
 

 
 
      ประเด็นการนิเทศ ติดตาม การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

และการด าเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
“2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” สู่การปฏิบัติ 

ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

 1. ประเด็นในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
          1.1 การด าเนินงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  ตามประเด็น  ดังต่อไปนี้ 
          1.1.1  การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
          1.1.2  การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
          1..13  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
          1.1.4  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  
          1.1.5  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
          1.1.6  การประกันคุณภาพการศึกษา  
          1.1.7  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
        1.1.8  โรงเรียนประชารัฐ 
        1.1.9  โรงเรียนสุจริต      
          1.1.10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC-KKsec25 Model    

 1.2 การด าเนินการจัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา                
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น  

-  แบบ ปพ.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน 
-  แบบ ปพ.2  ใบประกาศนียบัตร 
-  แบบ ปพ.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
-  แบบ ปพ.5  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา               

เป็นต้น 
                      1.3 การติดตามการประเมิน การสรุปและรายงานผลการด าเนินตามกระบวนการ PLC-kksec 25 
Model ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
   1.3.1  การประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานกระบวนการ PLC-kksec25 Model  

          1.3.2  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC-KKsec25 Model                    
  2.  สิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมมาในการเข้าร่วมรับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
  2.1  แบบรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.2  แบบประเมินความพึงพอใจและแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC-
KKsec25 Model   

2.3  PPT การน าเสนอผลการด าเนินงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  (โรงเรียนละ 15 – 20 นาที)  

 
 
 



 
 
ตารางการนิเทศ  ติดตาม การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

และการด าเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
“2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” สู่การปฏิบัติ 

ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.30-09.00 น. 
-ลงทะเบียน 
 

เจ้าหน้าท่ี  ประจ าสหวิทยาเขต  

09.00-09.30 น. 

-พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ 
(การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพม.25) 

-นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล 
-นายศักดา  จ าปาหอม 
-นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง 
รอง ผอ.สพม.เขต 25 
(บรรยายพิเศษในสหวิทยาเขต                      
ท่ีรับผิดชอบ) 

09.30 - 12.00 น. 

การน าเสนอการด าเนินงานโครงการนิเทศ              
บูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ศน.นิคม  กองเพชร 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในของ
แต่ละโรงเรียน/ตัวแทน 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec25 
Model                    

ดร.คเชนทร์  กองพิลา 

14.00 – 14.30 น. 
การด าเนินการจัดท าและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผอ.สุกัญญา  อนรรฆพันธ์  
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
สพม.25 

14.30 – 15.30 น. 
การประกันคุณภาพการศึกษา ; การเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบส่ี 

ศน.สุชีรา  สาฆ้อง 
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 

15.30 – 16.00 
สรุป อภิปราย ซักถาม ตอบปัญหา 
พิธีปิด 

ผอ.สุกัญญา  อนรรฆพันธ์  
และคณะ 

หมายเหตุ  
1. พิธีเปิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯท่ีรับผิดชอบแต่ละสหวิทยาเขตเป็น 

ประธานในพิธีเปิด ในแต่ละจุด 
2. พักรับประทานอาหารว่าง  
- ภาคเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น. 
- ภาคบ่ายเวลา 14.30 - 14.45 น. 

3.  การน าเสนอ แต่ละโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที 
4  ตารางนี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 



 
ปฏิทินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 
ระยะที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 

 

สหวิทยาเขต โรงเรียน ประเภทสถานศึกษา ว /ด/ป สถานที/่ผู้รับผิดชอบ 

เมืองขอนแก่น 

ขอนแก่นวิทยายน ขนาดใหญ่พิเศษ 16  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25         
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล) 
 
-โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ขามแก่นนคร ขนาดใหญ่ 
ขอนแก่นวิทยายน 2 ขนาดกลาง 
ขอนแก่นวิทยายน 3 ขนาดเล็ก 
โคกสีพิทยาสรรพ์ ขนาดเล็ก 

แก่นนครราช
พฤกษ์ 

แก่นนครวิทยาลัย ขนาดใหญ่พิเศษ 17  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25         
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล) 
 
-โรงเรียนนครขอนแกน่ 

นครขอนแก่น ขนาดใหญ่ 
ฝางวิทยายน ขนาดกลาง 
สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขนาดกลาง 
แก่นนครวิทยาลัย 2 ขนาดเล็ก 
ป่าหวายวิทยายน ขนาดเล็ก 
สีหราชเดโชชัย ขนาดเล็ก 

กัลยาณมิตร 

กัลยาณวัตร ขนาดใหญ่พิเศษ 18  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25         
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล) 
 
-โรงเรียนกัลยาณวัตร 

เตรียมอุดมพัฒนาการ 
ขอนแก่น 

ขนาดกลาง 

เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขนาดเล็ก 
ประชารัฐวิทยาเสริม ขนาดเล็ก 
ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 
ขอนแก่นวิทยาลัย ขนาดเล็ก 

ปราสาท 
พญาไผ่ 

บ้านไผ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 19  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25         
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง) 
 
 
-โรงเรียนบ้านไผ่ 

บ้านไผ่พิทยาคม ขนาดกลาง 
บ้านแฮดศึกษา ขนาดกลาง 
บ้านลานวิทยาคม ขนาดกลาง 
เปือยน้อยศึกษา ขนาดเล็ก 
กู่ทองพิทยาลัย ขนาดเล็ก 
หนองขามพิทยาคม ขนาดเล็ก 
บ้านไผ่ศึกษา ขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkw.ac.th/
http://www.kkw2.ac.th/
https://www.facebook.com/kkw3khonkaen/
http://koksischool.ac.th/
http://www.sawatee.ac.th/


ปฏิทินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 

ระยะที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 
 

สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ประเภท

สถานศึกษา 
ว /ด/ป สถานที/่ผู้รับผิดชอบ 

อุดมคงคาคีรี 

มัญจาศึกษา ขนาดใหญ่ 20  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25                     
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายศักดา  จ าปาหอม) 
 
 
-โรงเรียนมัญจาศึกษา 

ชนบทศึกษา ขนาดกลาง 
โคกโพธิ์ชัยศึกษา ขนาดกลาง 
โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขนาดเล็ก 
เหล่าใหญ่นาข่าพิทยาคม ขนาดเล็ก 
มัธยมโพนเพ็ก ขนาดเล็ก 
ท่าศาลาประชานุสรณ์ ขนาดเล็ก 
ค าแคนวิทยาคม ขนาดเล็ก 
ประชารัฐพัฒนาการ ขนาดเล็ก 

หนองสอง 
ห้อง-พล 

พล ขนาดใหญ่ 23  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25               
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง) 
 
-โรงเรียนพล 

หนองสองห้องวิทยา ขนาดกลาง 
ศรีหนองกาววิทยา ขนาดเล็ก 
พลพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 
โนนข่าวิทยา ขนาดเล็ก 
เบญจมิตรวิทยา ขนาดเล็ก 
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ขนาดเล็ก 
ไตรคามวิทยา ขนาดเล็ก 

แวงใหญ่ 

แวงใหญ่วิทยาคม ขนาดกลาง 24  มี.ค. 63 รอง.ผอ.สพม.25                  
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง) 
 
-โรงเรียนแวงใหญว่ิทยาคม 

แวงน้อยศึกษา ขนาดกลาง 
โนนศิลาวิทยาคม ขนาดกลาง 
โนนสะอาดวิทยาคาร ขนาดเล็ก 
สันติพัฒนกิจวิทยา ขนาดเล็ก 
ท่านางแนววิทยายน ขนาดเล็ก 

น้ าพอง-กระนวน 

ศรีกระนวนวิทยาคม ขนาดใหญ่พิเศษ 25  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25                  
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล) 
 
-โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 

บัวใหญ่พิทยาคม ขนาดเล็ก 
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขนาดเล็ก 
ยางค าพิทยาคม ขนาดเล็ก 
พังทุยพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 
ล าน้ าพอง ขนาดเล็ก 
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ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 
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สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ประเภท

สถานศึกษา 
ว /ด/ป สถานที/่ผู้รับผิดชอบ 

พระธาตุขามแก่น 

น้ าพองศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 27  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25          
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล) 
 
 
-โรงเรียนน้ าพองศึกษา 

อุบลรัตน์พิทยาคม ขนาดกลาง 
เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขนาดกลาง 
น้ าพองพฒันศึกษา           
รัชมังคลาพิเษก 

ขนาดกลาง 

บัวแก้วพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ดงมันพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ดงบังวิทยายน ขนาดเล็ก 
บึงไทรพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ม่วงหวานพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 

เวียงเรือค า 

หนองเรือวิทยา ขนาดใหญ่พิเศษ 30  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25            
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายศักดา  จ าปาหอม) 
 
-โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

ภูเวียงวิทยาคม ขนาดใหญ่ 
กุดขอนแก่นวิทยาคม ขนาดกลาง 
เวียงนครวิทยาคม ขนาดกลาง 
เวียงวงกตวิทยาคม ขนาดกลาง 
หนองนาค าวิทยาคม ขนาดกลาง 
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ขนาดเล็ก 

ชุมแพม่านชมพู 

ชุมแพศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 31  มี.ค. 63 -รอง.ผอ.สพม.25            
ท่ีรับผิดชอบ 
(นายศักดา  จ าปาหอม) 
 
-โรงเรียนชุมแพศึกษา 

จตุรมิตรวิทยาคาร ขนาดกลาง 
ภูผาม่าน ขนาดเล็ก 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร ขนาดเล็ก 
นาจานศึกษา ขนาดเล็ก 
หนองตาไก้ศึกษา ขนาดเล็ก 
ผาขามวิทยายน ขนาดเล็ก 
ชุมแพพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ขัวเรียงศึกษา ขนาดเล็ก 
ซ ายางวิทยายน ขนาดเล็ก 


