระงานเมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กรจัดทำเอกสารแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน 

จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    

เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 

การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

ภาระงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจัดบรรยากาศ  ทั้งภายใน

ห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มรื่น เป็นสัดส่วนสวยงาม สะอาดปลอดภัย สะดวก และ

เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ 

และห้องบริการต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ ้มค่าตามเกณฑ์ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน      

พร้อมจัดให้มีหลักฐานการใช้อาคาร ประวัติการบำรุงรักษา และมีการสรุปประเมินผลอย่างชัดเจน 

 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

 โครงการ/ กิจกรรม หมายถึง 1) โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

นโยบาย จุดเน้น และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เขต 29  และ 2) โครงการ/ กิจกรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน        

มอบนโยบายให้ดำเนินการต่อเนื ่อง เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นต้น และ 3) โครงการ/ กิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบายที่ไม่ได้

กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายละเอียดนำเสนอในตารางต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ตารางท่ี 3.1  โครงการ/ กิจกรรม การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา  
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้า 

หมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1.  การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 81 นางจิรา  ลังกา 

092 8023282 

ตลอดปี 

2.  โรงเรียนมาตรฐานสากล 81 

3.  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 81 

4.  การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ 81 

5.  โรงเรียนคุณธรรม 81 นายธนา  ธุศรีวรรณ 

089 8645848 

ตลอดปี 

6.  โรงเรียนสุจริต 81 

7.  การเตร ียมพร ้อมร ับการทดสอบระดับ

นานาชาติ (PISA) 

81 นางณัฐธภา  ตรงดี 

081 8724459 

นางสาวณปภัช  บุญสมศรี 

081 9674546 

นางสาวผ่องศรี สมยา 

081 0697787 

ตลอดปี 

8.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และการประเมินคุณภาพภายนอก 

81 นายพิชัย  ญาณศิริ 

098 5844019 

นางสาวสุกานดา ธิมา 

081 9997633 

ตลอดปี 

9.  การข ับเคล ื ่อนการจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ิงรุก 

(Active Learning) ทั ้งระบบโรงเรียน ด้วย

กระบวนการ Coaching & Mentoring   

81 

10.  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา

การทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

81 

11.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สายงานสอน ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด “หลักสูตรการพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเร ียนรู ้เช ิงรุก 

(Active Learning) สำหรับครูในสังกัด สพฐ. 

81 

 

27 ก.พ.63 -

26 ก.พ.65 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
เป้า 

หมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

12.  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 81 นางสาวผ่องศรี  สมยา 

081 0697787 

ตลอดปี 

13.  การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

81 

14.  การจ ัดการเร ียนการสอนว ิชา ว ิทยาการ

คำนวณ (Coding) 

81 นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ 

097 9248772 

ตลอดปี 

15.  โรงเรียนวิถีพุทธ 70 นางสาธิกา จันทนป 

089 8441200 

ตลอดปี 

16.  depa Young Maker Space development 67 นายอานนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี 

089 8449900 

ตลอดปี 

17.  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 31 นางณัฐธภา ตรงดี 

081 8724459 

ตลอดปี 

18.  ชุดโครงการ “การพัฒนาจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการทั้งระบบโรงเรียนเพื่อเติมเต็ม

ศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” 

24 นายพิชัย  ญาณศิริ 

098 5844019 

นางสาวสุกานดา  ธิมา 

081 9997633 

ตลอดปี 

19.  ส่งเสริมความเข้มแข็งนวัตกรรม KKU Smart 

Learning Academy (KKU-SLA 

18 

 

ตลอดปี 

20.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั ้งระบบสู่การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 

11 นายธนา  ธุศรีวรรณ 

089 8645848 

ตลอดปี 

21.  ส่งเสริมความเข้มแข็งนวัตกรรมเพาะพันธ์

ปัญญา 

7 นายพิชัย  ญาณศิริ 

098 5844019 

นางสาวสุกานดา ธิมา 

081 9997633 

ตลอดปี 
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ส่วนที่ 4 
 

เครื่องมือนิเทศ  

 

 เครื่องมือนิเทศ ติดตามจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้สร้างและพัฒนา

เครื่องมือตามกรอบการดำเนินการนิเทศที่กล่าวถึงในส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

1. แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น  

2. แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น  

โรงเรียน ............................................................................ สหวิทยา .................................... 
 

 

คำชี้แจง   

1. ใช้แบบนิเทศฉบับนี้คู่กับคู่มือการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

2. แบบนิเทศฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ด้าน รวม 70 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การบริหารงานวิชาการ        จำนวน   28  ตัวชี้วัด 

2) การบริหารงานงบประมาณ   จำนวน  5  ตัวชี้วัด 

3) การบริหารงานบุคคล   จำนวน  5  ตัวชี้วัด 

4) การบริหารงานทั่วไป    จำนวน   32   ตัวชี้วัด 

3. ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกต 

ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

 

1. การบริหารงานวิชาการ 

1.1 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   

1.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

1.3 การพัฒนาหล ักส ูตรความสามารถพ ิ เศษ

นักเรียน  

   

1.4 การนิเทศภายใน     

1.5 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดำเนินงานทางวิชาการ 

   

1.6 การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ     

1.7 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ    

1.8 การจัดทำและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้     

1.9 การจัดกระบวนการเรียนรู้     

1.10 พระบรมราโชบายในหลวงร ัชกาลท ี ่  10       

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   

1.11 การจัดหาจัดทำและพัฒนาสื ่อการจัดการ

เรียนรู้  

   

1.12 การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้     

1.13 การจัดสอนซ่อมเสริม     

1.14 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา  

   

1.15 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้    

1.16 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ     

1.17 การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ     
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกต 

ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

 

1.18 การส่งเสริมการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนรู้    

ของผู้เรียน  

   

1.19 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู้  

   

1.20 การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน     

1.21 การสร้างและปรับปรุงเครื ่องมือการวัดผล   

การเรียน 

   

1.22 การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี ่ยวกับ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียน  

   

1.23 การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน  

   

1.24 การดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน     

1.25 การบริหารจัดการงานแนะแนว     

1.26 การให้บริการแนะแนว     

1.27 การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ     

1.28 การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน    

2. การบริหารงานงบประมาณ 

2.1 การบริหารการเงิน  

   

2.2 การจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชี     

2.3 การควบคุมและตรวจสอบ     

2.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจําหน่าย

พัสดุ  

   

2.5 การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ    
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกต 

ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

 

3. การบริหารงานบุคคล 

3.1 การวางแผนอัตรากำลัง  

   

3.2 การพัฒนาบุคลากร     

3.3 การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ     

3.4 การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ    

3.5 การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล    

4. การบริหารงานทั่วไป 

4.1 การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  

   

4.2 แผนปฏิบัติการของโรงเรียน    

4.3 การจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน    

4.4 การกำหนดหน ้ าท ี ่ ความร ับผ ิ ดชอบและ

มอบหมายงาน 

   

4.5 การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

4.6 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ    

4.7 การควบคุมภายใน    

4.8 การประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน    

4.9 การจ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมพ ัฒนาด ้านความ

ประพฤติและระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

   

4.10 การจ ัดกิจกรรมส่งเสร ิมพัฒนาด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

   

4.11 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์  

   

4.12 การจ ัดระบบการด ูแลช ่วยเหลือน ักเร ียน     

การเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 

   



21 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ/ ข้อสังเกต 

ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

 

4.13 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล     

4.14 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     

4.15 การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน    

4.16 การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ    

4.17 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม     

4.18 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน     

4.19 การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน    

4.20 การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน     

4.21 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน     

4.22 การใช ้และบำร ุ งร ั กษาอาคารฝ ึกงานหรือ

ห้องปฏิบัติการ  

   

4.23 การให้บริการน้ำดื่ม    

4.24 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย    

4.25 การดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์     

4.26 การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้าง

เสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและความประพฤติ  

   

4.27 การประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

   

4.28 การดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

   

4.29 โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน     

4.30 การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน     

4.31 โรงเรียนได้รับการสนับจากชุมชน     

4.32 การประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนและภาคี

เครือข่าย 
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สรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 

1. จุดเด่น  

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

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

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

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

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

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

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

2. จุดที่ควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

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

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

3. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ลงชื่อ ......................................................... ผู้นิเทศ 
       (.........................................................) 
ตำแหน่ง ............................................................ 
วันที่ .........../................./.................... 
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาตามโครงการ/ กิจกรรม 

โรงเรียน .................................................................................. สหวิทยาเขต ...................................... 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

การปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
ปฏิบัติ 

ไม่

ปฏิบัติ 

1.  การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา    

2.  โรงเรียนมาตรฐานสากล    

3.  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    

4.  การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ    

5.  โรงเรียนคุณธรรม    

6.  โรงเรียนสุจริต    

7.  การเตร ียมพร ้อมร ับการทดสอบระดับ

นานาชาติ (PISA) 

   

8.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และการประเมินคุณภาพภายนอก 

   

9.  การข ับเคล ื ่อนการจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ิงรุก 

(Active Learning) ทั ้งระบบโรงเรียน ด้วย

กระบวนการ Coaching & Mentoring   

   

10.  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา

การทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   

11.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สายงานสอน ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด “หลักสูตรการพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเร ียนรู ้เช ิงรุก 

(Active Learning) สำหรับครูในสังกัด สพฐ. 

   

12.  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา    

13.  การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
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ที ่ ชื่อโครงการ 

การปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
ปฏิบัติ 

ไม่

ปฏิบัติ 

14.  การจ ัดการเร ียนการสอนว ิชา ว ิทยาการ

คำนวณ (Coding) 

   

15.  โรงเรียนวิถีพุทธ    

16.  depa Young Maker Space development    

17.  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    

18.  ชุดโครงการ “การพัฒนาจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการทั ้งระบบโรงเร ียนเพื ่อเติมเต็ม

ศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” 

   

19.  ส่งเสริมความเข้มแข็งนวัตกรรม KKU Smart 

Learning Academy (KKU-SLA 

   

20.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั ้งระบบสู่การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 

   

21.  ส่งเสริมความเข้มแข็งนวัตกรรมเพาะพันธ์

ปัญญา 
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สรุปผลการนิเทศโครงการ/ กิจกรรม 

1. จุดเด่น  

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

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

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

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

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

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

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

2. จุดที่ควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

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

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

3. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

ลงชื่อ ......................................................... ผู้นิเทศ 
       (.........................................................) 
ตำแหน่ง ............................................................ 
วันที่ .........../................./.................... 
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บรรณานุกรม  

 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, สำนักงาน. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 28 (เหลียวหน้า แลหลัง การศึกษา สพม. 29). อุบลราชธานี : 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, 2563. 

_________. ผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2562. อุบลราชธานี : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา, 2563. 

_________. รายงานการถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน         

(O-NET). อุบลราชธานี : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2563.  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สำนักงาน. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศกึษา 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. หนังสือที่ ศธ 04283/30 ลงวันที 29 มกราคม 

2563. 

_________. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2553. 

_________. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2553. 

_________. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2563. 

_________. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562). 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2560. 

_________. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562). 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2560. 

_________. มาตรฐานสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560. 

_________. มาตรฐานสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560. 
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_________. คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 

2562. 

_________. คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 

2562. 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

2560. 

_________. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561. 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา.  กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2562. 

เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579.  กรุงเทพฯ : 

บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2560.  

_________. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 

2562. 

วีระพล  โกศลกาญจน์. เอกสารประกอบการอบรมบุคลากรของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด

เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สู่เกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์. เชียงใหม่ :      

หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8, 2543. 

สงัด  อุทรานันท์. การนิเทศ : หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที ่2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์    

มิตรสยาม, 2530.  
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ที่   44 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนิเทศ และคู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

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

 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กับการเปลี่ยนผ่านสังคมทางด้านการศึกษา จึงมีมติให้จัดทำคู่มือนิเทศ ติดตาม   
การจัดการศึกษา และคู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับบริบท และ    
ความต้องการ พร้อมทั้ง เป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
และข้อกำหนด ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ประกาศ จุดเน้น และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานจัดทำคู่มือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา และคู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ดังนี้    

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  

1) นายภัทธศาสน์  มาสกุล    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29       
               ประธานกรรมการ  
2) นางศิริญา  ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 29  
      รองประธานกรรมการ 
3) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
4) นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์      ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                             กรรมการและเลขานุการ 
5) นางวาสนา ไชยรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6) นางสาวจามรี  เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการดำเนินการจัดทำคู่มือนิเทศ ติดตาม 
การจัดการศึกษา และคู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

/2. คณะกรรมการจัดทำคู่มือ... 

 



29 
 

2. คณะกรรมการจัดทำคู่มือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา และคู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย  

1) นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29       
   รองประธานกรรมการ 

2) นางศิริญา  ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 29  
    รองประธานกรรมการ 

3) นายสำเนียง  คำโฮม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการ 
4) นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

    กรรมการ 
5) นางสาวพรทิพย์  น้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
6) นายธนเดช  บุญจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
7) นางขัตติยาภรณ์  บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
8) นางนิภาภร  ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
9) นางพรทิพย์  นัยเนตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
10) นายยศสรัล  ขันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
11) นายธเนศ  สุขอุทยั ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
12) นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง ผู้อำนวยการกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
13) นางวาสนา  ไชยรัตน์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
14) นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
15) นายพิชัย  ญาณศิริ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
16) นางสาวสุกานดา  ธิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
17) นางสาวผ่องศรี  สมยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
18) นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
19) นางจิรา  ลังกา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
20) นางณัฐธภา  ตรงดี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
21) นายธนา  ธุศรีวรรณ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
22) นายสมรุศ   หรุจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
23) นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
24) นางสาวจามรี   เชื้อชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 
/25) นางสาวณปภัช บุญสมศรี... 
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25) นางสาวณปภัช  บุญสมศร ี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26) นางสาวสาธิกา   จันทนป ศึกษานิเทศก์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ประกาศ จุดเน้น และอ่ืน ๆ        

ที่เก่ียวข้อง  
2. กำหนดเกณฑก์ารวัดและประเมินผล  
3. จัดทำคู่มือนิเทศ ติตตามการจัดการศึกษา และคู่มือประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 

2563 ฉบับสมบูรณ์   
 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ทุ่มเท เสียสละ 
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
   สั่ง ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

 
 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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คณะทำงานจัดทำเอกสาร 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายภัทธศาสน์ มาสกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

2. นางศิริญา ถาวร      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3. นายสุพิชญ์  ลาลุน     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

คณะทำงานจัดทำเอกสาร  

1. นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม   ประธานกรรมการ 

  และประเมินผลการจัดการศึกษา    

2. นางนิภาภร  ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวพรทิพย์  น้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      กรรมการ 

4. นายธนเดช  บุญจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน  กรรมการ 

  และสินทรัพย ์   

5. นางขัตติยาภรณ์  บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

6. นายสำเนียง  คำโฮม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 

7. นางพรทิพย์  นัยเนตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

8. นายยศสรัล  ขันทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 

9. นายธเนศ  สุขอุทัย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  กรรมการ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

10. นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กรรมการ 

    ทางการศึกษา  

11. นางวาสนา  ไชยรัตน์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

12. นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

13. นายพิชัย  ญาณศิริ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

14. นางสาวสุกานดา  ธิมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

15. นางสาวผ่องศรี  สมยา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

16. นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

17. นางจิรา  ลังกา    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

 



32 
 

18. นางณัฐธภา  ตรงดี    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

19. นายธนา  ธุศรีวรรณ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

20. นายสมรุศ   หรุจันทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

21. นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

22. นางสาวสาธิกา   จันทนป  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 

23. นางสาวจามรี   เชื้อชัย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

24. นางสาวณปภัช  บุญสมศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บรรณาธิการ  

1. นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    

2. นางวาสนา  ไชยรัตน์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      

3. นายพิชัย  ญาณศิริ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      

4. นางสาวผ่องศรี  สมยา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     

5. นางสาวจามรี   เชื้อชัย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    

ออกแบบปก 

1. นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                  
2. นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                        

 


