
 



 
ค าน า 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศบูรณาการ  

“การจัดการศึกษายกก าลังสอง” สู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการของ สถานศึกษาในสังกัด และน าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
          ในการสรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา น าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  มาวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหา ความส าเร็จของสถานศึกษาในสังกัด  
และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบริบทของสถานศึกษา 
ในสังกัด ความส าเร็จของโครงการ การถอดบทเรียนการนิเทศฯตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีทิศทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และได้จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศบูรณาการ “การจัดการศึกษา 
ยกก าลังสอง” สู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ เล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างความร่วมมือร่วมกันในการท างานทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข  
           ขอขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 
 
        กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
                                                                 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒               
                                        มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
ส่วนที่ ๑  

 บริบทการนิเทศบูรณาการ “การจัดการศึกษายกก าลังสอง”............................................   ๑ 
สู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการนิเทศบูรณาการ “การจัดการศึกษายกก าลังสอง”..........................................   ๑๔ 
การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่ ๓ 
ผลการนิเทศบูรณาการจากการถอดบทเรียน “การจัดการศึกษายกก าลังสอง”................  ๒๐   
การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก โครงการนิเทศฯ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ภาคผนวก ข ตารางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ภาคผนวก ค ตัวอย่าง ส าเนาบันทึกนิเทศฯ สถานศึกษาในสังกัดแยกตามเครือข่ายการศึกษา 
ภาคผนวก ง ประมวลภาพการนิเทศฯ สถานศึกษาในสังกัดแยกตามเครือข่ายการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ส่วนที่ 1  
บริบทการนิเทศบูรณาการ 

               “การจัดการศึกษายกก าลังสอง” สู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถคีุณภาพ 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๘๗ โรงเรียน 
แบ่งตามอ าเภอ ดังนี้ ๑) อ าเภอแกลง จ านวน   ๕๙  โรงเรียน  ๒) อ าเภอวังจันทร์  จ านวน 14 โรงเรียน และอ าเภอ
เขาชะเมา  จ านวน ๑๔  โรงเรียน เพ่ือให้การศึกษาเกิดการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จ าเป็นต้องมี
การวางแผนร่วมกันในลักษณะการบูรณาการในระดับเครือข่ายการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๖ เครือข่ายการศึกษา ได้แก่ 
๑)เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล ๒) เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา ๓) เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ๔) 
เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ๕) เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ๖) เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  ในการก าหนดกรอบ
แนวทางการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
วางแผนในการด าเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือทราบปัญหา ความต้องการในการนิเทศ ตามนโยบาย/
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ สถานศึกษาในสังกัด และรวบรวมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายการศึกษา จากการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เบื้องต้น ใน ปีการศึกษา 256๓ กลุ่มนิเทศฯ วางแผนการนิเทศ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา จ านวน 
๘๗ โรงเรียน  โดยนิเทศตามกระบวนการ PDCA เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
ผลส าเร็จ สภาพปัญหา และ อุปสรรคของการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาไปใช้ในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป  
       ดังนั้นเพื่อให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เกิดการ 
บูรณาการงานระดับพ้ืนที่ สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดท าแผนการนิเทศบูรณาการ“การจัดการศึกษายกก าลังสอง” สู่การศึกษาวิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เดือนธันวาคม พ.ศ. 256๓ – เดือนเมษายน  
พ.ศ. 256๔)  
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสถานศึกษา
ในสังกัด 
 ๒. เพ่ือน าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 ส่วนที่ 1 บริบทการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย  
  1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด  
  2. แผนภาพวงจรการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
  3. กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (PDCA)  
  4. ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  5. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒   
  6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
 



-๒- 
 
                     7. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
  8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒   
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตั้งอยู่อาคารหลวงปู่คร่ าอุปถัมภ์’๓๗  
เลขที ่๙๙/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์ 
ติดต่อ 0 3867 1180 โทรสาร 0 3867 2516 เว็บไซต์ http://www.rayong2.go.th สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 87 โรงเรียน ในพื้นที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแกลง อ าเภอ 
วังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
 
 



-๓- 
 
๒. แผนภาพวงจรการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2  ใช้วงจร ควบคุมคุณภาพติดตามคุณภาพงานแบบ PDCA ในการนิเทศฯ 4 ขั้นตอน  
ดังนี้ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D ) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A) รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศฯ ดังแผนภาพ 
 

วงจรการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 

 
1. ศึกษานโยบาย สภาพ ปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษาในสังกดั 
2. วางแผนการนิเทศ  
2.1 วิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด                                                                 P 
2.2 วางแผนการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับคณุภาพการศึกษา 
2.๓ ก าหนดปฏิทินการปฏิบตัิงาน และปฏิทินการนิเทศ 

 
1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศสถานศึกษาในสังกัด 

3. จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล                                                            D 
4. ประชุมชี้แจ้งการนิเทศฯ ให้แกศ่ึกษานิเทศก ์ 
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล ตามปฏิทินการนิเทศ 
 
 
1. ประชุมผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

2. รวบรวม วิเคราะห ์สังเคราะหผ์ลการนิเทศ                                                                    C 
3. สรุป ประเมินผลการนเิทศแตล่ะเรื่องให้เห็นพัฒนาการจุดที่ต้อง 
พัฒนาเพิ่มเติมของคร ู

 
1. ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลังจากท่ีได้รับนเิทศฯ  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

เพื่อวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป                                                                               A 
3. รายงานผล การนิเทศฯ ต่อ ผู้บงัคับบัญชา และส่งรายงานไปยัง 
หน่วยงานสพฐ./ศนฐ./สถานศึกษาในสังกัด 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา เป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ ได้รับการนิเทศในสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อ การนิเทศติดตาม และประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 1.สถานศึกษาได้รับการนิเทศตามแผนการนิเทศ ฯ 
2. รายงานผลการนิเทศบูรณาการ  
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3. สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 3.1 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน ปัญหา (P) Plan ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของ
สถานศึกษาในสังกัดจากข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยจัดท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ 
 ส่วนที่ 4 วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
 ส่วนที่ 5 รางวัลคุณภาพที่สถานศึกษาได้รับ  
 ส่วนที่ 6 ความต้องการนิเทศ และความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด  
 3.2 วางแผนนิเทศ (P) Plan  
  ๓.๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา  
เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของคะแนน และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
  3.2.๒ วางแผนการนิเทศ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มาวางแผนการนิเทศให้เหมาะสม
กับ เครื่องมือการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
                            1. ด้านความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา    
                            2. ด้านโอกาส ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
                           3. ด้านคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เป็นภาษาที่ 2-3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน   การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง PISA การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ โรงเรียนสุจริต และ
สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง  
                           4.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การนิเทศภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
   ๓.3 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา (D) Do  
                 1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการ 
ศึกษาที่เก่ียวข้อง  
                 2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในสังกัด 
                 3. จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
                 4. ประชุมชี้แจงการนิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รับทราบ  
                 5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทินการนิเทศ  
                      5.1 กระตุ้นครูผู้สอนให้พิจารณาแต่ละกิจกรรมของนโยบายที่สถานศึกษาด าเนินการ แล้วยังไม่
ประสบผลส าเร็จ หรือต้องการพัฒนาต่อว่าจะพัฒนาอย่างไร ด้วยวิธีการใด  
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                      5.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท ของแต่ละ
โรงเรียน  
                     5.3 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ   
                     5.4 ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน ในประเด็นอื่นๆ ที่โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม เช่น - การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน/หน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอน - การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
- การปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ - การทeวิจัยในชั้นเรียน - การใช้นวัตกรรม/สื่อ/แหล่งเรียนรู้  
- การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ระบบการนิเทศติดตามภายในของโรงเรียน ฯลฯ  
            3.4 สรุปผลการนิเทศ (C) Check  
                  1. ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
                  2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการนิเทศ  
                  3. สรุป ประเมินผลการนิเทศของสถานศึกษาเป้าหมาย ตามนโยบายแต่ละเรื่องให้เห็นพัฒนาการ  
จุดที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมของครู  
           3.5  ลงพื้นที่ติดตามซ้ า (A) Act  
                 1. ติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่หลังจากท่ีได้รับนิเทศฯ  
                 2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป  
                 3. รายงานผลการนิเทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานไปยังหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัด 
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4. ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                             ระยะเวลา พ.ศ.      กระบวนการด าเนินงานการนิเทศ ฯ 
    2563                       2564 
พย. ธค. มค. กพ มีค. เมย. พค มิย กค สค กย 

           ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan  
1. ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของ
สถานศึกษา ในสังกัด 
 2. วางแผนการนิเทศ 
      2.1 วิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ทุกสังกัด  
     2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุม่เป้าหมาย  
จัดล าดับตาม ความต้องการจ าเปน็เร่งด่วนมากทีสุ่ดไป 
หาเร่งด่วนน้อย ที่สุด  
     2.3 จัดกลุม่ของสถานศึกษา 
     2.4 วางแผนการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับ
คุณภาพ การศึกษา 
     2.5ก าหนดปฏิทินการปฏิบตังิาน และปฏิทินการ
นิเทศ 

           ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D )  
1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  
2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร  
3. จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ตดิตามและประเมินผล  
4. ประชุมชี้แจงการนิเทศฯ ให้แกผู่้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล รับทราบ  
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทิน  
การนิเทศ 

           ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C )  
1. ประชุมผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผล  
2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะหผ์ลการนิเทศ  
3. สรุป ประเมินผลการนเิทศแตล่ะเรื่องให้เห็น
พัฒนาการ จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเตมิของครู 

           ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A)  
1. ติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาท่ีหลังจากท่ี
ได้รับการนิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อวางแผนการนเิทศในระยะต่อไป  
3. รายงานผลการนิเทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่ง
รายงาน ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
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5. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
  นิเทศติดตาม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นพิเศษ ที่ต้องนิเทศ ติดตาม ในประเด็นดังนี้ 
            1. ด้านความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา    
            2. ด้านโอกาส ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
            3. ด้านคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เป็นภาษาท่ี 2-3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  
ตามแนวทาง PISA การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ โรงเรียนสุจริต และสถานศึกษาน าร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง  
            4.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การนิเทศภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
   ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ           ร่วมกัน                     วางแผน 
   สถานศึกษาตามประเด็นที่ก าหนด และประเด็นอ่ืนๆ    พัฒนา 
          ส่งเสริม 
 
 

6. มิติการขับเคลื่อน จุดเน้นการนิเทศ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 

มิติการ
ขับเคลื่อน  

จุดเน้นการนเิทศ 
การจัดการศึกษา 

ยกก าลังสอง 

ตัวช้ีวัด 

1.ด้านความ
ปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกใน
การดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบรวมถึงจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคภัยอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้้า 

สพป.รย.๒แจ้งนโยบายแก่สถานศึกษาในสังกัดให้รับทราบและถือ
ปฎิบัติ 
สถานศึกษา ในสังกัด สพป.รย.๒ มีระบบ และวางมาตรการความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ และถือปฎิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
สถานศึกษาในสังกัด สพป.รย.๒ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
มีสุขภาวะที่ดี 
ครูสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนในการดูแลตนเองและคนรอบข้าง 
ให้ปลอดภัยจากโรคภัย อย่างสม่้าเสมอ 
ผู้เรียนตระหนักรู้ ระวัง ถึงอันตรายของโรคภัย และปรับตัวต่อโรคภัย
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้าได้อย่างปลอดภัย 

 
 
 
 



   -๘- 

มิติการ
ขับเคลื่อน  

จุดเน้นการนเิทศ 
การจัดการศึกษา 

ยกก าลังสอง 

ตัวช้ีวัด 

2.ด้าน
โอกาส 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมเด็กพิการให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ 
มีพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ ตามศักยภาพของ
ตนเอง 
 
 
 

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญาสมวัยตามมาตรฐาน จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เน้นการเรียนปนเล่น เรียนอย่างมีความสุข สร้างกิจกรรมเสริม 
ตามมาตรฐานจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 
ครผูู้สอนระดับปฐมวัย ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญาสมวัยตามมาตรฐาน 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สพป.รย.๒มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้
ความเข้าใจกับโรงเรียนการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้การสร้าง
นวัตกรรมให้กับโรงเรียน 
 
 สพป.รย.๒ มีข้อมูลสารสนเทศ และแผนการด้าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม 
 สพป.รย.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนรวม 
 โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมด้าเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามศักยภาพของแต่ละคน  
นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพได้ตรง
ตามศักยภาพของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

มิติการ
ขับเคลื่อน  

จุดเน้นการนเิทศ 
การจัดการศึกษา 

ยกก าลังสอง 

ตัวช้ีวัด 

3.ด้าน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

ส่งเสริมรักการอ่าน 
เพ่ือการอ่านออก 
เขียนได้ 
 

สพป.รย.๒มีระบบนิเทศ ชี้แนะช่วยเหลือโรงเรียนในการอ่านออก
เขียนได้และน าผลนิเทศไปใช้ในการพัฒนา 
ครูมีการคัดกรองและมีข้อมูลด้านการอ่านและการเขียนรายบุคคล 
ครูมีวิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านการเขียนตามระดับชั้น 
นักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ลดลง และอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% 

การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  
 
 

สพป.รย.๒มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการด าเนินงาน
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและน าผลนิเทศไปใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ครูมีการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ไปวิเคราะห์เพ่ือหาจุดพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Lerning) 
 

สพป.รย.๒มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน 
สพป.รย.๒มีระบบนิเทศ ชี้แนะช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุก(Active Lerning)และน าผลนิเทศไปใช้ในการพัฒนา 
ครูมีการจัดท าหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน 
-มีส่วนร่วมในชั้นเรียน  -มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย -เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
-สร้างองค์ความรู้ได้ -มีความเข้าใจตนเอง  
-ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ –สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับสมรรถนะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ -มีทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 
ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้และน าผลไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนหรือใช้ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน 
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับสูง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตในการเรียนรู้
ตามระดับช่วงวัย 
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มิติการ
ขับเคลื่อน  

จุดเน้นการนเิทศ 
การจัดการศึกษา 

ยกก าลังสอง 

ตัวช้ีวัด 

 การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
 

 สพป.รย.๒ มีนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  สู่การ
ปฎิบัติในสถานศึกษา ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC โดยการจัดท าแผน สร้างทีมงาน สร้างครือข่าย 
 ผู้บริหาร/ครูเห็นความส าคัญของกระบวนการ PLC 
กิจกรรม PLC ของสถานศึกษาในสังกัด มีBest Practice สามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

สพป.รย.๒มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนในการยกผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรมให้กับโรงเรียน 
สพป.รย.๒มีข้อมูลในการสอบระดับต่าง ๆในการส่งเสริมสนับสนุน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับโรงเรียน 
สพป.รย.๒มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่าง ๆเช่น  
O-Net NT RT ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา 
ครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูมีการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์เพ่ือหาจุดพัฒนา 
ร.ร.มีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
นักเรียนเป็นรายบุคคลมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

การส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์  
ตามแนวทาง PISA 

สพป.รย.๒มีข้อมลูและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางการการประเมิน PISA 
โรงเรียนมีโครงการ/กจิกรรม ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะ
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการการประเมิน PISA 
ครูมีการน าแนวข้อสอบด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ และการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตรต์ามแนวทางการประเมิน PISA ในปีก่อนๆมาฝึกให้นักเรียนได้
ท าอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการการประเมิน PISA ออนไลนข์อง สสวท. 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะด้านการคิด
ค้านวณ 
 

สพป.รย.๒มีข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
สพป.รย.๒มีแผนงาน/โครงการรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง 
ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
วิทยาศาสตร์การค านวณในรายวิชาพ้ืนฐานตั้งแต่ ป.๑-ม.๓   

การจัดกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

สพป.รย.๒มีข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ  
สพป.รย.๒มีแผนงาน/โครงการรองรับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โรงเรียนมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบรรจุอยู่ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
ครูน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดระยอง 
 

สพป.รย.๒ มีข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการน้าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 
สพป.รย.๒ มีการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ
น้าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการน้าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดระยอง มีการด้าเนินงานตามประเด็น ๗ Change 
ที่จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลง 7 เรื่องท่ีส าคัญ ได้แก ่ แนวคิดของ
โรงเรียน (School Concept) : เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ผู้น าของโรงเรียน (School Leader) : มีความเป็นผู้น าสูง 
- ครู (Teacher) : มีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอน 
- ห้องเรียน (Classrooms) : มีความยืดหยุ่นและมีรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
- หลักสูตร (Curriculum) : เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- วิธีสอน (Pedagogy) : การเรียนรู้เชิงโครงสร้าง และ Active learning 
- การประเมิน (Evaluation) : ประเมินผลแบบ 360 องศา และการ
ประเมินผลระหว่างเรียน  
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ด้าน
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

มีโครงการนิเทศภายในปรากฏในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
มีค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ชัดเจน 
มีปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนที่ชัดเจนครบทุก ห้องเรียน 
มีการนิเทศภายในได้ครบตามปฏิทินและครบทุกชั้นเรียน 
มีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐาน และ  
มีสมุดนิเทศประจ าชั้นเรียน 
มีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง เป็นระบบ และน าผล
การด าเนินงานไปใช้ ปรับปรุงพัฒนางาน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สพป.รย.๒มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และน าผลนิเทศไปใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนมีการด าเนินงานได้ครบทุกองค์ประกอบของระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีรายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR)เป็นปัจจุบัน 

 
7. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

 ที่ปรึกษา 
๑. นายจรัญ   หวานค้า  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

๒. ดร.กัมพล  เจริญรักษ์   รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

 คณะศึกษานิเทศก์/รับผิดชอบตามประเด็น 
           ประเด็นด้านความปลอดภัย         -นางปัญชลีย์  ปราณี  

ประเด็นด้านโอกาส                   -นางจ้ารัส   มีลาภ    
                                         -นางปัญชลีย์  ปราณี    
ประเด็นด้านคุณภาพการศึกษา     -นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ    
                                          -นางสาวฉันทนา  ส้าลี    
                                           -นางกันยารัตน์  ศรีเนตร  
 
 
 
   



                                    -๑๓- 
                                            -นายจิรพล  ค้าต่อตั้ง    
                                            -นางสาวศิริพร  แทนทด    
                                            -นายสุธน  พรมลี     
ประเด็นด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ           
                                          -นางปัญชลีย์  ปราณี   
                                            -นางกันยารัตน์  ศรีเนตร    

8. ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
    - ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ส่วนที่ 2  
         สรุปผลการนิเทศบูรณาการ 

          “การจัดการศึกษายกก าลังสอง” สูก่ารศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
                 โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

 สรุปผลการนิเทศบูรณาการ ฯตามมิติการขับเคลื่อน จุดเน้นการนิเทศ และตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ปฎิบัติได้ตามค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 เชิงปริมาณ 
 1.ด้านความปลอดภัย มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
    ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการอย่างแล้วอย่างต่อเนื่องใน 
แต่ละด้าน ได้แก่ 
            1)ความปลอดภัยข องอาคารเรียน/อาคารประกอบ  
              ๒.) ความปลอดภัยของครุภัณฑ์  
              ๓) ความปลอดภัยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
              ๔) ความปลอดภัยในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการป้องกันอุบัติในสถานศึกษา  
              ๕) ความปลอดภัยจากการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
              ๖) การป้องกันอุบัติภัยที่เกิดจากมนุษย์  
              ๗) ความปลอดภัยในการป้องกันและเฝ้าระวัง  ลดปัจจัยเสี่ยง ลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019  (COVID-19) 

บรรลุค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ คะแนน 
           2.ด้านโอกาส  
              2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
             ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ในสังกัด มีผลการปฎิบัติงานครบตามองค์ประกอบ 
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ 
             ๑). การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ๒.) การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในห้องเรียน  ภายนอกห้องเรียน 
              ๓) การจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ของเด็กปฐมวัย 
              ๔) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
              ๕) การเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ชั้น ป.๑/ตัวเลข 
              ๖) การประเมินพัฒนาการ 
 บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 

    2.2 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
               ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ในสังกัด มีการปฎิบัติงานครบตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษา
พิเศษ ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  ได้แก่ 
                    ๑) โรงเรียนได้บริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT/SBM 
 
 



-๑๔- 
 

                ๒) โรงเรียนมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษและ 
 คณะท้างานการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
               ๓) โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ทุกปีการศึกษา และกรอกข้อมูลลงใน
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ตรงตามก้าหนด 
              ๔) โรงเรียนจัดท้าค้าขอสื่อและบริการทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดระยอง  
              ๕) โรงเรียนจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ส้าหรับนักเรียนทุกคน 
              ๖) ครูทุกคนด้าเนินการสอนตามแผน IEP วัดและประเมินผลตามแผนIEP 
              ๗) โรงเรียนมีการด้าเนินการจัดท้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ  
              ๘) นักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษทุกคนเข้าถึงบริการการเรียนการสอน เข้าร่วมกิจกรรม  
ทุกประเภทที่โรงเรียนจัดให้ 
               ๙) ในการส่งต่อนักเรียนเลื่อนชั้น ได้มีการส่งข้อมูลของนักเรียนประกอบการเลื่อนชั้นทุกครั้ง 
               ๑๐) โรงเรียนได้จัดท้ารายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเรียนรวม (SAR) ส่งกลุ่มงานการศึกษา
พิเศษ กลุ่มนิเทศ ฯ ทุกปีการศึกษา 

   บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
 

               ๓ ด้านคณุภาพทางการศึกษา 
                  3.1 การด าเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด                     
                  ร้อยละ ๘0 ของผู้เรียนสถานศึกษาในสังกัด มีการอ่านหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด และ
ผู้เรียนไดบ้ันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๔  คะแนน 
 

                 3.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                   ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการออกแบบและวางแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ได้แก่ 
                   ๑) ด้านการออกแบบและวางแผนการสอน สอดคล้องกับมฐ./ตชว. ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ
องค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องและสัมพันธ์กันเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                   ๒) ด้านเนื้อหาเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระส าคัญ มฐ./ตชว.การเลือกเนื้อหาที่เน้นเพ่ือการ 
สื่อสารเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเลือกเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนเลือก
เนื้อหาที่สามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
                   ๓) ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน การใช้ค าสั่งที่ง่ายและชัดเจน การใช้ภาษาอังกฤษทุกกิจกรรม 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างอิสระ คล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
                   ๔) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เลือกใช้กิจกรรม
สอดคล้องกับโครงสร้างทางภาษา เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
                   ๕) ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                   ๖) มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และร่วม
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๔  คะแนน 
                   3.3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active  learning 
                                    ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนสถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active  learning ได้แก่ 
                         ๑) มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดแยกเป็น  

                              - ความรู้    
                             - ทักษะกระบวนการ    
                             - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                         ๒) จัดท าแผนการการเรียนรู้ที่เน้น Active  learning มีแผนการเรียนรู้ที่มีลักษณะ  

                             - พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
                             - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด   
                             - ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
                             - ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการท างานและ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
                             - เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด  
                            ๓) ครูผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเองด าเนินการสอนตามแผน Active learning  มีการด าเนินการสอนสอนตามแผน Active  learning โดย 
                             - มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู - มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
                             - ครูจัดกิจกรรมตรงตามแผน  ก าหนดให้นักเรียนน าเสนอผลงาน                 
                             - มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น         
                             - นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาที่เรียน 
                           ๔) มีการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
                             - มีการวัดได้ตรงจุดประสงค์/ ผลการเรียนรู้ 
                            - ใช้เครื่องท่ีมีคุณภาพและมีความยุติธรรม 
                            - แปลผลได้ถูกต้อง 
                            - น าผลการวัดผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
                          ๕) มีการจัดท าบันทึกผลหลังการสอน   
                            - มีบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน 
                            - มีบันทึกปัญหาและอุปสรรค 
                            - มีบันทึกข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
                            - มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
                          ๖) ซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน เสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง 
                            - มีการแบ่งกลุ่มเด็ก เก่ง ปานกลาง อ่อน สอนซ่อมเด็กอ่อน  เสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง  
อย่างเป็นระบบ 

           บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๔  คะแนน 
 



-๑๖- 
 

    ๓.๔ การขับเคลื่อนกระบวนการ (Professional Learning Community : PLC) 
           ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในสังกัด มีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่  
                      ๑) มีการก้าหนดแผนงานในการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCสู่ โดยการจัดท้าค้าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา และก้าหนดบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ที่ชัดเจน  
                        ๒) การสร้างความตระหนัก/ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางของกระบวนการ PLCให้กับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาในการนา้กระบวนการ PLC เข้าสู่ห้องเรียน 
                        ๓) การสรรหากิจกรรม PLC ที่สามารถเป็น Best practice ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๔  คะแนน 
 

                 ๓.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                     ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ผล 
การสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา สาเหตุ/ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบ  O-NET มาตรฐานและตัวชี้วัด
และมีวิธีการพัฒนา ได้แก่ 
                      ๑) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
                      ๒) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
                      ๓) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
                      ๔) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
 

               ๓.๖ การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อรับการประเมิน PISA 2021 
                     ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (๑๗ แห่ง) มีการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
                      ๑) การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA และการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการรักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมยอดนักอ่าน 
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันความเป็นเลิศ ด้าน
ทักษะทางภาษาไทย รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านภาษาไทย เป็นต้น  
                      ๒) การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)              
และการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
                      ๓) การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการจัด
โครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การส่งเสริม โครงงานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
 
 
 



-๑๗- 
 

               ๓.๗ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบเทคโนโลยี   
                        ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
และออกแบบเทคโนโลยี  ครบถ้วน ได้แก ่
                        ๑) จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน และค าอธบิายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐ 
                        ๒) ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด าเนนิการเก็บรวบรวม และสรุปผลที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
                        ๓) ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรปุผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
 

                 ๓.๘ การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
                       ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตาม
จุดเน้นคุณลักษณะโรงเรียนสจุริต ครบถ้วน ได้แก ่
                       ๑) การด าเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
                       ๒) การด าเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
                       ๓) การด าเนินการกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
                       ๔) การด าเนินการกิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 
                       ๕) การด าเนินการกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
                       ๖) การด าเนินการกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ "STRONG” 
                       ๗) กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
                       ๘) การน าหลักคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารงานตามมาตรฐานการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริต การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไป 
                      ๙) การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในสถานศึกษา 
 โดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 /กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
                  ๓.๙ สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 
                       ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกามีส่วนร่วม
ของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  
                       ๑) รุ่นที่ 1 จ านวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ 1) วัดสุขไพรวัน 2) บ้านท่าล าบิด ๓) วัดถนนกะเพรา  
๔) บ้านมาบช้างนอน  ๕) บ้านน้ ากร่อย ๖) บ้านหนองม่วง  และ๗) บ้านคลองบางบ่อ  
                       ๒) รุ่นที่ ๒ จ านวน  ๙  โรงเรียน ได้แก่ ๑) วัดพลงช้างเผือก ๒) ชุมชนวัดตะเคียนงาม  
๓) วัดคลองปูน ๔) บ้านเนินสมบูรณ์ ๕) วัดเขาน้อย ๖) วัดไตรรัตนาราม ๗)บ้านช าสมอ ๘)บ้านแก่งหวาย  
และ๙) วัดเขากะโดน 

    บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
 



-๑๘- 
 

               ๔. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                  ๔.๑ การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา  
                   ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
                    ๑) มีโครงการนิเทศภายในปรากฏในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
                    ๒) ค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ชัดเจน 
                    ๓) ปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนที่ชัดเจนครบทุกห้องเรียน 
                    ๔) ปฎิบัติการนิเทศภายในได้ครบตามปฏิทินและครบทุกชั้นเรียน 
                    ๕) มีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐาน  
                    ๖) มีสมุดนิเทศประจ าชั้นเรียน 
                    ๗) การประเมินและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง เป็นระบบ และน าผลการด าเนินงานไปใช้ปรับปรุง
พัฒนางาน 

       บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
             ๔.๒ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ    
                      การศึกษา พ.ศ.2561 
                       ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ครบทุกแห่ง และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ 
                       ๑) การด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                           ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกัน ฯ 
มีการด้าเนินงานระบบประกันฯอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจนและ
ด้าเนินงานระบบประกันฯที่เป็นระบบเป็นแบบอย่างได้ 
                       ๒) การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                           สถานศึกษาได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด มีองค์ประกอบครบถ้วน
ครูและบุคลากร กรรมการสถานศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานการศึกษาทุกคนและมาตรฐาน
การศึกษามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการประเมินภายนอกเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก้าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นชัดเจน 
                       ๓) การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ้าปี 
                          สถานศึกษามีการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการ
ประจ้าปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการเป็นรูปธรรม ชัดเจน  
และได้ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฎิบัติการประจ้าปีมีองค์ประกอบ
ที่สมบูรณ์และได้ด้าเนินการปรับปรุงแผนแบบมีส่วนร่วม 
                       ๔) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                          สถานศึกษาได้ด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกต้อง 
ตามระเบียบเป็นรูปธรรม มีการประเมินตามสภาพตามบริบท ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กันไป การตัดสิน 
 
 
 
 



-๑๙- 
 
คุณภาพของสถานศึกษาเป็นการประเมินในภาพรวมหรือกระบวนการด้าเนินงานหลังการประเมินแล้วได้แจ้งผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
                       ๕) การจัดท้ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                           สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ และหลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานศึกษา 
ได้น้าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานศึกษาได้รายงานและเปิดเผยผลการประเมิน 
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เว็ปไซต์ เป็นต้น 

                 บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ  

       1. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ และน าผลการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลไปใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
                 2. ผู้บริหารการศึกษา ได้ทราบผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน า 
ข้อมูลไปพัฒนาจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด ต่อไป 

               บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              ส่วนที่ ๓  

  ผลการนิเทศบูรณาการจากการถอดบทเรียน 
   “การจัดการศกึษายกก าลังสอง” สู่การศกึษาวิถีใหม่ วิถคีุณภาพ 

                                  โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
                   
                     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ  
ร่วมถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัด ได้ด าเนินการนิเทศสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๘๗ 
โรงเรียน  ๖ เครือข่ายการศึกษา ดังนี้ 
    ๑. เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล จ านวน   ๑๔    แห่ง   
                          1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
                ๑.๒ ตัวแทนครูวิชาการ 
                          ๑.๓ ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒. เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา จ านวน  ๑๔     แห่ง   

                          1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
                ๑.๒ ตัวแทนครูวิชาการ 
                          ๑.๓ ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายการศึกษา 
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                    ๓. เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร จ านวน  ๑๕     แห่ง   
                          1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
                ๑.๒ ตัวแทนครูวิชาการ 
                          ๑.๓ ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายการศึกษา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                      
                    ๔. เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ จ านวน   ๑๖    แห่ง   
                          1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
                ๑.๒ ตัวแทนครูวิชาการ 
                          ๑.๓ ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายการศึกษา 
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๕. เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ จ านวน   ๑๔   แห่ง   

                          1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
                ๑.๒ ตัวแทนครูวิชาการ 
                          ๑.๓ ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายการศึกษา 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๖. เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา จ านวน   ๑๔    แห่ง   

                          1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
                ๑.๒ ตัวแทนครูวิชาการ 
                          ๑.๓ ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1.ด้านความปลอดภัย มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
    สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ สถานศึกษามีมาตรการความปลอดภัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของอาคาร  
     เรียน/อาคารประกอบ ครุภัณฑ์  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  การวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการ 
     ป้องกันอุบัติในสถานศึกษา   ความปลอดภัยจากการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  การป้องกัน 
     อุบัติภัยที่เกิดจากมนุษย์  ความปลอดภัยในการป้องกันและเฝ้าระวัง  ลดปัจจัยเสี่ยง ลดโอกาสการแพร่ระบาด 
     ใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) 
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2.ด้านโอกาส  
              2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
             สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาปฎิบัติงานครบตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในห้องเรียน  ภายนอกห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 
จัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ผลิตสื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน และมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ชั้น ป.๑  
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              2.2 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
               สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาได้บริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT/SBM 
มีค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ คณะท้างานการจัดท้าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) มีการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ทุกปีการศึกษา และกรอกข้อมูลลงในระบบ
โปรแกรมสารสนเทศ SET ตรงตามก้าหนด จัดท้าค้าขอสื่อและบริการทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้า
จังหวัดระยอง จัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส้าหรับนักเรียนทุกคน  ครูทุกคนด้าเนินการสอนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการ
ด้าเนินการจัดท้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ  นักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ
ทุกคนเข้าถึงบริการการเรียนการสอน เข้าร่วมกิจกรรม ทุกประเภทที่โรงเรียนจัดให้  ในการส่งต่อนักเรียนเลื่อนชั้น  
ได้มีการส่งข้อมูลของนักเรียนประกอบการเลื่อนชั้นทุกครั้ง  โรงเรียนได้จัดท้ารายงานการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานเรียนรวม (SAR) ส่งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มนิเทศ ฯ ทุกปีการศึกษา 
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      ๓ ด้านคุณภาพทางการศึกษา 
        3.1 การด าเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด                     

                 สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ   สถานศึกษาในสังกัด มีการอ่านหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
และผู้เรียนไดบ้ันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล 
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3.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                   สิ่งทีส่ถานศึกษาปฏิบัติ   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการออกแบบและวางแผนการสอน โดยการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เน้นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างอิสระ เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ 
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และจัดกิจกรรมโดยเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active  learning 
                              สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ    สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active  learning                         
มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด  มีแผนการเรียนรู้ที่มีลักษณะ พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด  
การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดผู้เรียน 
สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้  
การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยในการท างานและ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ครผูู้สอนเป็น 
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ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  ส าหรับการวัดผลและประเมินผล 
การเรียน มีการวัดได้ตรงจุดประสงค์/ ผลการเรียนรู้  น าผลการวัดผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน  มีการ
จัดท าบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียน
อ่อน เสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง มีการแบ่งกลุ่มเด็ก เก่ง ปานกลาง อ่อน สอนซ่อมเด็กอ่อน  เสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง  
อย่างเป็นระบบ 

  
 ๓.๔ การขับเคลื่อนกระบวนการ (Professional Learning Community : PLC) 
         สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ   สถานศึกษาในสังกัด มีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง ก้าหนด
แผนงานในการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCสู่ โดยการจดัท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา และก้าหนดบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ที่ชัดเจน สร้างความตระหนัก/
ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางของกระบวนการ PLCให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการน้ากระบวนการ PLC  
เข้าสู่ห้องเรียน สรรหากิจกรรม PLC ที่สามารถเปน็ Best practice ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 



-๒๘- 
 
                 ๓.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                   สิ่งทีส่ถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์
ผลการสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา สาเหตุ/ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบ  O-NET มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดและมีวิธีการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
และวิชาภาษาต่างประเทศ 
               ๓.๖ การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อรับการประเมิน PISA 2021 
                  สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (๑๗ แห่ง) มีการ
เตรียมความพร้อมด้านการอ่าน  ได้แก่ โครงการรักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมบันทึก
รักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันความเป็นเลิศ ด้านทักษะทาง
ภาษาไทย รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านภาษาไทย เตรียมความพร้อมด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ได้แก่ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์   การเตรียมความพร้อมด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ได้แก่ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การส่งเสริม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 



                                                      -๒๙- 
 
๓.๗ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบเทคโนโลยี   

                 สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ    สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ และออกแบบเทคโนโลยี  ครบถ้วน มีการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐  ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด าเนินการเก็บรวบรวม  
และสรุปผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเก็บรวบรวม และสรุปผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
 

     
     ๓.๘ การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
           สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามจุดเน้น
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่  การด าเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี  กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนตร์สั้น กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ "STRONG”  กิจกรรม ๑ 
โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  การน าหลักคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารงาน
ตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานทั่วไป  การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในสถานศึกษา  
 



                                                               -๓๐- 
 
โดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ /กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๙ สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 

            สิ่งทีส่ถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาที่เข้าร่วมพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง   
ได้แก่   รุ่นที่ 1 จ านวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ 1) วัดสุขไพรวัน 2) บ้านท่าล าบิด ๓) วัดถนนกะเพรา ๔) บ้านมาบ- 
ช้างนอน  ๕) บ้านน้ ากร่อย ๖) บ้านหนองม่วง  และ๗) บ้านคลองบางบ่อ  รุ่นที่ ๒ จ านวน  ๙  โรงเรียน ได้แก่  
๑) วัดพลงช้างเผือก ๒) ชุมชนวัดตะเคียนงาม ๓) วัดคลองปูน ๔) บ้านเนินสมบูรณ์ ๕) วัดเขาน้อย ๖) วัดไตร- 
รัตนาราม ๗)บ้านช าสมอ ๘)บ้านแก่งหวาย และ๙) วัดเขากะโดน ไดร้ับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามประเด็นการพัฒนา School Concept  School Leader Teachers Classrooms 
Curriculum Pedagogy Evaluation เป้าหมายการศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
 
๔. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                  ๔.๑ การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา  
                        สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาในสังกัด มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง                   
มีโครงการนิเทศภายในปรากฏในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  ค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ชัดเจน ปฏิทินการนิเทศ
ชั้นเรียนที่ชัดเจนครบทุกห้องเรียน  ปฎิบัติการนิเทศภายในได้ครบตามปฏิทินและครบทุกชั้นเรียน  มีการบันทึกการ
นิเทศภายในเป็นหลักฐาน  มีสมุดนิเทศประจ าชั้นเรียน  การประเมินและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง เป็นระบบ  
และน าผลการด าเนินงานไปใช้ ปรับปรุงพัฒนางาน 
 

 

                ๔.๒ การด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 
                        สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ  สถานศึกษาในสังกัด มีระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ครบทุกแห่ง และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ๑) การด้าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒) การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการปรับปรุงแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ้าปี  ๔) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ๕)  
การจัดท้ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 



-๓๒- 
 

ตอนที่ ๒ สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม 
           ๒.๑  จุดเด่น  

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าระดับจังหวัด  
                     ๒. สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่ดี  

๓. สถานศึกษามีการจัดท าระบบสารสนเทศ ICT ข้อมูลต่างๆภายในโรงเรียนได้อย่างดีเป็น 
ระบบ ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ  
                     ๔. สถานศึกษาทั่วไปจัดการเรียนรวม มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

6. โรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และมีการนิเทศฯ ภายในของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

๗. ครจูัดการเรียนรู้แบบ Active  learning  และขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่าง 
ต่อเนื่อง  

๘. ใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านเทคโนโลยีทางไกล  
                     ๙. สถานศึกษาในสงักัด ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบ
เทคโนโลยี มีการท าวิจัย พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน  

๑๐. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  

๑๑. ครูเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1๒. ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1 เรื่อง/คน  

          1๓. มีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่น ทักษะทางภาษา ศิลปะ 
และดนตรี ทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา  

1๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
๑๕. โรงเรียนตระหนักถึงการอ่านออก เขียนได้ ภาษาไทย ๑๐๐ % ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
๑๖. สถานศึกษาด าเนินการโรงเรียนสุจริตการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสถานศึกษา  

จัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
             ๒.๒ ข้อเสนอแนะ 

๑.สถานศึกษาควรได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
2. ควรมีการจัดการประกวดแข่งขัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของสถานศึกษา 

 เพ่ือเป็นก าลังใจในการขับเคลื่อนงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ภาคผนวก ข ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ภาคผนวก ค ตัวอย่าง ส าเนาบันทึกนิเทศฯ สถานศึกษาในสังกัดแยกตามเครือข่ายการศึกษา 
ภาคผนวก ง ประมวลภาพการนิเทศฯ สถานศึกษาในสังกัดแยกตามเครือข่ายการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                                      ตารางการนิเทศบูรณาการ  



 

 
 
 



 
                                   เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 
 



 
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร 



 
เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 



เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู ่

 
 



 
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 
 

 



เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู ่

 



เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร 

 



เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือข่ายการศึกษาวังจันทร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา  นายจรัญ  หวานค า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
   ดร.กัมพล  เจริญรักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 
คณะท างาน 
  ๑. นางจ ารัส  มีลาภ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒. นางปัญชลีย์  ปราณ ี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ๓. นางสาวฉันทนา  ส าลี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๔. นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ๕. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ๖. นางสาวศิริพร  แทนทด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
           ๗. นายจิรพล  ค าต่อตั้ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
           ๘. นายสุธน  พรมลี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  ๙.นางศิริพร  สมทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

 


