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ส่วนที ่1 

                                               บทนํา 
 

ความเปน็มาและความสาํคญั 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติิ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติการบริหารจัดการภาครัฐ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการศึกษาจึง
มีความสําคัญภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้  มคีุณธรรม 
และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ส่งเสรมิใหป้ระชาชน
พ่ึงตนเองได้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทีร่ะบุคติพจน์ประจําชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน” โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 กระบวนการนิเทศการศึกษานับว่ามีความสําคัญ เพราะเป็นส่วนชี้แนะใหค้วามช่วยเหลือ
โดยตรงในการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน  โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ  เป็นกระบวนการที่
สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนใหส้ามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์  นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสมัฤทธ์ิสูงสดุในการเรียนของนักเรียน  
(สงัด  อุทรานนัท์.  2530 : 12) โดยการออกแบบวางแผนนิเทศทางการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและเทคนิควิธีการสอน  
สอดคล้องกบัการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและกระบวนการนิเทศการศึกษาที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญหลายประการ การนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศการศึกษาเป็นกลไกสาํคัญที่จะเร่งรดั 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนิเทศการศึกษาจะสําเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับ ทักษะและความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการทํางานด้านพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับครู เพราะ "ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ทําหนา้ที่นิเทศ แนะนํา    ช้ีนํา กระตุ้นให้ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการศึกษา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสําหรับนักบริหารระดับสูง ในองค์กรที่สงักัด 



 

๒ 

ศึกษานิเทศก์ จึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการพัฒนางานวิชาการ และมีความจําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ศึกษานิเทศก์           
ต้องวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการร่วมกันกับโรงเรียน โดยการทําการวิเคราะห์ร่วมกัน
กับผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาเน้นการพัฒนาโรงเรียนตามความจําเป็นเร่งด่วน
โดยใช้จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมายหลัก  ในการดําเนินงาน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้อง กับความต้องการที่จําเป้นของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดําเนินการ สนองนโยบายโดยการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ตามท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้วยการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้วย นวัตกรรม “SIAO Model”  สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นองค์กร
ช้ันนําในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        การขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพด้านการศึกษาด้วยเสี่ยวโมเดล (SIAO MODEL)           
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นี้เป็นการกําหนดรูปแบบและทิศทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา               
ปีการศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นรูปแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อนและตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้น 6 ด้านหลัก คือ  1. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 4. จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   5. ด้าน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต  เมื่อนํา “SIAO Model” มาเขียนในมุมมองเชิงระบบ 
(System Approach) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถกาํหนดกรอบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถมองเห็นกระบวนการทํางานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทําให้เห็นภาพเชื่อมโยงของการใช้
รูปแบบนวัตกรรมเสี่ยวในเชิงระบบ คือ การพฒันาองคก์าร (O: Organization) ซึ่งประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย) โครงสร้าง (สพม.25 /สหวิทยาเขต) กระบวนการปฏิบัติงาน 
(OBECQA / ScQA / BEIDQM / PLC-KKsec25 Model) บุคลากร และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (S: Sufficient economy) ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ภูมิคุม้กัน ความรู้ และคุณธรรม ผนวกกับการมสี่วนร่วม  (I: Involvement) ซึ่งประกอบด้วย 
การร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผล อันนําไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนําในการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์   (A : Achievement) และนําไปสู่ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 25 มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
ทักษะผู้เรียนสูม่าตรฐานสากลด้านภาษา  ดิจิทัล และอาชีพ 

      เครื่องมือจึงสําคัญที่จะทําให้การนิเทศประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม 
นโยบาย เป้าหมายที่กําหนด ตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ คือ แผนปฏิบัติการนิเทศ เพราะ
แผนปฏิบัติการนิเทศ เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานของศึกษานิเทศก์ ทําให้การดําเนินการนิเทศเป็น 
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ไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้น  นโยบาย            
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ 6 จดุเน้น เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์และจุดเน้น
ของหน่วยงานต้นสังกัด  
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จึงเห็นความจําเป็นและความสําคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560- 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
ฉบับที่ 12 (2560-2567) และแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 กับทิศทางที่จะพัฒนา
การศึกษาในมติิต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านสังคม และมติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายด้านความ
มั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรฐับาล จึงได้ใหค้วามสําคัญในการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการนิเทศ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา โดย
ดําเนินโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และตระหนักถงึความจําเป็นและความสําคญัของการนิเทศ
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นและสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ได้นําจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน  6 จุดเน้น นํามา
บูรณาการให้สอดรับกับจุดเน้นในการนิเทศตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ในการจัดทําแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  ขึ้น 
 
ค่านิยม 

 “เครือข่ายร่วมพัฒนา นําพาสู่ความสําเร็จ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร 

“รู้งาน รู้คน บริการบนฟ้า เหนือความคาดหมาย”   
 

วิสัยทัศน ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 25  เป็นองค์กรนําการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นที่มีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ 

          2.  สง่เสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิธรรม มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร                 
และค่านิยมหลกั 12 ประการ 

          3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาลมาบริหารจัดการศึกษา                      
สู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

          4. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

          5. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
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เป้าประสงค ์
1. นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

          2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ                          
และเสมอภาค 

          3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทกัษะที่เหมาะสม                         
และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

          4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามปีระสิทธิภาพและเป็นกลไกขบัเคลื่อน
การศึกษา  ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

          5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการการทํางานเน้นการบริหารแบบมีสว่นร่วม              
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

 
ขอบข่ายการนิเทศ  
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กําหนดขอบข่ายการนิเทศตามกลยุทธ์ 
และ จุดเน้น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ได้นํางานนโยบายและจุดเน้น          
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นกรอบแนวทางในการนิเทศ กํากับติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562  ดังนี้ 
 
นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
        เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
จุดเนน้สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 

1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน (Active Learning)  
5. ด้านการจัดการเรียนโดยใช้  (DLIT/DLTV)  
6. ด้านโรงเรียนในโครงการพิเศษ 
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7. โรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ 
   -เขตพื้นที่ชายแดน 
  -เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   -เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
   -เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   -เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
  -เขตพื้นที่นวัตกรรม 

 

จุดเนน้สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 25 
 

1. ด้านการประกันคุณภาพ 

2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

3. ด้านโอกาส ความเสมอภาค 

4. ด้านทักษะภาษา 

5. ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิตอล 

6. ด้านทักษะชีวิต 
 

รปูแบบและกระบวนการนเิทศ 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ใช้รูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการกําหนดรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย    
ภายใต้กรอบนวัตกรรม เสี่ยวโมเดล (SIAO Model) เพื่อกําหนดรูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25              
รูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 หรือ “SIAO Model” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
  S : Sufficient economy  คือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  I : Involvement  คือ  การมีส่วนร่วม 
  A : Achievement  คือ  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  O : Organization  คือ การจัดองค์การ 
 การนิเทศแบบบูรณาการ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25                
เพื่อติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อน 
การนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลตุามนโยบายใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม ที่หลากหลาย ดังนี้   

1. การนิเทศแบบให้คําช้ีแนะ (Coaching) 
2. การนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching & Mentoring  
3. การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           

(PLC-kksec 25 model) 
4. การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ผู้นเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินความพร้อม หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ก.ต.ป.น.            
ศึกษานิเทศก์ และคณะอนุกรรมการสหวิทยาเขต ทั้ง 11  สหวิทยาเขต  
 การนิเทศ กํากบัตดิตาม  หมายถึง  การเก็บรวบข้อมูลทีกํ่าหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน    
เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานและทําให้ทราบถงึผลของความสําเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อนช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน 
และโครงการมปีระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 สถานทีป่ฏบิตักิารนิเทศ หมายถึง สหวิทยาเขต จํานวน 11  สหวิทยาเขตในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จํานวน 84  โรงเรียน ที่เป็นพื้นที่ในการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การนิเทศแบบบรูณาการ หมายถึง การดําเนินการนิเทศติดตาม ตามนโยบายและจุดเน้น   
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามจุดเน้น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25  โดยจะขับเคลื่อน การนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย          
ใช้กระบวนการนิเทศแบบมสีว่นร่วมที่หลากหลายและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการ ไปพร้อม ๆ 
กัน ซึ่งดําเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและสหวิทยาเขตเป็นฐาน  
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มมีาตรฐาน             
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2. ครูผูส้อนมศีักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 4. ศึกษานิเทศก์มีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีผลงานที่เป็นการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 



                                                ส่วนที่ 2 

                                               ฐานข้อมลู 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เป็นองคก์ารทางการศึกษา 
ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  ใหส้อดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับผิดชอบ
ในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ให้
สอดคล้องประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการบริหารสหวิทยาเขต  โดยการจัดโรงเรียนในเขตเข้าด้วยกัน
เป็นกลุ่มโรงเรียนโดยคํานึงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การคมนาคม ศกัยภาพ เพื่อร่วมกันบริหารและจัด
การศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การส่งเสรมิ สนับสนุน และช่วยเหลือตามสภาพความพร้อม
ที่แตกต่างกัน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลมุ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น  มีจํานวนทั้งสิน้  84 โรงเรียน  จัดการบริหารโรงเรียนในเขต
เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มโรงเรียนเป็น 11 สหวิทยาเขต เปิดทําการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังตารางต่อไปนี้   

1. จํานวนคร ู

  ตารางที่ 1 แสดงจํานวนครูของโรงเรียนในสังกัด  

  
ที ่
  

  
โรงเรียน 

  

ข้าราชการคร ู พนกังาน 
ราชการ 
(ผู้สอน) 

รวม 
มีจริง  ผอ. รอง คร ู รวม 

1 กัลยาณวัตร 1 4 188 193 0 195 

2 ก้านเหลืองวิทยาคม 1 0 18 19 2 21 

3 กุดขอนแก่นวิทยาคม 1 1 30 32 2 34 

4 กู่ทองพิทยาลัย 1 0 12 13 3 16 

5 แก่นนครวิทยาลัย 1 4 203 208 0 209 

6 แก่นนครวิทยาลัย 2 1 0 13 14 0 14 

7 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 1 0 14 15 0 15 



๘ 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

25 ซํายางวิทยายน 1 0 12 13 2 15 

26 ดงบังวิทยายน 1 0 12 13 2 15 

27 ดงมันพิทยาคม 1 0 14 15 2 17 

28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1 1 24 26 0 26 

29 ไตรคามวิทยา 1 0 13 14 3 17 

30 ท่านางแนววิทยายน 1 1 25 27 2 29 

31 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 1 0 11 12 2 14 

32 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1 1 24 26 5 31 

  
ที ่

  

  
โรงเรียน 

  

ข้าราชการคร ู พนกังาน 
ราชการ 
(ผู้สอน) 

รวม 
มีจริง 

  ผอ. รอง คร ู รวม 

8 ขอนแก่นวิทยายน 1 4 219 224 1 227 
9 ขอนแก่นวิทยายน 2  (สมาน สุเมโธ) 1 1 45 47 1 48 

10 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 0 13 14 1 15 

11 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 0 15 16 2 18 

12 ขัวเรียงศึกษา 1 0 12 13 2 15 

13 ขามแก่นนคร 1 4 97 102 0 102 

14 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 1 1 30 32 0 32 

15 คําแคนวิทยาคม 1 0 14 15 2 17 

16 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 1 0 16 17 0 17 

17 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1 1 32 34 2 36 

18 โคกสีพิทยาสรรพ์ 1 1 27 29 0 29 

19 จตุรมิตรวิทยาคาร 1 2 53 56 0 56 

20 จระเข้วิทยายน 1 1 27 29 0 29 

21 ชนบทศึกษา 1 3 54 58 1 58 

22 ชุมแพพิทยาคม 1 0 19 20 2 22 

23 ชุมแพวิทยายน 1 0 13 14 1 15 

24 ชุมแพศึกษา 1 4 151 156 1 157 



๙ 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ที ่

  
โรงเรียน 

  

ข้าราชการคร ู พนกังาน 
ราชการ 
(ผู้สอน) 

รวม 
มีจริง 

  ผอ. รอง คร ู รวม 

33 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 0 22 23 2 25 

34 นครขอนแก่น 1 4 101 106 1 107 

35 นาจานศึกษา 1 1 26 28 1 29 

36 น้ําพองพัฒนศึกษา ฯ 1 1 37 39 0 39 

37 น้ําพองศึกษา 1 4 132 137 4 141 

38 โนนข่าวิทยา 1 0 19 20 0 20 

39 โนนศิลาวิทยาคม 1 1 32 34 1 35 

40 โนนสะอาดวิทยาคาร 1 0 18 19 2 21 

41 บัวแก้วพิทยาคม 1 0 14 15 4 19 

42 บัวใหญ่พิทยาคม 1 1 24 26 1 27 

43 บ้านไผ่ 1 4 147 152 3 154 

44 บ้านไผ่พิทยาคม 1 1 31 33 3 36 

45 บ้านไผ่ศึกษา 1 0 12 13 2 15 

46 บ้านลานวิทยาคม 1 1 32 34 3 37 

47 บ้านแฮดศึกษา 1 1 28 30 0 30 

48 บึงไทรพิทยาคม 1 0 12 13 1 14 

49 เบญจมิตรวิทยา 1 0 12 13 2 15 

50 ประชารัฐพัฒนาการ 1 0 12 13 2 15 

51 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 1 26 28 1 28 

52 ป่าหวายวิทยายน 1 0 12 13 2 15 

53 เปือยน้อยศึกษา 1 1 26 28 4 32 

54 ผาขามวิทยายน 1 0 12 13 3 16 

55 ฝางวิทยายน 1 2 46 49 0 49 

56 พล 1 3 81 85 2 87 

57 พลพัฒนศึกษา 1 0 12 13 0 13 

58 พังทุยพัฒนศึกษา 1 0 15 16 2 18 



๑๐ 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 

59 ภูผาม่าน 1 1 26 28 5 33 

60 ภูเวียงวิทยาคม 1 4 119 124 3 127 
61 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1 0 12 13 0 13 
62 มัญจาศึกษา 1 4 99 104 1 105 

63 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 0 12 13 3 16 
64 มัธยมโพนเพ็ก 1 0 12 13 1 14 
65 ยางคําพิทยาคม 1 0 18 19 4 23 
66 ลําน้ําพอง 1 0 12 13 1 14 
67 เวียงนครวิทยาคม 1 1 27 29 8 37 

68 เวียงวงกตวิทยาคม 1 1 34 36 3 39 
69 แวงน้อยศึกษา 1 1 32 34 2 36 
70 แวงใหญ่วิทยาคม 1 1 36 38 1 39 
71 ศรีกระนวนวิทยาคม 1 4 146 151 10 160 

72 ศรีหนองกาววิทยา 1 1 17 19 2 21 
73 สันติพัฒนกิจวิทยา 1 0 12 13 2 15 

74 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 1 28 30 1 31 
75 สีหราชเดโชชัย 1 0 15 16 2 18 

76 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 0 12 13 2 15 
77 หนองขามพิทยาคม 1 0 12 13 1 14 
78 หนองตาไก้ศึกษา 1 1 15 17 1 18 
79 หนองนาคําวิทยาคม 1 2 38 41 2 43 
80 หนองเรือวิทยา 1 4 124 129 6 135 
81 หนองสองห้องวิทยา 1 3 65 69 1 70 

82 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 1 0 14 15 3 18 
83 เหล่าใหญ่นาขา่วิทยาคม 1 0 12 13 2 15 
84 อุบลรัตน์พิทยาคม 1 3 62 66 1 67 
  รวมทั้งสิน้ 84 92 3402 3578 155 3,734 

  
ที ่
  

  
โรงเรียน 

  

ข้าราชการคร ู พนกังาน 
ราชการ 
(ผู้สอน) 

รวม 
มีจริง 

  ผอ. รอง คร ู รวม 



๑๑ 

2. จํานวนนกัเรียน/ และสถานศกึษาตามการจดัระดบัการศกึษา 
 
ตารางที่ 2 จํานวนโรงเรียนและจํานวนนักเรียนจําแนกตามการจัดระดับการศึกษา 
 

เปดิสอนระดบั จํานวน 
อนุบาล 1 – มธัยมศึกษาปีที่ 6 1 124 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 83 64,843 

รวม 84 64,967 
 
ตารางที่ 3 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามเกณฑ์การกําหนดขนาดโรงเรียนสังกัดสํานักงาน                   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนกัเรียน จํานวนโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนาดที่ 1 ต้ังแต่ 1 – 120 คน 13 
2. โรงเรียนขนาดที่ 2  ต้ังแต่ 121 – 200 คน 14 
3. โรงเรียนขนาดที่ 3 ต้ังแต่ 201 – 300 คน 14 
4. โรงเรียนขนาดที่ 4 ต้ังแต่ 301 – 500 คน 9 
5. โรงเรียนขนาดที่ 5 ต้ังแต่ 501 – 1500 คน 21 
6. โรงเรียนขนาดที่ 6 ต้ังแต่ 1501 – 2500 คน 5 
7. โรงเรียนขนาดที่ 7 ต้ังแต่ 2501 คนขึ้นไป 8 

รวม  84 
 
ตารางที่ 4 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามเกณฑ์มาตรฐานการบรหิารงานงบประมาณ 
                    และบรหิารงานบคุคล  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนกัเรียน จํานวนโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก  ต้ังแต่ 1 – 499 คนลงมา 50 
2. โรงเรียนขนาดกลาง ต้ังแต่ 500 – 1499 คน 21 
3. โรงเรียนขนาดใหญ ่ ต้ังแต่ 1500 – 2499 คน 5 
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ต้ังแต่ 2500 คนขึ้นไป 8 

รวม  84 
 

 

 



๑๒ 

3. จํานวนนกัเรียน 

ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนแยกตามชัน้ เพศ จํานวนห้องเรียน และอตัราส่วนห้องเรยีนต่อนกัเรียน 

ระดบั/ชั้นเรียน 
จํานวนนกัเรียน (คน) จํานวน

ห้องเรียน 

อัตราส่วน
นักเรียน       

ต่อห้องเรียน ชาย หญงิ รวม 
อนุบาล 1 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 0 0 0 0 0 
รวมก่อนประถมศึกษา 0 0 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1 1 : 7 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1 1 : 4 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1 1 : 8 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 11 4 15 1 1 : 15 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1 1 : 8 
รวมประถมศึกษา 27 15 42 5 1 : 8 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 5,103 5,515 10,618 315 1:34 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 5,288 5,823 11,111 306 1:36 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 5,290 5,613 10,903 299 1:36 
รวมมัธยมศกึษาตอนต้น 15,681 16,951 32,632 919 1:36 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 3,910 5,731 9,641 287 1:34 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3,579 5,435 9,014 289 1:31 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 3,611 5,643 9,254 293 1:32 
รวมมัธยมศกึษาตอนปลาย 11,100 16,809 27,909 869 1:32 
รวมทั้งสิน้ 26,808 33,775 60,583 1,793 1:34 

 
หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

5. จํานวนสถานศกึษา 

ตารางที ่6  แสดงรายชื่อโรงเรียนดําเนนิงานโครงการตามนโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการ 
               การศกึษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร ในสังกดั สพม. เขต 25 
 

ที่ ประเภท โรงเรียน สหวิทยาเขต 
1 โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านลานวิทยาคม 

ดงมันพิทยาคม 
ชุมแพพิทยาคม 
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 
เหล่าใหญ่นาขา่วิทยาคม 
ชนบทศึกษา 
ขอนแก่นวิทยาลัย 
ผาขามวิทยายน 
ชุมแพศึกษา 
กุดขอนแก่นวิทยาคม 
จตุรมิตรวิทยาคาร 
บัวแก้วพิทยาคม 
คําแคนวิทยาคม 
มัญจาศึกษา 
นครขอนแก่น 
สันติพัฒนกิจวิทยา 
ชุมแพวิทยายน 
บ้านไผ่พิทยาคม 
ท่าศาลาประชานุสรณ์ 
สีหราชเดโชชัย 
ศรีหนองกาววิทยา 
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 
แก่นนครวิทยาลัย 2 
โนนสะอาดวิทยาคาร 
ประชารัฐพัฒนาการ 
มัธยมโพนเพ็ก 
หนองนาคําวิทยาคม 
กู่ทองพิทยาลัย 
นโนนข่าวิทยา 
บัวใหญ่พิทยาคม 

ปราสาทพญาไผ่ 
พระธาตุขามแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
เมืองขอนแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
พระธาตุขามแก่น 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
แวงใหญ ่
ชุมแพม่านชมพู 
ปราสาทพญาไผ่ 
อุดมคงคาคีรี 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
หนองสองห้อง-พล 
พระธาตุขามแก่น 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
แวงใหญ ่
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
ปราสาทพญาไผ่ 
หนองสองห้อง-พล 
น้ําพองกระนวน 



๑๔ 

ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
1 

(ต่อ) 
โรงเรียนวิถีพุทธ (ต่อ) แวงน้อยศึกษา 

ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
สาวะถีพิทยาสรรพ์ 
บ้านไผ่ศึกษา 
แวงใหญ่วิทยาคม 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
ฝางวิทยายน 
บ้านลานวิทยาคม 
ดงมันพิทยาคม 
ชุมแพพิทยาคม 
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 
หล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 
ชนบทศึกษา 
ขอนแก่นวิทยาลัย 
ผาขามวิทยายน 
ชุมแพศึกษา 
กุดขอนแก่นวิทยาคม 
จตุรมิตรวิทยาคาร 
บัวแก้วพิทยาคม 
คําแคนวิทยาคม 
มัญจาศึกษา 
นครขอนแก่น 
สันติพัฒนกิจวิทยา 
ชุมแพวิทยายน 
บ้านไผ่พิทยาคม 
ท่าศาลาประชานุสรณ์ 
สีหราชเดโชชัย 
ศรีหนองกาววิทยา 
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 
แก่นนครวิทยาลัย 2 
โนนสะอาดวิทยาคาร 
ประชารัฐพัฒนาการ 
มัธยมโพนเพ็ก 

แวงใหญ ่
เมืองขอนแก่น 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 
แวงใหญ ่
ชุมแพม่านชมพู 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 
พระธาตุขามแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
กัลยาณมิตร 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
ชุมแพม่านชมพ ู
พระธาตุขามแก่น 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
แวงใหญ ่
ชุมแพม่านชมพู 
ปราสาทพญาไผ่ 
อุดมคงคาคีรี 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
หนองสองห้อง-พล 
พระธาตุขามแก่น 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
แวงใหญ ่
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 



๑๕ 

ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
1 

(ต่อ) 
โรงเรียนวิถีพุทธ (ต่อ) โนนข่าวิทยา 

หนองนาคําวิทยาคม 
กู่ทองพิทยาลัย 
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ ์
บ้านไผ่ศึกษา 
พังทุยพัฒนศึกษา 
อุบลรัตน์พิทยาคม 
โคกโพธ์ิไชยศึกษา 
แวงใหญ่วิทยาคม 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
ฝางวิทยายน 

หนองสองห้อง-พล 
อุดมคงคาคีรี 
ปราสาทพญาไผ่ 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 
น้ําพองกระนวน 
พระธาตุขามแก่น 
อุดมคงคาคีรี 
แวงใหญ ่
ชุมแพม่านชมพู 
แก่นนครราชพฤกษ์ 

2 โรงเรียนประชารัฐ ชุมแพพิทยาคม 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
พังทุยพัฒนศึกษา 
ลําน้ําพอง 
บ้านไผ่ศึกษา 
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
ก้านเหลืองวิทยาคม 

ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 
น้ําพองกระนวน 
น้ําพองกระนวน 
ปราสาทพญาไผ่ 
เมืองขอนแก่น 
แวงใหญ ่

3 โรงเรียนจัดการเรียนรู้               
สะเต็มศึกษา 

นมแพพิทยาคม 
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
ก้านเหลืองวิทยาคม 
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 
สาวะถีพิทยาสรรพ์ 
อุบลรัตนพิทยาคม 
พังทุยพัฒนศึกษา 
วใหญ่พิทยาคม 
ท่านางแนววิทยายน 
ฝางวิทยายน 

ชุมแพม่านชมพู 
เมืองขอนแก่น 
แวงใหญ ่
น้ําพองกระนวน 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
พระธาตุขามแก่น 
น้ําพองกระนวน 
น้ําพองกระนวน 
แวงใหญ ่
แก่นนครราชพฤกษ์ 

4 โรงเรียนจัดการศึกษา ศต.ที่ 21 
รูปแบบที่ 1  แบบเตรียม
พ้ืนฐานความถนัดในสาขา
วิชาชีพสําหรับนักเรียนศึกษาต่อ
อุดมศึกษา 

บ้านไผ่ 
ชุมแพพิทยาคม 
จตุรมิตรวิทยาคาร 
ผาขามวิทยายน 

ปราสาทพญาไผ่ 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 



๑๖ 

ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
4 

(ต่อ) 
รูปแบบที ่๒ แบบหลักสูตาเรียน
ร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  (ทวิศึกษา) 

โนนสะอาดวิทยาคาร 
น้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
บ้านไผ่พิทยาคม 
ท่านางแนววิทยายน 
หนองตาไก้ศึกษา 
สันติพัฒนกิจวิทยา 
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
อุบลรัตน์พิทยาคม 
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 
โคกนางามพิทยาสรรพ์ 
ชนบทศึกษา 
โนนศิลาวิทยาคม 
หนองเรือวิทยา 
จระเข้วิทยายน 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
นาจานศึกษา 
ภูเวียงวิทยาคม 
กุดขอนแก่นวิทยาคม 
เวียงนครวิทยาคม 
ขอนแก่นวิทยายน 3 

แวงใหญ ่
พระธาตุขามแก่น 
ปราสาทพญาไผ่ 
แวงใหญ ่
ชุมแพม่านชมพู 
แวงใหญ ่
เมืองขอนแก่น 
พระธาตุขามแก่น 
น้ําพองกระนวน 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
แวงใหญ ่
เวียงเรือคาํ 
เวียงเรือคํา 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
เมืองขอนแก่น 

รูปแบบที่ 3 หลักสูตรระยะสัน้ 
สําหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
ฝางวิทยายน 
น้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
บ้านไผ่ 

เมืองขอนแก่น 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
พระธาตุขามแก่น 
ปราสาทพญาไผ่ 

รูปแบบที่ 4 แบบเรียนรู้เป็นผู้ 
ประกอบธุรกิจพอเพียง 

หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
น้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
ชุมแพพิทยาคม 

ชุมแพม่านชมพู 
พระธาตุขามแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 

5 โรงเรียนแข่งขันสูง ขอนแก่นวิทยายน 
กัลยาณวัตร 
แก่นนครวิทยาลัย 
บ้านไผ่ 

เมืองขอนแก่น 
กัลยาณมิตร 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 

 



๑๗ 

ตาราง 6 (ต่อ) 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
5 

(ต่อ) 
โรงเรียนแข่งขันสูง  (ต่อ) ศรีกระนวนวิยาคม 

น้ําพองศึกษา 
ชุมแพศึกษา 
หนองเรือวิทยา 

น้ําพองกระนวน 
พระธาตุขามแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 

6 โรงเรียนพัฒนาการบริหารรู
แบบนิติบุคคล 

ขอนแก่นวิทยายน เมืองขอนแก่น 

7 โรงเรียนสุจริต แก่นนครวิทยาลัย 2 
กู่ทองพิทยาลัย 
ไตรคามวิทยา 
พังทุยพัฒนศึกษา 
เวียงวงกตวิทยาคม 
เวียงนครวิทยาคม 
กุดขอนแก่นวิทยาคม 
หนองนาคําวิทยาคม 
จตุรมิตรวิทยาคาร 
นาจานศึกษา 

แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 
หนองสองห้อง-พล 
น้ําพองกระนวน 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 

8 โรงเรียนมาตรฐานสากล ขอนแก่นวิทยายน 
ศรีกระนวนวิทยาคม 
กัลยาณวัตร 
ขามแก่นนคร 
แก่นนครวิทยาลัย 
นครขอนแก่น 
บ้านไผ่ 
พล 
หนองสองห้องวิทยา 
ชุมแพศึกษา 
ภูเวียงวิทยาคม 
หนองเรือวิทยา 
น้ําพองศึกษา 

เมืองขอนแก่น 
น้ําพองกระนวน 
กัลยาณมิตร 
เมืองขอนแก่น 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 
หนองสองห้อง-พล 
หนองสองห้อง-พล 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
พระธาตุขามแก่น 

 
 
 
 



๑๘ 

ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
8 

(ต่อ) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

(ต่อ) 
มัญจาศึกษา 
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
บัวใหญ่พิทยาคม 
สาวะถีพิทยาสรรพ์ 
ฝางวิทยายน 
ชนบทศึกษา 
โคกโพธ์ิไชยศึกษา 
บ้านลานวิทยาคม 
บ้านไผ่พิทยาคม 
แวงใหญ่วิทยาคม 
แวงน้อยศึกษา 
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 
อุบลรัตน์พิทยาคม 
โนนศิลาพิทยาคม 
น้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
กุดขอนแก่นวิทยาคม 
จตุรมิตรวิทยาคาร 
เวียงนครวิทยาคม 
เวียงวงกตวิทยาคม 
หนองนาคําวิทยาคม 

อุดมคงคาคีรี 
เมืองขอนแก่น 
น้ําพองกระนวน 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
อุดมคงคาคีรี 
อุดมคงคาคีรี 
ปราสาทพญาไผ่ 
ปราสาทพญาไผ่ 
แวงใหญ ่
แวงใหญ ่
พระธาตุขามแก่น 
พระธาตุขามแก่น 
แวงใหญ ่
พระธาตุขามแก่น 
เวียงเรือคํา 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 
เวียงเรือคํา 

9 โรงเรียนดีประจําอําเภอ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ขอนแก่น 
ประชารัฐวิทยาเสริม 
ฝางวิทยายน 
บ้านลานวิทยาคม 
โนนข่าวิทยา 
แวงน้อยศึกษา 
แวงใหญ่วิทยาคม 
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 
อุบลรัตน์พิทยาคม 
ภูผาม่าน 
เวียงวงกตวิทยาคม 

กัลยาณมิตร 
กัลยาณมิตร 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
ปราสาทพญาไผ่ 
หนองสองห้อง-พล 
แวงใหญ ่
แวงใหญ ่
พระธาตุขามแก่น 
น้ําพองกระนวน 
พระธาตุขามแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 
อุดมคงคาคีรี 



๑๙ 

ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
9  

(ต่อ) 
โรงเรียนดีประจําอําเภอ 

(ต่อ) 
โคกโพธ์ิไชยศึกษา 
บ้านแฮดศึกษา 
เปือยน้อยศึกษา 
โนนศิลาวิทยาคม 
โรงเรียนจระเข้วิทยายน 
นาจานศึกษา 
หนองนาคําวิทยาคม 
ขอนแก่นพัฒนศึกษา 
โคกนางามพิทยาสรรพ์ 
เบญจมิตรวิทยา 
ท่านางแนววิทยายน 
โนนสะอาดวิทยาคาร 
ศรีหนองกาววิทยา 
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 
ดงมันพิทยาคม 
ยางคําพิทยาคม 

ปราสาทพญาไผ่ 
ปราสาทพญาไผ่ 
แวงใหญ ่
เวียงเรือคํา 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรอืคํา 
กัลยาณมิตร 
อุดมคงคาคีรี 
หนองสองห้อง-พล 
แวงใหญ ่
แวงใหญ ่
หนองสองห้อง-พล 
หนองสองห้อง-พล 
หนองสองห้อง-พล 
พระธาตุขามแก่น 
น้ําพองกระนวน 

๑0 โรงเรียนดีประจําตําบล สาวะถีพิทาสรรพ์ 
ชุมแพพิทยาคม 
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
ลําน้ําพอง 
บึงไทรพิทยาคม 
ก้านเหลืองวิทยาคม 
บัวแก้วพิทยาคม 
โคกสีพิทยาสรรพ์ 
บ้านไผ่พิทยาคม 
บ้านไผ่ศึกษา 
ท่าศาลาประชานุสรณ์ 
พลพัฒนศึกษา 
พังทุยพัฒนศึกษา 
จตุรมิตรวิทยาคาร 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
กุดขอนแก่นวิทยาคม 

แก่นนครราชพฤกษ์ 
ชุมแพม่านชมพู 
เมืองขอนแก่น 
พระธาตุขามแก่น 
พระธาตุขามแก่น 
แวงใหญ ่
พระธาตุขามแก่น 
เมืองขอนแก่น 
ปราสาทพญาไผ่ 
ปราสาทพญาไผ่ 
อุดมคงคาคีรี 
หนองสองหอ้ง-พล 
น้ําพองกระนวน 
ชุมแพม่านชมพู 
ชุมแพม่านชมพู 
เวียงเรือคํา 

 



๒๐ 

ตารางที่ 6 (ตอ่)  
 

ที ่ ประเภท โรงเรียน สหวทิยาเขต 
๑๒ โรงเรียนพระราชทานดีเด่น   

(มัธยมศึกษาขนาดเล็ก)    
ประชารัฐวิทยาเสริม 
แวงใหญ่วิทยาคม 
โคกโพธ์ิไชยศึกษา 
สาวะถีพิทยาสรรพ์ 
หนองนาคําวิทยาคม 
บ้านแฮดศึกษา 
ขอนแก่นพัฒนศึกษา 

กัลยาณมิตร 
แวงใหญ ่
อุดมคงคาคีรี 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
เวียงเรือคํา 
ปราสาทพญาไผ่ 
กัลยาณมิตร 

    ๑๓ โรงเรียนพระราชทานดีเด่น   
(มัธยมศึกษาขนาดกลาง)    

โคกสีพิทยาสรรพ์ 
ชนบทศึกษา 
อุบลรัตน์พิทยาคม 
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 

กัลยาณมิตร 
อุดมคงคาคีรี 
พระธาตุขามแก่น 
เมืองขอนแก่น 

     ๑๔ โรงเรียนพระราชทานดีเด่น   
(มัธยมศึกษาขนาดใหญ่)   

กัลยาณวัตร 
แก่นนครวิทยาลัย 
ขอนแก่นวิทยายน 
ชุมแพศึกษา 
บ้านไผ่ 
น้ําพองศึกษา 
นครขอนแก่น 
ศรีกระนวนวิทยาคม 
ขามแก่นนคร 

กัลยาณมิตร 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
เมืองขอนแก่น 
ชุมแพม่านชมพู 
ปราสาทพญาไผ่ 
พระธาตุขามแก่น 
แก่นนครราชพฤกษ์ 
น้ําพองกระนวน 
เมืองขอนแก่น 

๑๕ โรงเรียนต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและ
ปัญญาเป็นฐาน 

อุบลรัตน์พิทยาคม 
แวงใหญ่วิทยาคม 

พระธาตุขามแก่น 
แวงใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

ตารางที่ 7  รายชื่อสถานศกึษา จําแนกตามสหวทิยาเขต และขนาดโรงเรียน  
 

ที ่
สห       

วิทยาเขต 
โรงเรียน 

ประเภทโรงเรยีน 
(ขนาด) 

ศึกษานเิทศก ์
ที่รบัผดิชอบ 

1  1. ขอนแก่นวิทยายน 
2. ขามแก่นนคร 
3. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 

4. ขอนแก่นวิทยายน 3 
5. โคกสีพิทยาสรรพ์ 

ใหญ่พิเศษ 
ใหญ ่
กลาง 
เล็ก 
เล็ก 

นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์ 
น.ส.สุพรรษา  ธรรมสโรช 

2 แก่นนคร
ราชพฤกษ์ 

6. แก่นนครวทิยาลัย 
7. นครขอนแก่น 
8. ฝางวิทยายน 
9. แก่นนครวทิยาลัย 2 
10. สาวะถีพิทยาสรรพ ์
11. ป่าหวายวิทยายน 
12. สีหราชเดโชชัย 

ใหญ่พิเศษ 
ใหญ ่
กลาง 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 

นายคเชนทร์  กองพิลา 

3 กัลยาณมิตร 13. กัลยาณวัตร 
14. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ขอนแก่น 
15. เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 
16. ประชารัฐวิทยาเสริม 
17. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 
18. ขอนแก่นวิทยาลัย 

ใหญ่พิเศษ 
 

เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 

นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย ์

4 ปราสาท
พญาไผ่ 

19. บ้านไผ่ 
20. กู่ทองพิทยาลัย 
21. บ้านไผ่พิทยาคม 
22. บ้านแฮดศึกษา 
23. เปือยน้อยศึกษา 
24. หนองขามพิทยาคม 
25. บ้านลานวิทยาคม 
26. บ้านไผ่ศึกษา 

ใหญ่พิเศษ 
เล็ก 
กลาง 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
กลาง 
เล็ก 

นายกัมพล  ขนัทะวงษ์ 

 
 

 

 



๒๒ 

ตารางที ่7 (ต่อ) 

ที ่ สห       
วิทยาเขต 

โรงเรียน ประเภทโรงเรยีน 
(ขนาด) 

ศึกษานเิทศก ์
ที่รบัผดิชอบ 

5 อุดมคงคา
คีรี 

27. มัญจาศึกษา 
28. ชนบทศึกษา 
29. คําแคนวิทยาคม 
30. โคกนางามพิทยาสรรพ ์
31. เหล่าใหญน่าข่าวิทยาคม 
32. มัธยมโพนเพ็ก 
33. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 
34. โคกโพธิ์ชัยศึกษา 

ใหญ ่
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
กลาง 

นางปิยะดา  รุณธาตุ 
นางสาวยุวะภา  ราวี 

6 หนองสอง
ห้องพล 
 

35. หนองสองห้องวิทยา 
36. พล 
37. ศรีหนองกาววิทยา 
38. พลพัฒนศึกษา 
39. โนนข่าวิทยา 
40. เบญจมิตรวิทยา 
41. โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 
42. ไตรคามวิทยา 

กลาง 
ใหญ ่
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 

นายคมศร  บุญเรือง 

7 แวงใหญ ่ 43. แวงใหญ่วิทยาคม 
44. แวงน้อยศึกษา 
45. โนนศิลาวิทยาคม 
46. โนนสะอาดวิทยาคาร 
47. สันติพัฒนกิจวิทยาคาร 
48. ท่านางแนววิทยายน 
49. ประชารัฐพัฒนาการ 
50. ก้านเหลืองวิทยาคม 

กลาง 
กลาง 
กลาง 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 

นางสุชีรา  สาฆ้อง 
นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง 

8 พระธาตุ
ขามแก่น 

51. น้ําพองศึกษา 
52. อุบลรัตน์พิทยาคม 
53. ดงบังวิทยายน 
54. บึงไทรพิทยาคม 
55. บัวแก้วพิทยาคม 
56. ดงมันพิทยาคม 
57. เขาสวนกวางวิทยานุกูล 
58. น้ําพองพัฒนศึกษา ฯ         

ใหญพ่เิศษ 
กลาง 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
กลาง 
เล็ก 

นายนิคม  กองเพชร 



๒๓ 

ตารางที ่7 (ต่อ) 

ที ่
สห 

วิทยาเขต 
โรงเรียน 

ประเภทโรงเรยีน 
(ขนาด) 

ศึกษานเิทศก ์
ที่รบัผดิชอบ 

9 น้ําพอง-
กระนวน 

59. ศรีกระนวนวิทยาคม 
60. บัวใหญ่พิทยาคม 
61. ทุ่งใหญ่รตันศึกษา 
62. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 
63. ยางคําพิทยาคม 
64. พังทุยพัฒนศึกษา 
65. ลําน้ําพอง 

ใหญพ่เิศษ 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 

นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์ 

10 เวียงเรือคํา 66. หนองเรือวิทยา 
67. ภูเวียงวิทยาคม 
68. จระเข้วิทยายน 
69. เวียงวงกตวิทยาคม 
70. กุดขอนแก่นวิทยาคม 
71. เวียงนครวิทยาคม 
72. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 
73. หนองนาคําวิทยาคม 

ใหญพ่เิศษ 
ใหญ ่
เล็ก 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
เล็ก 
กลาง 

นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร 
 

11 ชุมแพม่าน
ชมพู 

74. ชุมแพศึกษา 
75. ชุมแพวิทยายน 
76. ภูผาม่าน 
77. หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
78. นาจานศึกษา 
79. หนองตาไก้ศึกษา 
80. ผาขามวิทยายน 
81. ชุมแพพิทยาคม 
82. ขัวเรียงศึกษา 
83. ซํายางวิทยายน 
84. จตุรมิตรวิทยาคาร 

ใหญพ่เิศษ 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
เล็ก 
กลาง 

นางจินตนา   คงอานนท ์
นางพรผกา  หนูจันทร ์

 
        
 
 
 
 



๒๔ 

6.  จํานวนศกึษานิเทศก์ผูร้บัผดิชอบงานตามขอบขา่ยและภารกิจ  
      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีคณะศึกษานิเทศก์จํานวน 15 

คน มีหน้าที่รับผิดชอบงานตามขอบข่ายและภารกิจ  7  กลุ่มงานและงานธุรการ  ดังนี้  
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์     ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.  กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
1.1  นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
1.2  นางสิรินนัท์  สุรไพฑูรย ์แซผุ่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.1  นายกัมพล  ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
2.2  นางพรผกา  หนูจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
2.3  นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรช  ศึกษานิเทศก์ 

3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.1  นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
3.2  นายคเชนทร์  กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
3.3  นางสาวยุวะภา  ราวี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

4.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
4.1  นายนิคม  กองเพชร ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
4.2  นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
4.3  นางสาวยุวะภา  ราวี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

5.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1  นายคมศร  บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
5.2  นางสุชีรา  สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  

  6. กลุ่มงานการจัดการเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ 
            6.1 นางปิยะดา  รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

  6.2  นางสิรนิันท์  สุรไพฑรูย์ แซ่ผุง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
7.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

7.1  นางจินตนา  คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
7.2  นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรช  ศึกษานิเทศก ์

8.  งานธุรการ 
     8.1  นางสาวยุวะภา  ราวี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     8.2 นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



๒๕ 

7.  ผลการทดสอบ (O-NET) 
7.1 ผลการจดัการศกึษา 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25                  
ได้ดําเนินการตามกรอบนโยบาย จุดเน้นที่สําคัญของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด  
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้กําหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มคีวามสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีผลการจัดการศึกษาดงันี้ 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดําเนินการขับเคลือ่นกลยุทธ์             
การบริหารจัดการศึกษา ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และเน้นการบริหาร           
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้บรรลุตามกลยุทธ์ จุดเนน้ เป้าหมาย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary  National  
Educational Test) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา 4 วิชา ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 54.50 สูงกว่าร้อยละ 
50 และของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่  ภาษาไทยสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษไม่มีคะแนนรายวิชาใดที่สูงกว่าร้อยละ 50 
    เมื่อพิจารณาผลการประเมนิเปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ในวิชาหลกั 
4 วิชาในระดับช้ัน ม.3 พบว่า  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ส่วนในรายวิชาภาษาอังกฤษลดลง -0.8 และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มคีะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และมีรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง                
2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย -1.84 และวิชาวิทยาศาสตร์ -1.37 มรีายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 8  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET: Ordinary  National Educational Test) 
               ปีการศึกษา 2562 ของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย ผลตา่งปี  
2561-2562 ปี 2560 ปี2561 

ภาษาไทย 48.11 54.50 6.39 
คณิตศาสตร์ 25.68 29.92 4.24 
วิทยาศาสตร์ 31.82 36.37 4.55 
ภาษาอังกฤษ 30.03 29.23 -0.8 
                     เฉลี่ย 33.91 37.50 3.60 
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET: Ordinary  National Educational Test)  
              ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย ผลตา่งปี  
2561-2562 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 47.54 45.70 -1.84 
คณิตศาสตร์ 22.44 27.99 5.55 
วิทยาศาสตร์ 30.78 29.41 -1.37 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.56 34.34 0.78 
ภาษาอังกฤษ 25.85 28.76 2.91 
                     เฉลี่ย 32.03 33.24 1.21 

 

 ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมิน O-NET  ปีการศึกษา 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดบั ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ อังกฤษ 
สพม.25 54.50 29.92 36.37 29.23 

จังหวดั 53.21 28.63 35.56 28.38 
สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 

ประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
 

  ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมิน O-NET  ปีการศึกษา 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดบั ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ 
สพม.25 45.70 27.99 29.41 34.34 28.76 
จังหวดั 45.69 27.96 29.41 34.33 28.75 
สพฐ. 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

ประเทศ 47.31  30.72 30.51 35.16 31.41 
 

7.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในระดับ                 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนกัเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกเป็นรายชั้นดังนี้ 
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  ๑) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                 
ผลการทดสอบ O-NET  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดดังนี้ 
                     -วิชาภาษาไทยมีคะแนนสูงที่สุดและสงูกว่าร้อยละ 50 ทั้งยังสูงกว่าระดับจังหวัด 
สพฐ.และประเทศ 
           -วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด และ
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ สพฐ.และประเทศ 
           -วิชาวิทยาศาสตร์  ค่าเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉล่ียสูงหว่าระดับจังหวัด 
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ สพฐ. และค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
           -วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
สพฐ. และค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ 
  ๒) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ผลการทดสอบ O-NET ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มคีะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
รายละเอียดดังนี้ 
                     -วิชาภาษาไทย  ค่าเฉลีย่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลีย่สูงกว่าระดับจังหวัด และ
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ สพฐ.และประเทศ 
            -วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด และ
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ สพฐ.และประเทศ 
            -วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลี่ยเท่ากันกับระดับจังหวัด และ
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ สพฐ.และประเทศ 
           -วิชาสังคมศึกษา ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลี่ยสงูกว่าระดับจังหวัด และ
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ สพฐ.และประเทศ 
            -วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50  ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับ จังหวัด 
สพฐ.และประเทศ 
 

      8. สภาพและบรบิทของสํานักงานเขตพืน้ที ่
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที ่473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ  
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ : 0-432-55368, 0-
4325-5369 โทรสาร :  0-4325-5367    Website : http://www.kksec.go.th 
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บ◌้านไผ◌่

ล◌ําน◌้◌ําพอง

ภ◌ูผาม◌่าน

ชนบทศ◌ึกษา

ก◌ัลยาณว◌ัตร

นครขอนแก◌่น

ขามแก◌่นนครฝางว◌ิทยายน

ช◌ุมแพศ◌ึกษา

นาจานศ◌ึกษา

ม◌ัญจาศ◌ึกษา

น◌้◌ําพองศ◌ึกษา

พลพ◌ัฒนศ◌ึกษา

ไตรคามว◌ิทยา

ช◌ุมแพพ◌ิทยาคม

ช◌ุมแพว◌ิทยายน

ผาขามว◌ิทยายน

บ◌้านไผ◌่ศ◌ึกษา

ค◌ําแคนว◌ิทยาคม

ม◌ัธยมโพนเพ◌็ก บ◌้านแฮดศ◌ึกษา

ท◌่าพระว◌ิทยายน

หนองเร◌ือว◌ิทยา

จระเข◌้ว◌ิทยายน

ข◌ัวเร◌ียงศ◌ึกษา

ป◌่าหวายว◌ิทยายน

บ◌ัวใหญ◌่พ◌ิทยาคม

บ◌้านลานว◌ิทยาคมบ◌้านไผ◌่พ◌ิทยาคม

เป◌ือยน◌้อยศ◌ึกษา

ก◌ู◌่ทองพ◌ิทยาล◌ัย
แวงใหญ◌่ว◌ิทยาคม

ภ◌ูเว◌ียงว◌ิทยาคม

โนนศ◌ิลาพ◌ิทยาคม

โคกส◌ีพ◌ิทยาสรรพ◌์

พ◌ังท◌ุยพ◌ัฒนศ◌ึกษา

ศร◌ีหนองกาวว◌ิทยา

หนองนาค◌ําว◌ิทยาคม

เว◌ียงนครว◌ิทยาคม

ขอนแก◌่นว◌ิทยายน 2

จต◌ุรม◌ิตรว◌ิทยาคาร

อ◌ุบลร◌ัตน◌์พ◌ิทยาคม

โนนสะอาดว◌ิทยาคาร

ท◌่านางแนวว◌ิทยายน

ประชาร◌ัฐพ◌ัฒนาการ

โคกโพธ◌ิ◌์ไชยศ◌ึกษา

ก◌้านเหล◌ืองว◌ิทยาคม

ก◌ุดขอนแก◌่นว◌ิทยาคม

ประชาร◌ัฐว◌ิทยาเสร◌ิม

ม◌ัธยมตลาดใหญ◌่ว◌ิทยา

โคกนางามพ◌ิทยาสรรพ◌์

หนองเสาเล◌้าว◌ิทยาคาร

โสกนกเต◌็นประชาอ◌ุปถ◌ัมภ◌์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ในฐานะเป็นส่วนราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของ
หลักสูตรการศกึษา  ใหส้อดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

จังหวัดกาฬสินธ์ุ และมหาสารคาม 

จังหวัดเลย หนองบัวลําภู และอุดรธาน ี 

จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 

จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีพ้ืนที่บริการทางการศึกษา จํานวน  26 อําเภอ  
พ้ืนที่ 10,885.991 ตารางกิโลเมตร มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  84  โรงเรียน  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้   

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธ์ุและจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แผนภาพที่ 1   แผนที่ต้ังของ สพม. 



๒๙ 

และสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ใหส้อดคล้องประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการบริหารสหวิทยาเขต 
โดยการจัดโรงเรียนในเขตเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มโรงเรียนโดยคํานึงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การคมนาคม 
ศักยภาพ เพื่อร่วมกันบริหารและ จัดการศกึษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การส่งเสริม สนบัสนุน 
และช่วยเหลือตามสภาพความพร้อมที่แตกต่างกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3  

วิธีดาํเนนิการ 

 

ขั้นตอนการปฏบิตักิารนเิทศแบบบรูณาการ 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทําหน้าที่ในการ กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการ
กํากับ ดูแลโดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ใหก้ารสนับสนุนความสามารถของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 

      การนิเทศนับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้
ครูผู้สอนหารูปแบบ เทคนิค กระบวนการที่หลากหลายมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนส่งผลใหผู้้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และกระบวนการที่สําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากร          
ในโรงเรียนจะประสิทธิภาพได้ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผดิชอบงานและพัฒนางาน           
ด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะสําคญัตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาไปพร้อมๆ  กับนโยบายและ
จุดเน้น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะขับเคลื่อนโดยการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย ใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการไป
พร้อม ๆ กัน ซึง่ดําเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและสหวิทยาเขตเป็นฐาน จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสําเร็จ 

  

   จุดเนน้ที่ 1 การประกนัคณุภาพการศึกษา 
    1.1 โครงการตดิตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ปีงบประมาณ 2562 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

(PLC-kksec25 model) 
 

1.ประชุมสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตาม
กฎกระทรวงฯ 

2.ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

แบบติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 8 
องค์ประกอบ 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ในสังกัด ทั้ง 84 โรงเรียน 

 

 



31 
 

         1.2 กิจกรรม การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2562 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC-kksec25 model) 
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ 
(Coaching) 
 

การนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ปีงบประมาณ 
2562 

แบบรายงานการถอด
บทเรียน (AAR) การนิเทศ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัด จํานวน 2 โรงเรียน 

ได้แก่ 
ร.ร.เหล่าใหญน่าข่าวิทยาคม 

ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 3 
   
   1.๓  โครงการสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ / เครื่องมอืที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC-kksec25 model) 
 

1. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนว
ทางการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
เรียนรู้ร่วมกันระดับกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา 
     - กลุม่เครอืข่ายสถานศึกษา 
     - คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ 
ช่วยเหลือและกํากับติดตามฯ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 

โรงเรียนใน
โครงการฯ 
จํานวน  
50 โรงเรียน 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนการบูรณาการความ
ร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ใน
การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

 

3. นิเทศ ติดตามช่วยเหลือให้คําแนะนํา 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนใน
โครงการฯ   

แบบนิเทศติดตาม 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระดับเครือข่าย  / เขตพื้นที ่

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

5. สรุป และรายงานประเมินโครงการฯ แบบรายงาน 
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 จุดเนน้ที่ 2 การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 

  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

-การนิเทศแบบชี้แนะ 
Coaching  
-การนิเทศแบบมีส่วน
ร่วมโดยเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC-
kksec25 model) 
 

1.นิเทศการพฒันาหลกัสตูร    
    - สถานศึกษา   
    - การศึกษาเพื่อการมีงานทํา      
    - ห้องเรียนพิเศษ  
    - การเรียนร่วม 
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
   1.1  วางแผนการนิเทศ ตรวจสอบ
ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
   1.2  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา เพื่อร่วมกับผู้บริหารและ
คณะครูในโรงเรียน หาทางแก้ไขให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
อย่างถูกต้อง 
   1.3  ใช้กระบวนการ PLC และการ
นิเทศแบบชี้แนะ Coaching 
ในการนิเทศการพัฒนาหลักสตูร โดย
การใช้คําถามสะท้อนคิดตามประเด็น 
ในการพิจารณา 5 องค์ประกอบที่
สําคัญ คือ  
         (1)  สว่นนํา 
         (2)  โครงสร้างหลักสตูร 
         (3)  คาํอธิบายรายวิชา 
         (4)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         (5)  เกณฑ์การจบหลกัสูตร 
   1.4  กระบวนการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
        (1) การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
        (2) การนําหลักสูตรไปใช้ 
        (3) การประเมินหลักสตูร 
1.5 การสะทอ้นผล การประเมินผล 

1. คู่มือ / แนวทางการ
นิเทศการพัฒนา
หลักสูตร 
2. แบบตรวจสอบ
องค์ประกอบของ
หลักสูตร 
3. แบบนิเทศ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผู้บริหาร ทกุ
โรงเรียนในสังกัด 
2. รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
3. ครูผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของ
โรงเรียน 
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  2.2 การนิเทศ ตดิตามการใชห้ลกัสตูรระดบัชั้นเรียน 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

-การนิเทศแบบ
ช้ีแนะ Coaching  
-การนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC-
kksec25 model) 
 

2. การนเิทศ ตดิตามการใชห้ลกัสตูรระดบัชั้น
เรียน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
   2.1  วางแผนการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรระดับช้ันเรียนของสถานศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การดําเนินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาของครู เพื่อร่วมกับผู้บริหาร
และคณะครใูนโรงเรียน วางแผนการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ในระดับช้ันเรียนอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กิด
จากการนําหลักสูตรไปใช้ในระดับช้ันเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
   2.3  ใช้กระบวนการ PLC และการนิเทศแบบ
ช้ีแนะ Coaching ในการนิเทศติดตามการ
ดําเนินการใช้หลักสูตรสถานศกึษาของครู โดยการ
ใช้คําถามสะทอ้นคิด ตามประเด็นในการพิจารณาที่
สําคัญ ดังนี ้
       (1) โครงสร้างรายวิชา 
       (2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
       (3) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
       (4) การนําแผนสู่การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน
โดยคํานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ใน  4 องค์ประกอบ คือ 
         - จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         - ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้(เนน้ 
Active Learning) 
         - ผลงาน สื่อ และนวัตกรรมที่พัฒนาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         - การวัดและประเมินผล 
   2.4 การสะท้อนผล  การประเมินผล 

1. คู่มือ / แนว
ทางการนิเทศ
ติดตามการ
ดําเนินการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาของครู 
2. แบบตรวจสอบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3. แบบบันทึกการ
นิเทศระดับช้ันเรียน 

1. ผู้บริหาร และ 
ครูทุกคนใน
สังกัด 
84 โรงเรียน 

   

 

 

  2.3 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การนํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในสถานศกึษา 
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รปูแบบการ
นิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่
ใช ้

กลุ่มเป้าหมาย 

-การนิเทศ
แบบช้ีแนะ 
Coaching  
-การนิเทศ
แบบมีส่วน
ร่วมโดย
เครือข่าย
ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(PLC-
kksec25 
model) 
 

3. กิจกรรมนิเทศ กาํกบั ตดิตาม  
การนํากรอบหลักสตูรระดบัท้องถิน่ 
ไปใช้ในสถานศึกษา 
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
   3.1  วางแผนการนิเทศ ติดตาม 
การนํากรอบหลักสูตรระดับทอ้งถิ่นไปใช้ในสถานศึกษา 
   3.2  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การนํากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อร่วมกับผู้บริหารและคณะครูใน
โรงเรียน วางแผนการนําการนํากรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่นไป
ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และ มีคณุภาพ 
   3.3  ใช้กระบวนการ PLC และการนิเทศแบบชี้แนะ 
Coachingในการนิเทศติดตามการดําเนินการนํากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นไปใช้ในสถานศกึษาของครูผู้สอนโดยการใช้
คําถามสะท้อนคิด ตามประเด็น ในการพิจารณาที่สําคัญ ดังนี้ 
       (1) นําไปใช้ในรายวิชา 
       (2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
       (3) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 
       (4) การนําแผนสู่การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดย
คํานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใน 4 องค์ประกอบ คือ 
         - จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         - ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้(เนน้ Active 
Learning) 
         - ผลงาน สื่อ และนวัตกรรมที่พัฒนาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
         - การวัดและประเมินผล 
   3.4 การสะท้อนผล  ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินการ 

1.คู่มือกรอบ
หลักสูตร
ท้องถิ่นฉบับ
ปรับปรุง 
2.เอกสารคู่มือ
กรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นฉบับ
ปรับปรุง
รูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์   
บนเว็ปไซต์ 
3.คู่มือ / แนว
ทางการนิเทศ
ติดตามการนํา
กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นไป
ใช้ใน
สถานศึกษา 
4. แบบ
ตรวจสอบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
5. แบบบันทึก
การนิเทศ
ระดับช้ันเรียน
และระดับ
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน
หลักสูตรหรือ
หัวหน้า  ฝ่าย
วิชาการ และ
ครู 
โรงละอย่าง
น้อย 5 คน 
สังกัด
สํานักงานเขต   
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 25  
จํานวน 84 
โรงเรียนรวมทั้ง
สิ้น420 คน 
 

 
 

  2.4การพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
โดยเครือข่ายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Plan) การวางแผน 
1. ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา 

 
-วาระการประชุม 
- แบบบันทึกการประชุม 

 
- คณะครูวิทยากรแกนนํา 
- คณะครูวิทยากรแกนนํา
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(PLC-kksec25 model) 
 

 
 

โรงเรียนในโครงการฯ 
- คณะผู้บรหิารแกนนํา
และคณะผู้บรหิาร
โรงเรียนในโครงการฯ 

(Do) การปฏบิตัติาม
แผนทีก่ําหนด  
1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง 

 
 
- คู่มือ/แนวทางการ
พัฒนาออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านโค้ดด้ิง 

 
 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียน 
- โรงเรียนแกนนําใน
โครงการ 5 โรงเรียน 

(Check) การตรวจสอบ 
1. ติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการทาง
ออนไลน์ 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การจัดการ
เรียนการสอนในสภาพ
จริงของแต่ละโรงเรียน 

 
- แบบบันทึกติดตาม 
ตรวจสอบ รายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการทางออนไลน์ 
- แบบนิเทศกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง 

 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียนและโรงเรียน
แกนนําในโครงการ 
 

(Action)              
การประเมินผลที่เกิดขึ้น/
ปัญหา/แก้ไขหรือ
ปรับปรุง   
1. สรุป รายงาน 
นําเสนอผลงานการ
ดําเนินงาน 
2. ถอดบทเรียน  

 
-แบบสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
-แบบบันทึกการถอด
บทเรียน 

 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียนและโรงเรียน
แกนนําในโครงการ 
 

 
 
 
 
 

จุดเนน้ที่ 3 การยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

  3.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 25(Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office 
25) : PLC-KKSec25 Model ระยะที่ 4  

 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
 การนิเทศแบบมีส่วน (Plan) การวางแผน  โรงเรียนใน
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ร่วมโดยเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC-
kksec25 model) 
 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา
โรงเรียนที่มีคุณภาพ
การศึกษาต่ํา  
2. คณะกรรมการ
ดําเนินงาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมประชุม
เพื่อวางแผน ออกแบบการ
ดําเนินงานพัฒนา 
3. แต่งต้ังคณะทํางาน 
จัดเตรียมคู่มือ PLC-
KKSec25 Model 
4. ประชุมช้ีแจง แนวทาง 
วิธีการปฏิบัติตามคู่มือ PLC-
KKSec25 Model ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด   สพม.25 
และโรงเรียนทีม่ีคุณภาพ
การศึกษาที่อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

-ppt. นําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 3 ระยะ 
-ปัญหา/อุปสรรคการ 
- ข้อค้นพบ 
-แนวทางการพัฒนา 
-ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัด 84 
โรงเรียนและ
โรงเรียนที่มี
คุณภาพ
การศึกษาอยู่
ในระดับตํ่า       
(สีแดง) 

(Act) การปฏบิตัติามแผน
ทีก่ําหนด  
1. สหวิทยาเขต / โรงเรียน 
ดําเนินการตามคู่มือ PLC-
KKSec25 Model  
2. สหวิทยาเขต / โรงเรียน
ดําเนินการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ  PLC-
KKSec25 Model 

 
 
คู่มือ PLC-KKsec25 Model 
-ปฏิทินปฏิทินการขับเคลื่อน PLC-
KKsec25 Model ระยะที่ 4 (ปี
การศึกษา 2562) 
-แบบรายงานความก้าวหน้า PLC-
KKsec25 Model ระยะที่ 4 
-นวัตกรรมการเรียนการสอนของ 
PLC-KKsec25 
Modelhttps://sites.google.com
/a/kksec.go.th/pcl-kksec25-
model/home 

 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
 (Observe) เข้าร่วมการ

สังเกต 
1. คณะอนุกรรมการของแต่
ละสหวิทยาเขต /คณะ
ศึกษานิเทศก์ /

 
 
- แบบบันทึกการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ 
 PLC-KKSec25 Model 

 
 
โรงเรียนใน
สังกัด 84 
โรงเรียนและ
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คณะกรรมการของแต่ละ
โรงเรียน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลหรอืเข้าร่วม
สังเกตชั้นเรียน ตามตาราง
การเรียนการสอนจริงของ
แต่ละโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการ PLC-
KKSec25 Model 

- แบบบันทึก Logbook (PLC-
KKsec25 Model) 
 

โรงเรียนที่มี
คุณภาพ
การศึกษาอยู่
ในระดับตํ่า       
(สีแดง) 

(Reflect) การสะท้อนผล 
1. สหวิทยาเขต/
ศึกษานิเทศก์ / โรงเรียน 
สรุป รายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม และสงัเกตชั้นเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการ 
PLC-KKSec25 Model 
ทางออนไลน์ 
2. จัดนิทรรศการ นําเสนอ
ผลงานของครูในรูปแบบการ
วิจัยในชั้นเรียน 

 
 
-แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล (PLC-KKSec25 
Model)  
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ออนไลน์ของครูผู้สอนที่มีต่อ(PLC-
KKSec25  Model)ดังปรากฏที่
เว็บไซต์  
https://goo.gl/forms/FnLIpdfdz
nbJihBx1 
 

 
 
โรงเรียนใน
สังกัด 84 
โรงเรียนและ
โรงเรียนที่มี
คุณภาพ
การศึกษาอยู่
ในระดับตํ่า(สี
แดง) 

 

3.2  โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
 

รปูแบบ       
การนิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

การนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(PLC-kksec25 
model) 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรยีมการ ก่อนการ
นิเทศ (Plan) 
สร้างทีมงาน 
สร้างองค์ความรู้ 

- จัดทําเล่มรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET  ) ของ สพม.25 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําบนัทกึการทําข้อตกลงความ
เข้าใจ (MOU) ในการยกระดับ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
ระหว่างสถานศึกษาและสํานกังานเขต

 
 
- วาระการประชุม 
- แบบบันทึกการ
ประชุม 
- คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางาน 
- คู่มือและแผนการ
นิเทศ 
 

 
 
-ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์
- ทีมวิทยากรและ
คณะทํางาน(ทีมทํา) 
 
- โรงเรียนในสงักัด 

84 โรงเรียน 
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รปูแบบ       
การนิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนที่การศึกษา เพื่อกําหนดทิศทาง
และวาง แผนการดําเนินการยกระดับ
การยกระดับยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(NT/O-NET) และการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(NT/O-NET)ของแต่ละโรงเรียน 
     - จัดทําแผนการนิเทศและ
เครื่องมือการนิเทศ 
     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
โดย สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET    
และแนวทางการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ         
O-NET 2562 
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนนิการนิเทศ
(Do) 
     -ศึกษานิเทศก์ดําเนินการนิเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     - นิเทศติดตามประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการของทุก
โรงเรียนในสังกัดโดยเน้นหนัก โรงเรียน
ที่มีผล O-Net อยู่ในลําดับ 15 
โรงเรียนสุดท้ายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

 
 
- แบบบันทึกการนิเทศ
โดยใช้กระบวนการ       
PLC - KKsec25 
Model 

 
 
- โรงเรียนในสงักัด 
84 โรงเรียน 
 

 

 

 

รปูแบบ       
การนิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

  
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบผล             
การปฏบิตั ิ(Check) 
     - ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน

 
- แบบบันทึกติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการทางออนไลน์ 

 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียน 
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รปูแบบ       
การนิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของโครงการ           
ทางออนไลน์และเล่มรายงานผลของ
โรงเรียน 
 

- เล่มรายงานผลการดําเนิน
โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การพฒันา/ปรบัปรุง
แก้ไข (Act) 
     - สรุป รายงาน นําเสนอผลงาน
การดําเนินงาน 
     - ถอดบทเรียน 

 
 
-แบบสรุปรายงานผล               
การดําเนินงาน 
-แบบบันทึกการถอดบทเรียน 

 
 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียน 
 

 
  จุดเน้นที่ 4 การจดัการเรียนการสอน Active Learning 
 4.1  ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย Active Learning   
 

รปูแบบการ
นิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

การนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(PLC-kksec25 
model) 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการทบทวน 
ช้ีแจงทําความเข้าใจการจัดกิจกรรม ลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับโรงเรียนใน
โครงการฯ (รุ่นที่ 1 และ 2) จํานวน 55 
โรงเรียน และ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
จํานวน  2๙โรงเรียน  (Plan) 

-คู่มือการดําเนินงานตาม
โครงการ ลดเวลาเรียน          
เพิ่มเวลารู้(Active  
Learning) 

-ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูบุคลากร และ
นักเรียน 
ของสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการจํานวน 
55 โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในโครงการ เพื่อดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ  โรงเรียนละ ๕,
000 บาท จํานวน 55 โรงเรียน (Do) 

- 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
จํานวน ๕๕  โรงเรียน  ภาคเรียนละ  ๑ 
ครั้ง (Check) 

แบบนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการ       
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
(Active  Learning) 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปการขับเคลื่อน
โครงการฯ  คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี /ถอด
บทเรียน และสรุปรายงานผล (Act) 

-แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
-แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

  จุดเน้นที่ 5 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 
 5.1  โครงการผลิตสื่อการเรยีนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance   

Learning  Information Technology : DLIT) 
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รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

- การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 

๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียม
รับการนิเทศตามปฏิทินนิเทศ
พร้อมส่งเครื่องมือนิเทศให้
โรงเรียน 

๒. คณะกรรมการนิเทศ 
ดําเนินการนิเทศตามปฏิทิน
นิเทศตามขั้นตอน ดังนี้ 
     ๒.๑  ประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค์การนิเทศ ติดตามฯ
ให้กับผู้รับการนิเทศ 
     ๒.๒  โรงเรียนนําเสนอ
ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน 
DLIT ตามมาตรฐานทั้ง  ๔ ด้าน 

     ๒.๓  คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามฯ สังเกตชั้นเรียน 
สอบถาม ตรวจสอบ รวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน 
     ๒.๔ คณะกรรมการนิเทศฯ
สะท้อนผลการนิเทศ จุดเด่น จุด
ควรพัฒนา ใหข้้อเสนอแนะ 

๓. คณะกรรมการนิเทศ สรุปผล
การนิเทศ 

๔. รายงานผลการนิเทศระดับ
เขตพื้นที่ และระดับสพฐ.  
 

เครื่องมือนิเทศ จํานวน  
๓  ฉบับ 

๑. แบบนิเทศผู้บริหาร 
    สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่ ๑  
    ด้าน ปัจจัยพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 

    และมาตรฐานที่ ๒  
ด้านผู้บริหาร  
    สถานศึกษา) 
   ๒. แบบนิเทศครูผู้สอน 
(มาตรฐานที่ ๓  
      ด้านครผููส้อน) 
   ๓. แบบนิเทศนักเรียน 
(มาตรฐานที่ ๔ 
       ด้านนักเรียน) 

- โรงเรียนในสงักัด 
  ทุกโรงเรียน                  
(84 โรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
   จุดเนน้ที่ 6โรงเรียนในโครงการพเิศษ 

6.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
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รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ / เครื่องมอืที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
โดยเครือข่ายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC-kksec25 model) 
 

1.การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 
จํานวน  36 โรงเรียน 

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บรหิารของโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบลได้รับการพัฒนาทักษะ 
ที่สําคัญและจําเป็นที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้คร ูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ และเอื้อต่อการสร้าง
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพต่อผู้เรียน 

 

4.นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลของสถานศึกษา 

แบบนิเทศติดตามฯ 

5.ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลท่ีประสบความสําเร็จ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

6.สรุปและรายงานประเมินโครงการฯ แบบรายงาน 
     
         6.2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

-การนิเทศแบบชี้แนะ Coaching  
-การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC-kksec25 model) 
 

นิเทศ ติดตาม
ความก้าวหน้าเพื่อ
ยกระดับสถานศึกษา 
พอเพียงในสังกัด ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่
สูงขึ้น 

แบบติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
บุคลากร และนักเรียน 
ของสถานศึกษาในสังกัด  
จํานวน 22 โรงเรียน 
รายละเอียดดังแนบ 

  
  
          6.3  โครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ปีงบประมาณ 2562 
 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 

การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 1.ประชุมสื่อสารสร้างความ แบบติดตามการ ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
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โดยเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC-
kksec25 model) 
 

เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 
 2.ติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการโรงเรียน
ประชารัฐทั้ง 11 โรงเรียน 

ดําเนินงาน ตาม
กรอบแนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน
ประชารัฐ 5 ด้าน 
1) ผู้เรียน   
2) คร ู
3) ผู้บรหิาร 
4) โรงเรียน  
5) ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

และบุคลากรทางการศึกษา          
ในสังกัด ทั้ง 11 โรงเรียน 

-การนิเทศแบบชี้แนะ 
Coaching  
-การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
โดยเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC-
kksec25 model) 
 

การนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
ประชารัฐเพื่อรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

แบบรายงานการถอด
บทเรียน (AAR) การ
นิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด จํานวน 11โรงเรียน 
1.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 

2. ร.ร.บ้านไผ่ศึกษา 
3 ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม 
4 ร.ร.พังทุยพัฒนศึกษา 
5ร.ร. ลําน้ําพอง 
6.ร.ร.ชุมแพพิทยาคม 
7.ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร 
8*.ร.ร.ชุมแพวิทยายน 
9*.ร.ร.จุรมิตรวิทยาคาร 
10*.ร.ร.ชนบทศึกษา 
11*.ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ ์
* ประชารัฐรุ่น 3 

 
 
 
 
 
 
 
         6.4 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมชาติ                     
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2562 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้

นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานตาม

แบบนิเทศ ติดตาม
กระบวนการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูบุคลากร และ
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ทางวิชาชีพ  (PLC-kksec 25 
model) 
 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรียน 
ของสถานศึกษาใน
สังกัด ทั้ง 84 โรงเรียน 

  

6.5  การนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 

1.แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมรับการ
นิเทศตามปฏิทินนิเทศพร้อมสง่โครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียน 

๒. คณะกรรมการนิเทศ ดําเนินการนิเทศ
ตามปฏิทินนิเทศตามขั้นตอน ดังนี้ 
๒.๑  ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การนิเทศ 
ติดตามฯให้กับผู้รับการนิเทศ 

2.2  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯ 
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 
๒.3  โรงเรียนนําเสนอการขับเคลื่อนการ
นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๒.๔ คณะกรรมการนิเทศฯสะท้อนผลการ
นิเทศ จุดเด่น จุดควรพัฒนา ให้
ข้อเสนอแนะ 

๓. คณะกรรมการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ 

๔. รายงานผลการนิเทศระดับเขตพื้นที่ 
และระดับสพฐ.  

แบบนิเทศ ติดตาม การ
ขับเคลื่อนการนํา
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (หลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไป
ปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

 

- โรงเรียนในสงักัด 
  ทุกโรงเรียน             
(84 โรงเรียน) 

 
 
 
 
   6.6  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
-การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 

กิจกรรมส่งเสรมินิสัยรักการอา่นโดยใช้
หนังสือในพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 1.ประชุมผู้เกีย่วข้องเพื่อวางแผนการ

- แบบติดตามการ
ดําเนินงานการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
 

-โรงเรียนต้นแบบการ
จัดกิจรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านโดยใช้
หนังสือในพระราช
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ดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมนสิัย
รักการอ่าน ฯ 
2.แจ้งมาตรการการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน
โดยไปยังโรงเรียนในสังกัด 
3.นิเทศติดตาม การดําเนินงานตาม
โครงการ 
 

4.  จัดนิทรรศการผลการดําเนินการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 
 
-สมุดบันทึกกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน 
-แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
-การจัดนิทรรศการ 
-แบบประเมิน 

นิพนธ์ฯ 
 
-โรงเรียนในสังกัด         
สพม. 25 
-ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียนในสังกัด 
สพม.๒๕ ทุกคน 
-โรงเรียนต้นแบบการ
ใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรกัการ
อ่าน จํานวน 22 
โรงเรียน 

 
  6.7  โครงการการนิเทศครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ทีผ่่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนํา
ภาษาอังกฤษใน ระดับ ภูมิภาค (Boot Camp) และครูเครือข่ายการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษา
ภาษาอังกฤษตามแนวทางแบบ Communicative Approach 
 

รูปแบบนิเทศ กิจกรรมนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบ
Coaching and 

Mentoring 

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการ
วางแผนการนิเทศครูแกนนําด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตาม
(สังเกตการณ์สอน) ครูแกนนาํ 
Boot Camp 
กิจกรรมที ่3 ประชุมปฏิบัติการ 
(Focus Group)สรุปผลการนิเทศ
ของครูแกนนําด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

เครื่องมือนิเทศ  
   1. แบบสัมภาษณ์  
(Interview Form) 
   2. แบบสังเกตชั้นเรียน
(Classroom Observation 
Form) 
   3. แบบสะท้อนผลการสอนของ
ตนเอง (Self- Reflection Form) 
   4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
(Satisfaction Questionnaire) 

 

1.ครูแกนนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ                
(Boot Camp) 
2.ครูเครือข่ายการนิเทศ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางแบบ 
Communicative 
Approach 

      6.8  โครงการการนิเทศครูผู้สอนภาษาจีนและครทูี่สอนรายวิชาในกลุ่มสาระอื่นที่สอน                             
ด้วยภาษาจีน 
 
รูปแบบนิเทศ กิจกรรมนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย 
-การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร  
-การนิเทศแบบมี

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการวาง
แผนการนิเทศครูสอนภาษาจีน 
กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตาม

เครื่องมือนิเทศ  
    1. แบบสัมภาษณ์  
(Interview Form) 

1.ครูแกนนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
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ส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(PLC-kksec25 
model) 
 

(สังเกตการณ์สอน)  
กิจกรรมที ่3 ประชุมปฏิบัติการ 
(Focus Group)สรุปผลการนิเทศ
ของครูสอนภาษาจีน  

 

    2. แบบสังเกตชั้นเรียน
(Classroom Observation 
Form) 
    3. แบบสะท้อนผลการสอน
ของตนเอง (Self- Reflection 
Form) 
    4. แบบสอบถามความพึง
พอใจ (Satisfaction 
Questionnaire) 

2.ครูที่สอนรายวิชาใน
กลุ่มสาระอื่นทีส่อนด้วย
ภาษาจีน 
 

 

6.9โครงการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะตามกรอบโครงสร้างการประเมินPISA 

รปูแบบ       
การนิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

-การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร  
-การนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมโดย
เครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(PLC-kksec25 
model) 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรยีมการ    
ก่อนการนเิทศ (Plan) 

- สร้างทีมงาน 
- สร้างองค์ความรู้ 
- จัดทําข้อมูลและสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ใน
กระบวนการนิเทศ 
- จัดทําแผนการนิเทศและ
เครื่องมือการนิเทศ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะตามกรอบ
โครงสร้างการประเมิน PISA 

 
 
- วาระการประชุม 
- แบบบันทึกการประชุม 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
- แผนการนิเทศ 
- คู่มือ/แนวทางการสร้างข้อสอบ
ตามกรอบโครงสร้างการประเมิน 
PISA 

 
 
-คณะผู้บริหารเขต และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์
- คณะครูวิทยากรแกน
นํา 
- โรงเรียนในสงักัด ๘๔ 
โรงเรียน 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนนิการนิเทศ
(Do) 

- ศึกษานิเทศก์ดําเนินการ 
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะตามกรอบ
โครงสร้างการประเมิน PISA 
     - นิเทศ ติดตาม การสร้าง
ข้อสอบตามกรอบโครงสร้าง           
การประเมิน PISA และการนํา        
ข้อสอบสู่การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

 
 
- แบบบันทึกการนิเทศโดยใช้
กระบวนการ                      
PLC - KKsec25 Model 

 
 
- โรงเรียนในสงักัด ๘๔ 
โรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบผล             
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รปูแบบ       
การนิเทศ 

กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

การปฏบิตั ิ(Check) 
     - ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ           
ทางออนไลน์ 
 

 
- แบบบันทึกติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการทางออนไลน์ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การพฒันา/ปรบัปรุง
แก้ไข (Act) 
     - สรุป รายงาน นําเสนอผลงาน
การดําเนินงาน 
     - ถอดบทเรียน 

 
 
-แบบสรุปรายงานผล               
การดําเนินงาน 
-แบบบันทึกการถอดบทเรียน 

 
 
- โรงเรียนในสงักัด ๘๔ 
โรงเรียน 
 

 
6.10  โรงเรียนวิถีพุทธ 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 
(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) 

1.ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือในด้าน
การบริหารโครงการระดับโรงเรียน มี
กิจกรรมหลกั ได้แก่ 
1,1 การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ครูและ
บุคลากรทุกคน ผู้ปกครอง นักเรียน  
องค์กรสงฆ์ 
ที่สถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห์ 
1.2 ปรับสถาพบรรยากาศ 
สถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยสอดแทรกหลักธรรมในการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้ 

1.เกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนวิถีพุทธ 
-ระดับโรงเรียน 
-ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
2.คู่มือนิเทศการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.แบบประเมินตนเอง
ตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ สู่โรงเรียนวิถี
พุทธ 

 

-โรงเรียนวิถีพุทธ 
จํานวน 40 
โรงเรียน 
-โรงเรียนที่เร่ง
พัฒนา 
จํานวน 4 โรงเรียน 
(ไม่ประเมินตนเอง) 
-โรงเรียนที่ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนา
ตนเอง 15 
โรงเรียน 
(ระดับ 2) 

 

 

 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.5 นิเทศ ติดตาม เยี่ยม และช่ืนชมให้
กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงการ

 -โรงเรียนพัฒนาสู่
การปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ 
จํานวน 23 
โรงเรียน 
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ดําเนินงานให้ดีขึ้น (ระดับ 3 ขึ้นไป) 
1.6 ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาอื่น 
เพื่อนํามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาตนเองต่อไป  
 

  

การนิเทศแบบ
Coaching  
 

กิจกรรมที่ 2แนวทางการดําเนนิงาน
โรงเรียนวิถีพทุธ 
นิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) 
โดยใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1.ขั้นก่อนการสอนแนะ 
(Pre-coaching) เป็นการตกลงระหว่างผู้
นิเทศกับผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
เกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการ 
(Coaching) ร่วมกัน เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ดังนี้ 
1.1 การจัดวิถีพุทธสู่การเรียนรู้ 
1.2 กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3 การจัดลักษณะทางกายภาพของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3 การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะ
ของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.4 การเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียน 
วิถีพุทธและชุมชน 
2.ขั้นการสอนแนะ (Coaching) 
  -ให้โรงเรียนประเมินการทํางานตนเอง
เกี่ยวกับการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 
29 ประการ 
 

-แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) 
-แบบบันทึกภาคสนาม 
(Field note) 
-สรุปรายงานข้อมูล
สารสนเทศ 
การประเมินตนเอง 
ตามอัตลักษณ์ 29 
ประการสู่โรงเรียนวิถี
พุทธ 
ปีการศึกษา 2559-
2561 
 

-โรงเรียนวิถีพุทธ 
จํานวน 40 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

 

  
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 
-   - ศึกษานิเทศก์ต่อยอดประสบการณ์ใน

ส่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 
  - ศึกษานิเทศก์ต่อยอดประสบการณ์ใน
ส่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 
3. สรุปการสอนแนะ (Post coaching) 

- - 
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ให้โรงเรียนสรปุผลการชี้แนะ เพื่อให้ได้
หลักการสําคญัในการปรับปรุงปฏิบัติงาน
โดยมีการวางแผนที่จะกลับมาสะท้อนผล
การสอนชี้แนะอีกครั้งว่าเกิดผลในการ
ปฏิบัติอย่างไร 

 
6.11  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบ
Coaching and 
Mentoring 

1.ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ 
แนวทางการบริหารจัดการ  
การวางแผนพัฒนา การจัดทําและใช้
ข้อมูลในการพฒันาการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
ในรูปแบบ Active  Learning 
2.นิเทศ ติดตามการสอนของครู 
ในระดับช้ัน ม. 1 และ ม.4 ในรูปแบบ 
Active  Learning 

-คู่มือการบริหารโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 
 

 
-แบบบันทึกการนิเทศ 
ติดตามการสอน 

-โรงเรียน
ต้นแบบฯ 
จํานวน 2 
โรงเรียน 
 
 

 

  
  6.12  โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

-การนิเทศแบบชี้แนะ 
Coaching  
-การนิเทศแบบมีส่วน
ร่วมโดยเครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC-kksec25 
model) 
 

1.นิเทศการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม    
-โรงเรียนจัดการเรียนรวมต้นแบบ 
-โรงเรียนจัดการเรียนรวม 
-โรงเรียนคู่ขนานออทิสติก 
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
   1.1  วางแผนการนิเทศ ตรวจสอบ
ติดตาม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของสถานศึกษา    
 
 

1. คู่มือ / แนวทางการ
นิเทศการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
2. แบบนิเทศการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

1.โรงเรียนแกน
นําต้นแบบ...
6...โรง 
2. โรงเรียน
จัดการเรียนรวม
...58...โรง 
3. โรงเรียน
คู่ขนาน            
ออทิสติก..1 
โรง 

 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

      1.2  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การ
ดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
สถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณะครู
ในโรงเรียน หาแนวทางแก้ไขให้โรงเรียน
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียน
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รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกิด
ประสิทธิภาพ 
   1.3  ใช้กระบวนการ PLC และการ
นิเทศแบบชี้แนะ Coaching 
ในการนิเทศการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของสถานศึกษาโดยการใช้คําถาม
สะท้อนคิดตามการบริหารจัดการตาม
กรอบโครงสร้างซีท (SEAT Framework)4 ด้าน 
คือ ด้านนักเรียน (S-Students) ด้าน
สภาพแวดล้อม (E-Environment) ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน (A-Activities) และด้าน
เครื่องมือ (T-Tools) และการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: 
Individualized Education Program) 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP: 
Individual Implementation Plan) 
    1.4  การสะท้อนผล การประเมินผล 

 
 

6.13  การนเิทศ กาํกบั ตดิตาม แบบบรูณาการโครงการโรงเรียนตา้นทุจรติ 
 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 

๒. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมรับการ
นิเทศตามปฏิทินนิเทศพร้อมสง่โครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียน 

๒. คณะกรรมการนิเทศ ดําเนินการนิเทศ
ตามปฏิทินนิเทศตามขั้นตอน ดังนี้ 
๒.๑  ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การนิเทศ 
ติดตามฯให้กับผู้รับการนิเทศ 

2.2  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ 
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 
 

แบบนิเทศ ติดตาม การ
ขับเคลื่อนการนํา
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (หลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)    
ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

 

- โรงเรียนใน
สังกัด         
ทุกโรงเรียน 
(84 โรงเรียน) 

 

รปูแบบการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช ้ กลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.3  โรงเรียนนําเสนอการขับเคลื่อน 

การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของ
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สถานศึกษา 

๒.๔ คณะกรรมการนิเทศฯสะท้อนผลการ
นิเทศ จุดเด่น จุดควรพัฒนา ให้
ข้อเสนอแนะ 

๓. คณะกรรมการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ 

๔. รายงานผลการนิเทศระดับเขตพื้นที่ 
และระดับสพฐ.  
 

 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่4 

ปฏทินิการนิเทศแบบบรูณาการ 
 

 การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทําหน้าที่ในการ กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมนิผล
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการกํากับ ดูแลโดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้กําหนดระยะเวลา ในการออกนิเทศ 
กํากับติดตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการนิเทศ ดังนี้ 
 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
มิ.ย. – ก.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 62 
 
 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม  62 

จุดเนน้ที่ 1 การ
ประกันคณุภาพ
การศกึษา 
1.1โครงการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา                
ตามกฎกระทรวงฯ  
  1.2 กิจกรรม การ
นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาในสังกัด 
เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 
ปีงบประมาณ 2562 
 

1.3 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งการบูร
ณาการความร่วมมือ
เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

-.ประชุมสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ 
- ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 
 
-นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อ
เตรียมความพร้อม 
 
 
 
 
 
-ประชุมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
ดําเนินงานระดับกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา 
-ส่งเสริมสนับสนุนการบูร
ณาการความร่วมมือของ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ทั้ง 84 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด จํานวน 2 
โรงเรียนได้แก่ 
ร.ร.เหล่าใหญน่าข่า
วิทยาคม/ร.ร.ขอนแก่น
วิทยายน 3 
 
-โรงเรียนในโครงการฯ 
จํานวน 50 โรงเรียน 

ศน. คมศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศน. คมศร 
 
 
 
 
 
 
ศน.สุชีรา 
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

จุดเนน้ที1่             
การประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
(ต่อ) 

-นิเทศ ติดตามช่วยเหลือ
ให้คําแนะนํา 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดับเครือข่าย  / 
เขตพื้นที่ 
-สรุป และรายงาน
ประเมินโครงการฯ 

  

 
 
 
มิ.ย. – ส.ค. 62 

จุดเนน้ที่ 2             
การพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา 
2.1 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา   
    - การศึกษาเพื่อการ
มีงานทํา      
    - ห้องเรียนพิเศษ  
    - การเรียนร่วม 
 

 
 
 
- วางแผนการนิเทศ 
ตรวจสอบติดตาม 
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
การดําเนินการ 
- นิเทศ ติดตามฯ 
- พัฒนาหลักสตูร 
- สะท้อนและประเมินผล 

 
 
 
1. ผู้บริหาร ทกุโรงเรียน
ในสังกัด 
2. รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการ 
3. ครูผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของโรงเรียน 
1. ผู้บริหาร และ ครูทุก
คนในสังกัด84 โรงเรียน 

ศน.จีรัฐติกุล 
 

มิ.ย. – ส.ค. 62 2.2 การนิเทศ ตดิตาม
การใชห้ลกัสตูร
ระดบัชัน้เรียน 
 

- วางแผนการนิเทศ 
ติดตาม 
-ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
การดําเนินการ 
- นิเทศ ติดตามฯ 
- สะท้อนและประเมินผล 

1. ผู้บริหาร และ ครูทุก
คนในสังกัด84 โรงเรียน 

ศน.จีรัฐติกุล 
 
 

แบ่งการนิเทศ
ติดตาม ออกเป็น   
3 ระยะ 
3 – 7 มิ.ย.62 
1 – 5 ก.ค. 62 
5 – 9 ส.ค. 62 

2.3 การพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขต  
 พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

- (Plan) การ 
วางแผน 

 
 

- คณะครูวิทยากรแกนนํา 
- คณะครูวิทยากรแกนนํา
โรงเรียนในโครงการฯ 
- คณะผู้บรหิารแกนนํา
และคณะผู้บรหิารโรงเรียน
ในโครงการฯ 
 

ศน.คเชนทร์ 
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

  (๒) (Do) การปฏบิตัติาม
แผนทีก่ําหนด  
 
 
 
   (๓) (Check)            
การตรวจสอบ 
 
 
 (๔) (Action)              
การประเมินผลที่เกิดขึ้น/
ปัญหา/แก้ไขหรือปรับปรุง 

- โรงเรียนในสงักัด 84
โรงเรียน 
- โรงเรียนแกนนําใน
โครงการ 5 โรงเรียน 
 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียนและโรงเรียนแกน
นําในโครงการ 
 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียนและโรงเรียนแกน
นําในโครงการ 

ศน.คเชนทร์ 

 
 
 
 
มิ.ย. – ก.ย. 62 
 

จุดเนน้ที่ 3            
การยกระดบั
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 
3.1 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 
25(Professional 
Learning 
Community of 
The Secondary 
Education Service 
Area Office 25) : 
PLC-KKSec25 
Model ระยะที่ 4 

 
 
 
 
- (Plan) การวางแผน 
1) วิเคราะห์สภาพปัญหา 
2) ประชุมเพื่อวางแผน 
ออกแบบการดําเนินงาน 
  3) แต่งต้ังคณะทํางาน 
  4) ประชุมช้ีแจง 
แนวทาง วิธีการปฏิบัติ 
 
- (Act) การปฏบิตัติาม
แผนทีก่ําหนด  
1) สหวิทยาเขต / 
โรงเรียน ดําเนินการตาม
คู่มือ 
   2) สหวิทยาเขต / 
โรงเรียนดําเนินการพัฒนา
กิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

 
 
 
 
- โรงเรียนในสงักัด 84 
โรงเรียนและโรงเรียนที่มี
คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับตํ่า(สีแดง) 

 
 
 
 
-ศน.คเชนทร ์
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

  -(Observe) เข้าร่วมการ
สังเกต 
1) นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลหรอืเข้าร่วม
สังเกตชั้นเรียน 
- (Reflect) การสะท้อน
ผล 
1) สรุป รายงานผลการ
นิเทศ ติดตาม และสังเกต
ช้ันเรียน 
  2) จัดนิทรรศการ 
นําเสนอผลงานของครู 

โรงเรียนในสังกัด 84 
โรงเรียนและโรงเรียนที่มี
คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับตํ่า (สีแดง) 

 

 

 
มิ.ย. – ก.ย. 62 
 

3.2  โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-
NET) 
 

- ขั้นตอนที่ ๑ การ
เตรียมการ ก่อนการนิเทศ 
(Plan) 
 
 
-  ขั้นตอนที่ ๒            
การดําเนินการนิเทศ(Do) 
 
-  ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ (Check)   
   1) ติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานความก้าวหน้า 
 
- ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนา 
/ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
1) สรุป รายงาน นําเสนอ
ผลงาน 
   2) ถอดบทเรียน 

-ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์
- ทีมวิทยากรและ
คณะทํางาน(ทีมทํา) 
 
- โรงเรียนในสงักัด 
84 โรงเรียน 
 
- โรงเรียนในสงักัด 
84 โรงเรียน 
 
 
 
 
- โรงเรียนในสงักัด 
84 โรงเรียน 

ศน.กัมพล 
ศน.พรผกา 
ศน.สุพรรษา 
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
มิถุนายน 62 

จุดเนน้ที่ 4          
การจดัการเรียนการ
สอน Active 
Learning 
4.1                 
การขับเคลื่อน
นโยบาย ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย 
Active Learning   

 
 
 
 
1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ปฏิบัติการทบทวน 
2) กิจกรรมที่ 2
ดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการ 
3) กิจกรรมที่ 3       
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
4) กิจกรรมที่ 4  
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากร และนักเรียน 
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการจํานวน 55 
โรงเรียน 

 
 
 
 
ศน.นิคม 

 
 
 
มิ.ย. – ก.ย. 62 
 

จุดเนน้ที่ 5           
การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ DLIT/DLTV 
5.1  โครงการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning  
Information 
Technology : DLIT) 

 
 
 
1) แจ้งประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียน 
2) นิเทศ กํากับติดตาม 
3) สรุปผลการนิเทศ 
4) รายงานผลการ 

นิเทศ 

 
 
 
 

- โรงเรียนในสงักัด 
  ทุกโรงเรียน (84 
โรงเรียน) 

 
 
 
ศน.พัฒนพงศ์ 
ศน.คเชนทร์ 

 
 
 
มิ.ย. – ส.ค. 62 
 

จุดเนน้ที่ 6        
โรงเรียนในโครงการ
พเิศษ 
6.1 โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 
 

 
 
 
- ประชุมขับเคลื่อน
โครงการ 
- อบรมพัฒนา 
- นิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงาน 

 
 
 
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลจํานวน 36 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
ศน.สุชีรา 
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
ก.ค. – ส.ค. 62 
 

จุดเนน้ที่ 6        
โรงเรียนในโครงการ
พเิศษ(ต่อ) 
6.3 โครงการติดตาม
และตรวจสอบ
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 
ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 - ประชุมสร้างความ
เข้าใจ 
- ติดตามการดําเนินงาน 
-การนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด จํานวน 11 
โรงเรียน 
 

 
 
 
ศน.ปิยะดา 

มิ.ย. – ก.ย. 62 
 

6.4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์และ
ค่านิยมชาติ 
(โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 
ปีงบประมาณ 2562 

- แจ้งประชาสมัพันธ์        
การดําเนินงาน 
- ติดตามการดําเนินงาน 
-การนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากร และนักเรียน 
ของสถานศึกษาในสังกัด
ทั้ง 84 โรง 

ศน.คมศร 

มิถุนายน  62 6.5  การนิเทศ 
กํากับ ติดตาม แบบ
บูรณาการโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

- แจ้งประชาสมัพันธ์        
การดําเนินงาน 
- ติดตามการดําเนินงาน 
  1) ประชุมช้ีแจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
2) นิเทศ ตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล 
3) นําเสนอผลงาน 
4) สะท้อนผลการนิเทศ 
-สรุปรายงานผล 

- โรงเรียนในสงักัด 
  ทุกโรงเรียน (84 
โรงเรียน) 

ศน.จินตนา 

มิ.ย. – ส.ค. 62 
 

6.6  กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรกัการ
อ่านและพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ 

-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
-แจ้งมาตรการการ
ดําเนินงานต่อสถานศึกษา 
-นิเทศ กํากับ ติดตาม 
-จัดนิทรรศการแสดงผล
งาน 

-โรงเรียนต้นแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสรมินิสัยรัก
การอ่านโดยใช้หนังสือใน
พระราชนิพนธ์ฯ 

ศน.นิคม 
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

   

-โรงเรียนในสังกัด         
สพม. 25 
-ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียนในสังกัด สพ
ม.๒๕ ทกุคน 
-โรงเรียนต้นแบบการใช้
หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯในการจัด
กิจกรรมส่งเสรมินิสัยรัก
การอ่าน จํานวน 22 
โรงเรียน 

 

มิ.ย. – ก.ค. 62 
 

6.7  โครงการการ
นิเทศครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ ที่ผ่าน
การพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครู
แกนนําภาษาอังกฤษ
ใน ระดับ ภูมภิาค 
(Boot Camp) 
และครูเครือข่ายการ
นิเทศด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษา
ภาษาอังกฤษตาม
แนวทางแบบ 
Communicative 
Approach 

- ประชุมปฏิบัติการวาง
แผนการนิเทศครูแกนนํา 
- นิเทศ ติดตาม
(สังเกตการณ์สอน) ครู
แกนนํา 
-ประชุมปฏิบัติการ 
(Focus Group) 
-สรุปผลการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.ครูแกนนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) 
2.ครูเครือข่ายการนิเทศ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางแบบ 
Communicative 
Approach 

ศน.สุนันท ์

มิ.ย. – ก.ค. 62 
 

6.8  โครงการการ
นิเทศครูผูส้อน
ภาษาจีนและครูที่
สอนรายวิชาในกลุ่ม
สาระอื่นที่สอนด้วย
ภาษาจีน 

- ประชุมปฏิบัติการวาง
แผนการนิเทศครูแกนนํา 
- 2 นิเทศ ติดตาม
(สังเกตการณ์สอน) ครู
แกนนํา 
-ประชุมปฏิบัติการ 
(Focus Group) 
-สรุปผลการนิเทศ 

1.ครูแกนนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
2.ครูที่สอนรายวิชาในกลุ่ม
สาระอื่นที่สอนด้วย
ภาษาจีน 

ศน.สุนันท ์
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน  62 6.9  โครงการการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะตามกรอบ
โครงสร้างการ
ประเมิน PISA 
 

 - ขั้นตอนที่ ๑          
การเตรียมการ ก่อนการ
นิเทศ (Plan) 
- ขั้นตอนที่ ๑ การ
เตรียมการ ก่อนการนิเทศ 
(Plan) 
 
-  ขั้นตอนที่ ๒            
การดําเนินการนิเทศ(Do) 
 
-  ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ (Check)   
   1) ติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานความก้าวหน้า 
 
- ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนา 
/ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
1) สรุป รายงาน นําเสนอ
ผลงาน 
   2) ถอดบทเรียน 

-คณะผู้บริหารเขต และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์
- คณะครูวิทยากรแกนนํา 
- โรงเรียนในสงักัด ๘๔ 
โรงเรียน 
- โรงเรียนในสงักัด ๘๔ 
โรงเรียน 
 
 
 
 

ศน.สุพรรษา 

กรกฎาคม 62 6.10  โรงเรียนวิถี
พุทธ 
 

 - กิจกรรมที ่1 
1)ให้คําปรึกษา แนะนํา 
ช่วยเหลือ 
    2) ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
3) นิเทศ ติดตาม เยี่ยม 
และชื่นชมให้   
- กิจกรรมที่ 2 
- ดาํเนินงานตาม
แนวทางขบัเคลื่อน 

-โรงเรียนวิถีพุทธ 
จํานวน 40 โรงเรียน 
-โรงเรียนที่เร่งพัฒนา 
จํานวน 4 โรงเรียน 
(ไม่ประเมินตนเอง) 
-โรงเรยีนที่ส่งเสริมใหม้ี
การพัฒนาตนเอง 15 
โรงเรียน 
(ระดับ 2) 
-โรงเรียนพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
จํานวน 23 โรงเรียน 
(ระดับ 3 ขึ้นไป) 
-โรงเรียนวิถีพุทธ 
จํานวน 40 โรงเรียน 

ศน.ยุวะภา 
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ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ประเดน็การนเิทศ กิจกรรมการนเิทศ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 62 6.11  โรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มี
สติและสมาธิเป็นฐาน 

- แจ้งประชาสมัพันธ์        
การดําเนินงาน 
- ติดตามการดําเนินงาน 
-การนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

-โรงเรียนต้นแบบฯ 
จํานวน 2 โรงเรียน 
 

ศน.ยุวะภา 

มิ.ย. – ส.ค. 62 
 

6.12  โครงการ
พัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษาแบบเรียน
รวม ปีงบประมาณ 
2562 
 

- แจ้งประชาสมัพันธ์        
การดําเนินงาน 
- นิเทศติดตามการ
ดําเนินงาน 
-สะท้อนผลการนิเทศ 
- สรุปรายงานผล 

1.โรงเรียนแกนนํา
ต้นแบบ...6...โรง 
2. โรงเรียนจัดการ
เรียนรวม...58...โรง 
3. โรงเรียนคู่ขนาน       
ออทิสติก..1 โรง 

ศน.ปิยะดา 

มิ.ย. – ส.ค. 62 
 

6.13การนิเทศ 
กํากบั ตดิตาม แบบ
บรูณาการโครงการ
โรงเรียนต้านทุจรติ 

- แจ้งประชาสมัพันธ์        
การดําเนินงาน 
- นิเทศติดตามการ
ดําเนินงาน 
- ตรวจสอบ รวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงาน 

- โรงเรียนในสงักัด        
ทุกโรงเรียน (84 
โรงเรียน) 

ศน.จินตนา 
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