
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คำนำ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กำหนดให้การนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในพื้นที่ และการประสานงานร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล จึงได้นำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
มาวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความสำเร็จ ของหน่วยงานการศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัด จัดทำแผนการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

โดยคาดหวังว่าแผนนิเทศการศึกษาฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    ที่จะ
ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการนิเทศ ให้คำแนะนำ ประสานสร้างความร่วมมือในการดำเนินการ
พัฒนาการศึกษา ทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการจัดทำแผนนิเทศฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และ
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงรายต่อไป 
 
                                                                             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

                                                             ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 
 

 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1 บทนำ           4 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย     12 
ส่วนที่ 3 กระบวนการนิเทศ                            49 
ส่วนที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล        63 
เอกสารอ้างอิง 
คณะทำงาน 
ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



 
 

 

 
ส่วนที ่1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561- 2580) จะดำเนินการขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที ่ 21 นอกจากนี้              
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง        
มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
๑.๑ เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก 

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี ่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป 

๑.๒ เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑.๓ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๑.๔ เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม

รูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับสตวรรษที่ ๒๑ ให้กับผู้เรียน 
๒.๒ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 

ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Leaming) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ
เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

๒.๓ พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ 
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด 
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

 



 
 

 

๒.๔ พัฒนาทักษะดิจ ิท ัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู ้เร ียนทุกช่วงวัย          
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

๒.๕ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

๒.๖ จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย 
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง 
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

๒.๗ ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

๒.๘ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู ้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์             
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้าน  
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้รวมทั้งมีบริเวณ
พักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 

๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ 
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๒.๑๐ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
๓. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

๓.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ  
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 
เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบต้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบางรวมทั้งกลุ่ม NEET ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

๓.๕ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 

๔. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๔.๑ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วย
การเรียนรู้(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 



 
 

 

๔.๒ ขับเคลื ่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (ExcellentCenter) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๔.๓ พัฒนาสมรรถนะอาชีพที ่ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill       
Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ   
ในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔ ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)      
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงานศึกษาต่อขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถะภาษาอังกฤษ 
(English Competengy) 

๔.๕ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Stat up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ 
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู ้ประกอบการด้านอาชีพทั ้งผู ้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื ่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

๔.๖ เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานใน
ภาคเกษตรโดยเฉพาะกล ุ ่มเกษตรกรอ ัจฉร ิยะ (Smart Fammer) และกล ุ ่มย ุวเกษตรกรอ ัจฉร ิยะ           
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

๔.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดย
บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมซน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

๔.๘ พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน        
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้ 

๕. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 

Performance Appraisa (PAI โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ 
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา 

๕.๓ พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ( รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

๕.๔ พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 



 
 

 

๕.๕ เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

๖. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
๖.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔. ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

๖.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย 
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ  

6.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ 
และทุกช่องทาง 

๖.4 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก 
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๖.5 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

๖.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๗. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ  

ซึ่ง จังหวัดเชียงรายมีแผนการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้ จึงมุ่งการพัฒนา
จังหวัดแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติอีกทั้งได้มีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปข้างหน้า ตาม
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายที่ว่า “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 
เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่งคงในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
เพ่ือน นำไปสู่สังคมสร้างสรรค์ 
 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา รองรับความเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้  1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพ 2) เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 3) พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 4) เสริมสร้าง 
พัฒนา และดำเนินการตามระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานสถานศึกษา
ในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน 



 
 

 

สถานศึกษาในจังหวัดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล (ข้อมูลจากกลุ่ม
นโยบายและแผนจากหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 2570) 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการ 
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการประสานงานต่างๆในจังหวัด ตามคำสั่ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่ 721/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่องการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการปฏิบัติในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ภาคผนวกที่ 1) กำหนดให้
การนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน
สถานศึกษาในพื้นที ่ และการประสานงานร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้มีทิศทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความสำเร็จ ของหน่วยงาน
การศึกษา และ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย มาจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตาม
กระบวนการ SPDCA+ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตามนโยบาย ผลสำเร็จ สภาพปัญหา 
และอุปสรรคของการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 2570 
2.2 เพื ่อใช้ในการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 
2570 

2.3 เพื่อใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 2570 
๓. เป้าหมายการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       1) หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 11 หนว่ยงาน 
       2) สถานศึกษาทุกสังกัด 
       3) บุคลากรในสถานศึกษา 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  
      2) สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
      3) บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  
 



 
 

 

 
๔. ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

๕. กรอบแนวคิดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

๕.๑ แผนภาพ การนเิทศ ติดตาม และประเมินผล   

 



 
 

 

๕.๒ กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยใช้
กระบวน การติดตามคุณภาพงานแบบ SPDCA+  มี 6 ขั ้นตอน ดังนี ้ข ั ้นที่1 S (Synthesis) ขั้น
สังเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่2 วางแผนการนิเทศ P (Plan) ขั้นที่3 การปฏิบัติงาน D (DO)  ขั้นที่  4 การ
ตรวจสอบ C (Check)  ขั ้นที่  5 ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา A (Act) ขั ้นที่ 6 A (Accountability) การ
รับผิดชอบต่อสังคม (รายงานผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จให้สอดคล้องปริมาณด้านบน*** 

เชิงปริมาณ 
1 . ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2 . ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการนำผลการนิเทศฯ ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
          3 . ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการนิเทศในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

         เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแผนการนิเทศ 
2.  สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
3.  บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแผนการนิเทศ 
 
 
  



 
 

 

6. นิยามศัพท์ 
บุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน

ทางการศึกษา 
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การดำเนินการช่วยเหลือ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที ่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย  
 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
7.1 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
7.2 สถานศึกษามีการนำผลการนิเทศฯ ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.3 บุคลากรที่ได้รับการนิเทศในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2 
    

ข้อมูลพื้นฐาน  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ         
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย        
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชน มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”          
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และกำหนดทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนที่วาง
กรอบเป้าหมายโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงาน         
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียมและทั ่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึด
ตามเป ้ าหมายการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี ่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และสอดรับตามคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 
2560 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ   ในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับจังหวัด       
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) 

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
(พ.ศ. 2561- 2580) จะดำเนินการขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อย
ที่ 3  ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้              

 



 
 

 

ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  
เพ่ือให้ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ    
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู ่ความมั ่นคง มั ่งคั่ง          
และยั่งยืน 
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
  จังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานจัดการศึกษาในแต่ละสังกัดที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งใน  
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 1๑ หน่วยงาน ได้แก่ 

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

1.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

1.1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 

 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 

1.2  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1.2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 

1.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

1.3  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

1.3.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

1.3.3 วิทยาลัยเทคนิคเทิง 

1.3.4 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

1.3.5 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

1.3.6 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

1.3.7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1.3.8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

1.3.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน 

1.3.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

1.3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย 

1.3.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 



 
 

 

1.3.13 วิทยาลัยเทคโนโลยีวริุณบริหารธุรกิจ 

1.4  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.4.1 ศูนย์การพัฒนานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) 
1.4.2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

2. สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2.1.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2.1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

2.1.4 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

2.1.5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย 

2.1.6 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.1.7 วิทยาลัยเชียงราย 

2.1.8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2.2  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
2.2.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

2.3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

2.3.1 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
2.4.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

2.4.2 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

2.5  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                           สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
อ้างอิงข้อมูล : จากแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
รายช่ือโรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

ที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา อำเภอ ตำบล 

1 1157100001 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา เมืองเชียงราย  นางแล 
2 1157100002 เชียงรายวิทยาคม เมืองเชียงราย  เวียง 
3 1157100003 ปิติศึกษา เมืองเชียงราย  ริมกก 
4 1157100004 อนุบาลร่วมใจ เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
5 1157100005 อนุบาลฉัตรมงคล เมืองเชียงราย  บ้านดู่ 
6 1157100006 อนุบาลอำไพ เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
7 1157100008 อนุบาลพรรณี เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
8 1157100010 มารีย์รักษ์เชียงราย เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
9 1157100011 กองทัพบกอปุถัมภบ์ริบูรณ์ธนวัฒน ์ เมืองเชียงราย  รอบเวียง 

10 1157100012 บัณฑิตศึกษา เมืองเชียงราย  เวียง 
11 1157100013 สันติวิทยา เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
12 1157100014 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ เมืองเชียงราย  ริมกก 
13 1157100015 อนุบาลกุลภัสสร์ เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
14 1157100016 อนุบาลหทัยชนก เวียงเชียงรุ้ง  ทุ่งก่อ 
15 1157100017 อนุบาลศุภลักษณ์ เวียงชัย  เวียงชัย 
16 1157100018 ลูกรักเชียงของ เชียงของ  เวียง 
17 1157100019 คริสเตียนแสงประทีป เชียงของ  ห้วยซ้อ 
18 1157100020 กิตติคุณเทิงวิทยา เทิง  เวียง 
19 1157100021 เด็กดีพิทยาคม เทิง  เวียง 
20 1157100023 อนุบาลศิริวัฒนา พาน  เมืองพาน 
21 1157100024 อนุบาลคำนวณ พาน  เมืองพาน 
22 1157100025 ศิริมาตย์เทวี พาน  เมืองพาน 
23 1157100028 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา พาน  สันติสุข 
24 1157100029 อนุบาลคริสเตียนสันกอง ป่าแดด  โรงช้าง 
25 1157100030 อนุบาลสุชาดา แม่จัน  ศรีค้ำ 
26 1157100031 ศุภปัญญา แม่จัน  ป่าตึง 
27 1157100032 อนุบาลอำพร แม่จัน  แม่จัน 

28 1157100034 บุญพิทักษ์วิทยา เชียงแสน  เวียง 

29 1157100034 บุญพิทักษ์วิทยา เชียงแสน  เวียง 
30 1157100035 มานิตวิทยา แม่สาย  ห้วยไคร้ 
31 1157100036 อนุบาลนิมิตใหม่ แม่สาย  แม่สาย 

 
 



 
 

 

 

รายช่ือโรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา อำเภอ ตำบล 

32 1157100037 ดรุณราษฎร์วิทยา แม่สาย  เวียงพางคำ 
33 1157100038 ปิยะพรพิทยา แม่สาย  แม่สาย 
34 1157100041 เซนต์มารีอา แม่สรวย แม่สรวย  เจดีย์หลวง 
35 1157100042 นุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า  ป่างิ้ว 
36 1157100043 ปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั เวยีงป่าเป้า เวียงป่าเป้า  สันสล ี
37 1157100044 อนุบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย  แม่เปา 
38 1157100045 กฤษณาทวีวิทย์ ขุนตาล  ต้า 
39 1157100051 สหศาสตร์ศึกษา เมืองเชียงราย  ริมกก 
40 1157100052 ธารทิพย์ เมืองเชียงราย  ท่าสุด 

41 1157100053 วัฒนศึกษา พาน  เมืองพาน 
42 1157100054 ลูกรักป่าแดด ป่าแดด  ป่าแดด 
43 1157100055 อนุบาลบ้านรักเด็ก เวียงป่าเป้า  เวียงกาหลง 
44 1157100056 วิศานุสรณ์ เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
45 1157100060 ศิวิไลพิทยา แม่จัน  ป่าตึง 
46 1157100061 สิริวัฒนาเชียงราย เวียงชัย  เวียงชัย 
47 1157100063 บัณฑิตพิทยา แม่สาย  แม่สาย 
48 1157100064 อารียาวิทย์ แม่สาย  แม่สาย 
49 1157100065 ปัญญาวัฒน์ เมืองเชียงราย  สันทราย 
50 1157100066 เกษมสาสน์ เมืองเชียงราย  รอบเวียง 
51 1157100142 เอกทวีวิทย์ แม่สาย  แม่สาย 
52 1157100143 วัดจอเจริญสุขุมวาท เวียงชัย  ดอนศิลา 
53 1157100145 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม เมืองเชียงราย  ริมกก 
54 1157100147 เชียงแสน อาคาเดมี เชียงแสน  เวียง 
55 1157100149 เฟ่ืองฟ้าวิทยา แม่สาย  ห้วยไคร้ 
56 1157100151 พระกุมารเยซูเชียงของ เชียงของ  เวียง 
57 1157100152 อนุบาลสุขเจริญพิทยา พญาเม็งราย  ไม้ยา 
58 1157100155 พิทักษ์เกียรติวิทยา เวียงป่าเป้า  เวียง 

59 1157100157 อนุบาลบ้านลูกรัก แม่จัน  แม่จัน 

60 1157100158 วรรณศรวิทยา เวียงแก่น  ม่วงยาย 
61 1157100159 แม่สายอนันตศาสตร์ แม่สาย  เวียงพางคำ 
62 1157100160 การศึกษาคนตาบอดแม่สาย แม่สาย  ศรีเมืองชุม 

 
 
 



 
 

 

รายช่ือโรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา อำเภอ ตำบล 

63 1157100161 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา ดอยหลวง  โชคชัย 
64 1157100162 อนุบาลชัยพงษ์ ขุนตาล  ยางฮอม 
65 1157100269 คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต เวียงป่าเป้า  แม่เจดีย์ 
66 1157100270 มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชยีงราย แม่จัน  สันทราย 
67 1157100271 อนุบาลเพลินจติ (เวียงเชียงรุ้ง) เวียงเชียงรุ้ง  ทุ่งก่อ 
68 1157100272 สิริสันติสุขวิทยา แม่สรวย  แม่พริก 
69 1157100273 แบ๊บติสพระกรุณาปราณี เมืองเชียงราย  ห้วยสัก 
70 1157100274 ทวีเอสซีวิทยา เมืองเชียงราย  ป่าอ้อดอนชัย 
71 1157700001 นานาชาติเชียงราย เมืองเชียงราย  ริมกก 

72 1157700002 คริสเตียนนานาชาติเชียงราย เมืองเชียงราย  บ้านดู่ 
73 1157700003 นานาชาติ เกนส์วลิล์ เชียงราย แม่สาย  โป่งผา 
74 1157700004 นานาชาติวันโฮป แม่สาย  โป่งผา 

 

หมายเหตุ : โรงเรียนต้นดีศึกษา จะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
อ้างอิงข้อมูล : จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2565 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
พันธกิจ    

ยกระดับคุณภาพ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
เสริมสร้างโอกาส : เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่าง 

                                 ทั่วถึง เท่าเทียม 
พัฒนาระบบ : พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 



 
 

 

2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส 
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้นในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญใน
การประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้   
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กรประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้
แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษา          
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เมื ่อวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้นเนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัส      โคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ 
New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั ้งต่อผู ้เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

1.1  เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการ
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best 
Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2  เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.3  เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 



 
 

 

1.4  เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ใน  
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เต็มรูปแบบเพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ

ของตนเองด้วยการเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั ้งในห้องเรียน สถาน
ประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

2.3  พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนได้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4  พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม  ให้ม ีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู ้ เร ียน ควบคู ่ไปกับการเร ียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6  จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม     
ที่หลากหลาย และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7  ส่งเสริมการให้ความรู ้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial 
Literacy) ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

2.8  ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 
สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็น
ฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับ
เอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.9  ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์   
ที่ตัวผู้เรียน 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
3.1  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื ่อใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับเพ่ือ
ป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 



 
 

 

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ         
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3  พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและ
กลุ่มเปราะบางรวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4  พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา    
ทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course)    
เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

4.2  ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ
ยกระดับสมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความ
เป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3  พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill          
Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ  
ในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4  ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา        
(V-Net) ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน 
ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตร
สมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) 

4.5  จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Stat up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับกศน.และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6  เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและ
กำลังแรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตร
อัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7  ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ    
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8  พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและ
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสม   
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 



 
 

 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ 

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Perfermance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาระบบ Digital Perfermance Appraisal (DPA) 

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามกรอบระบบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา 

5.3  พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4  พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกั ดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที ่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5  เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ทั้งระบบ ควบคูก่ับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1  ขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปัน
ข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้
งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 
4.0 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และ         
ทุกช่องทาง 

6.3  ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.4  นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่างๆ 

6.5  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
          เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการ           
จัดการศึกษาโดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื ่อนนโยบายการ           
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู ่การปฏิบัติระดับพื ้นที ่ ทำหน้าที ่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ



 
 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน       
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ 

4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้  
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 

(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน  

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ           
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  

6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน  

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ  
       8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย  
9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย     

มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา  
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง

การศึกษา และผู้เรียนที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ  
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 



 
 

 

วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน  

 วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
วาระท่ี 3 Big Data  

 วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ  
 วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต  
 วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
วิสัยทัศน์ : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ 

                ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
    อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา

อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ  
5. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ     

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็น 
    ในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 

 



 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  วิสัยทัศน์ : บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น 
                          ในโลกยุคใหม ่
  พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ  
   ทุกพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
                     และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
              อย่างทั่วถึงเหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ 
    ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เป้าประสงค์รวม 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
                แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

    4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
                          ผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  เปา้ประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะ 
              ที่จำเป็น สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
              ในพ้ืนที่ภูมิภาคและประเทศ 
  3.  ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจ ิทัล    
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 

 



 
 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ

ตามระบอบประชาธิปไตย 
 2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/

อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
    4. พัฒนาความรว่มมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
    2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม        
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และความปลอดภัยของผู้เรียน 
    4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
    5. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

  2. ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ

บริการประชาชน 
    2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ 



 
 

 

    3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ        
ทุกพ้ืนที ่
    4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยงและเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
    6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ 
เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
    7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย         
ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดกรอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินการในการ
พัฒนาจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) 
ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ เน้นการบูรณาการการทำแผนในรูปแบบ One plan โดยการสังเคราะห์
แผนของทุกภาคส่วนและทุกระดับ วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมทิศทางและแนวโน้มอนาคต วิเคราะห์
และเชื่อมโยงความสอดคล้องของทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ดำเนินการจัดทำแผน
ตามกรอบการดำเนินงานและแนวนโยบายของจังหวัด และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 
2566 - 2570) จึงมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งได้มีการประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต่อจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายที่ว่า “เชียงราย
เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล”  

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เน้นการดำเนินการพัฒนา 3 ประเด็นสำคัญเพ่ือนำไปสู่การ
ผลักดันให้เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล ได้แก่ 

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริม
นวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสรรค์เพ่ือรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์ 

จากเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที ่กำหนดขึ ้น สามารถแบ่งประเด็นการพัฒนาแบ่งออก       
เป็น 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตร          

เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์

และยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริม

สังคมสร้างสรรค์ 
โดยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นการพัฒนา สามารถวัดติดตามประเมินผล

ความสำเร็จความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยในเครื่องมือ 
CIPP Model มาใช้ในการติดตามความสำเร็จ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อ
จังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานโครงการในรอบปีต่อไป 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ     
ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการกำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานด้านการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค    
โดยการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3     
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 – 
2570) จัดทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

 



 
 

 

 วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองแห่งการศึกษา พัฒนากำลังคนสู่สังคมสร้างสรรค์   
                         บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย” 

 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมความมั่นคงของสังคมและความเป็นพลเมืองของประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ชุมชนเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับตัวได้ 
3. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ   

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) 
4. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 

5. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นคลังสมองและระดม
ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ดำเนินการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานนอกกระทรวง เนื่องจากงบประมาณหลัก
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงรายได้ การขอรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย โดยการขับเคลื่อนของสำนักงาน
จังหวัดเชียงรายจึงมีความสำคัญและท้าทายต่อการปฏิบัติและขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เช่น การพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนชายขอบและผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคอุบัติใหม่   

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายที่ต่อเนื่อง สืบเนื่องจากสภาพปัญหาอันเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร  
ที่มีการสับเปลี่ยนตลอดเวลา ส่งผลให้นโยบายบางประเด็นที่สอดคล้องกับจังหวัดเชียงราย ไม่ได้รับ
การสานต่อและหรือไม่ได้รับการขับเคลื ่อนที ่ดีพอ ฉะนั ้นการเชื ่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯกับประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายจึงมีความสำคัญ การวางแผนให้ครอบคลุมจะง่ายต่อการปฏิบัติทั้งต่อการปฏิบัติและ
การบริหารต่อไป   

3. สร้างระบบเครือข่ายการประสานงานร่วมกันระหว่างศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกับ
หน่วยงานขึ้นตรงและเครือข่ายอื่นๆ จะทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีงบประมาณจาก
ภายนอกกระทรวงมาช่วยในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น  

4. เร่งบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานขึ้นตรงเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  
ในแก้ไขปัญหาค่านิยมสังคมสมัยใหม่ โดยอาจจะบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง
ขึ้นเพ่ือให้ง่ายต่อการทำงานและการขับเคลื่อนในพ้ืนที่   

 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
การศึกษาและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  

6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อภาวะการมีงานทำในต่างประเทศโดยภาคีเครือข่ายของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 จากข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ข้อข้างต้น ส่งผลให้คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ต่อข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 



 
 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 
สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยสอดคล้อง
กับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคที่เท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

 เป้าประสงค์ 
1. มีงบประมาณเพียงพอต่อการตอบสนองประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงราย  
2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาครอบคลุมนโยบายของต้นสังกัดและของ

จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือ
ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 

3. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อประเด็น
การพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

4. มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อประเด็น
พัฒนาทั้ง 3 ประเด็น และประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

5. มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

6. มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวการณ์มีการทำในต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (เมื่อสิ้นสุดแผน ปี พ.ศ.2570) 
1. มีงบประมาณเพียงพอต่อการตอบสนอง
ประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย  

ได้รับงบประมาณภายนอกกระทรวงครบ         
ทุกประเด็นการพัฒนา 

2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา
ครอบคลุมนโยบายของต้นสังกัดและของจังหวัด
เชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคง
เพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 

มีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา
ครอบคลุมนโยบายของต้นสังกัดและของจังหวัด
เชียงรายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

3. มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการในการ
ทำงานร่วมกัน เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นการ
พัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

มีเครือข่าย จำนวน 3 เครือข่าย ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

4. มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นพัฒนา
ทั้ง 3 ประเด็น และประเด็นการพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 
 
 

มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นครอบคลุม 
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จำนวน             
1,000 โรงเรียน 



 
 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (เมื่อสิ้นสุดแผน ปี พ.ศ.2570) 

5. มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและนำเข้าสู่ระบบการ   
จัดการศึกษา 

6. มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือภาวะการมี
การทำในต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ของผู้ที่แสดงความต้องการในการ
ทำงานต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมในการประกอบอาชีพในต่างประเทศ 

 

กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 
สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
1. สร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยใน

โรงเรียนให้กับครู บุคลากร และผู้เรียน 
โครงการโรงเรียนปลอดภัย 

2. บูรณาการการทำงานกับ อปท. เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีความปลอดภัย 

โครงการโรงเรียนปลอดภัย 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(สิ้นสุดแผน) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
256
6 

256
7 

256
8 

256
9 

257
0 

ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้ 
มีความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน เพื่อช่วยลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เสี่ยง
และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
ขยายผลในอนาคตต่อไป 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  
และผู้เรียนของ
สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย      
มีความรู้ มีความ
เข้าใจในการ
ป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน 

จำนวน
สถาน 
ศึกษา 

100 110 120 130 140 

 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็นพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
1. พัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับ

ตอบสนองต่อความต้องการในการประกอบ
อาชีพด้านช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรม การบริการ และความเป็น
ผู้ประกอบการ 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2. พัฒนาทักษะอาชีพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

(สิ้นสุดแผน) 
หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
ด้านที่สอดคล้องกับวิถี
สังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
เชียงราย 

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ 
อาชีพและตอบ 
สนองต่อความ
ต้องการในการ
ประกอบอาชีพ  
ด้านช่าง
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรม         
การบริการและ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 
และด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จำนวน
คน 

1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ที่เท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

โครงการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(สิ้นสุดแผน) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละของโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงรายมีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่
หลุดออกจากระบบ
การศึกษา 

โรงเรียนใน
จังหวัด
เชียงรายมี
การจัดการ
ข้อมูล
สารสนเทศ
เพ่ือแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน
ที่หลุดออก
จากระบบ
การศึกษา 

จำนวน
โรงเรียน 

100 110 120 130 140 

 



 
 

 

 



 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงาน          
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  2. ขับเคลื ่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับ และทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
  4. ประสาน และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับ การ
ตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย และแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
  6. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ              
ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  9. ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน และ 1 งาน คือ 

1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
2. กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
5. งานธุรการ  

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
นายวีรัตน์  สานุมิตร  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1044  
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

    2. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มงานพัฒนาระบบ    
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และงานธุรการ  

       



 
 

 

 3. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษากับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในพื้นท่ีอำเภอที่รับผิดชอบ 
  4. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร การจัดการ
ศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว  
  5. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได ้รับ
มอบหมาย 
  7. ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  9. กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้หัวหน้ากลุ่ม
งาน ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ  

นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1054  
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้    
  1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 5 ในกรณีไม่สามารถ 
ปฏิบัติราชการได้ 
  3. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
              4. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจ
ราชการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  
            5. งาน สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

6. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอที่
รับผิดชอบ 

7. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอขุนตาล อำเภอ
พญาเม็งราย โรงเรียนวิศานุสรณ์ และโรงเรียนเกษมสาสน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

8. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
9. งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ งานนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
10. รับผิดชอบโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

และโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566         

11. ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) และกิจกรรมการจัดการเรียนการ



 
 

 

สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
    13. ปฏิบัติงานแทน นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

  14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1061 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจ
ราชการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  

3. งาน สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

4. ประสาน และปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษากับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเชียงราย/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่น ที่อยู่ในพื้นท่ีอำเภอที่รับผิดชอบ 

5. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการ        
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเชียงแสน      
อำเภอดอยหลวง โรงเรียนอนุบาลฉัตรมงคล และโรงเรียนอนุบาลร่วมใจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

6. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
7. งานศึกษาวิจัย เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ งานนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
8. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

9. ปฏิบัติงานโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕, 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
และกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 

11. ปฏิบัติงานแทน นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1050 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 4 ในกรณีไม่สามารถ 



 
 

 

ปฏิบัติราชการได้ 
3. งานขับเคลื ่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
4. งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
5. ประสาน และปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอที่รับผิดชอบ 
6. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด 

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอแม่สาย 
7. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
8. งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา และงาน

วิชาการ 
9. รับผิดชอบโครงการ IFTE (Innovation for Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา 

การศึกษา โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช          
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และกิจกรรมเด็กที่มี   
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

10. ปฏิบัติงาน กิจกรรมบูรณาการนิเทศ กิจกรรมการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการสอนเพศวิถี
ศึกษาใน 

สถานศึกษา (Comprehensive Sexuality Education) กิจกรรมการขับเคลื ่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption) งานติดตามนักเรียน – นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. 

11.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 

12.  ปฏิบัติงานแทน นางวรุณี  แก้วสุข และนางสาวสะติม คำมา กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

นางวรุณี  แก้วสุข ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1055  ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานขับเคลื ่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุก 

ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
3. ประสาน และปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ 

4. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเวียงแก่น และ
อำเภอเชียงของ 

5. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

6. งานศึกษาวิจัย เพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
7. รับผิดชอบกิจกรรมการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 

(Comprehensive Sexuality Education) กิจกรรมการบูรณาการนิเทศ  
8. ปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ 

อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
กิจกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ งานโครงการ IFTE (Innovation for Thai Education) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption) งาน
ติดตามนักเรียน – นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานแทน นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย และนางสาวสะติม  คำมา กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
นางสาวสะติม   คำมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ชร 1057 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานขับเคลื ่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

3. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักงานเขตที่การศึกษา  และ
หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในพื้นท่ีอำเภอที่รับผิดชอบ 

4. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอเวียงชัย อำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง โรงเรียนคริสต์เตียนไพศาลศาสตร์ และโรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา  อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

5. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา และงาน

วิชาการ 
7. รับผิดชอบกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption) งานติดตาม 

นักเรียน – นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. 
8. ปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ 

อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
กิจกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ งานโครงการ IFTE (Innovation for Thai Education) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  กิจกรรมการบูรณาการนิเทศ กิจกรรมการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการสอน
เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา (Comprehensive Sexuality Education)  

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานแทน นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย  และนางวรุณี  แก้วสุข กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



 
 

 

 
กลุ่มที่ 3  กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
นางดวงคิด จรเอ้กา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1052  
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 3 ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

2. งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง 

รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจ และหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
4. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษะตัวชี้วัด      

การดำเน ินการในล ักษณะตัวช ี ้ว ัดร ่วมของส ่วนราชการหร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

5. ประสาน และปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในพื้นท่ีอำเภอที่รับผิดชอบ 

6. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษา   ของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอเมืองเชียงราย 

7. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
8. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา งานสนับสนุนการบริหารราชการ    

เชิงยุทธศาสตร์ งานนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
9. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด    

โดยผ่านกลไกของ กศจ. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ปฏิบัติงาน กิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา 
11.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
12.  ปฏิบัติงานแทน นายสะอาด คำตัน และนางกุลจิรา  บัวผัน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

นายสะอาด  คำตัน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1048 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 1  ในกรณีไม่สามารถ 
ปฏิบัติราชการได้ 

2. ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
3. งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง 

รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจ และหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
5. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษะตัวชี้วัด      

การดำเน ินการในล ักษณะตัวช ี ้ว ัดร ่วมของส ่วนราชการหร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

6. ประสาน และปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

 

จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในพื้นท่ีอำเภอที่รับผิดชอบ 
7. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด

การศึกษา   ของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอแม่จัน และอำเภอ
แม่ฟ้าหลวง 

8. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
9. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา งานสนับสนุนการบริหารราชการ    

เชิงยุทธศาสตร์ งานนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
10. รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด    

โดยผ่านกลไกของ กศจ. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
11. ปฏิบัติงาน กิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา 
12.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
13.  ปฏิบัติงานแทน นางดวงคิด จรเอ้กา และนางกุลจิรา  บัวผัน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นางกุลจิรา  บัวผัน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1056 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษางานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจ และหน้าที่ของ กศจ. 
และตามที่ กศจ.มอบหมาย 

2. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษะตัวชี้วัด      
การดำเน ินการในล ักษณะตัวช ี ้ว ัดร ่วมของส ่วนราชการหร ือหน ่วยงานและสถานศึกษาในส ังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

3. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ที่อยู่ในพ้ืนที่
อำเภอ   ที่รับผิดชอบ 

4. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเทิง อำเภอป่าแดด 
โรงเรียนปิติศึกษา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

5. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา งานสนับสนุนการบริหารราชการ    

เชิงยุทธศาสตร์ งานนิเทศการศึกษา และงานวิชาการ 
7. รับผิดชอบกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด    

โดยผ่านกลไกของ กศจ. และโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
10.  ปฏิบัติงานแทน นายสะอาด คำตัน  และนางดวงคิด จรเอ้กา กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 
 

 

 
กลุ่มที่ 4  กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
นางนรินทร  ชมชื่น ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี ชร 1051 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 2 ในกรณีไม่สามารถ 

ปฏิบัติราชการได้ 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
4. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
5. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 

32 และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในพื้นท่ีอำเภอที่รับผิดชอบ 
6. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด 

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอแม่สรวย  
7. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
8. งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานนิเทศการศึกษา 

และงานวิชาการ 
9. รับผิดชอบโครงการการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (งานด้านสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ของจังหวัดเชียงราย 

10. ปฏิบัติงาน และโครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคม เพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา 
11. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการประเมิน

คุณภาพความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT), โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT), กิจกรรมการป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรมโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ กิจกรรมการติดตามการใช้
สื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา  

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 

13. ปฏิบัติงานแทน นายอนุรักษ์  พรมเลข และนางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ กรณีไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได ้

14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

นายอนุรักษ์  พรมเลข ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ชร 1060 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
2. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
3. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอ
ที่รับผิดชอบ 



 
 

 

4. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเวียงป่าเป้า 
โรงเรียนปัญญาวัฒน์ และโรงเรียนทวีเอสซี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

5. เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานนิเทศการศึกษา 

และงานวิชาการ 
7. รับผิดชอบโครงการประเมินคุณภาพความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  โครงการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) กิจกรรมการป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรมโรงเรียนเชียงรายเท่า
ทันภัยออนไลน์ 

8. ปฏิบัติงานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และโครงการ 
ส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กิจกรรมการติดตามการใช้สื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา  โครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (งานด้านสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา) 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 

10. ปฏิบัติงานแทน นางนรินทร  ชมชื่น และนางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ กรณีไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได ้

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ชร 1058 
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
2. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
3. ประสาน และปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอ
ที่รับผิดชอบ 

4. ขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด กำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอพาน โรงเรียน
ธารทิพย์ และโรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

5.  เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
6.  งานศึกษาวิจัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานนิเทศการศึกษา  

และงานวิชาการ 
7. รับผิดชอบโครงการและปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ   

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และกิจกรรม
การติดตามการใช้สื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



 
 

 

สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา และกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
8. ปฏิบัติงานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ ่นของจังหวัดเชียงราย โครงการ

ขับเคลื่อน 
แนวทางการรักษาความมั ่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (งานด้านสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา) และ โครงการประเมินคุณภาพความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT), โครงการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT), กิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรมโรงเรียนเชียงรายเท่าทัน
ภัยออนไลน์    

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 

10. ปฏิบัติงานแทน นางนรินทร  ชมชื่น และนายอนุรักษ์  พรมเลข กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

5. งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น และนางสาวสะติม คำมา งานการเงินของกลุ่มนิเทศฯ 
  2. นางวรุณี  แก้วสุข  จดัทำคำสั่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย และส่งข้อมูลคำสั่งให้กับกลุ่มอำนวยการ 
  3. นางวรุณี  แก้วสุข และนางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ราชการทางระบบ E-POC หรือทางระบบอ่ืน ๆ และหนังสือแจ้งเวียนหนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 
ภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอก 
  4. ส่งเอกสารทาง E-POC/E-mail/ไปรษณีย์ แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ  
 นางวรุณี  แก้วสุข  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 นางกุลจิรา บัวผัน  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 น.ส.พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
  5. นางสาวสะติม คำมา  จัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ 
  6. นางกุลจิรา บัวผัน  งานพัสดุกลุ่ม (การเบิก-จ่ายพัสดุ/ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์/เสนอซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ส่วนกลางของกลุ่ม)  
  7. นางกุลจิรา บัวผัน งานธุระจัดหาของแสดงความยินดี/แสดงความเสียใจ 
  8. นายอนุรักษ์ พรมเลข งานธุระจัดหาสถานที่จัดประชุม/อาหารเครื่องดื่มการประชุมกลุ่มนเิทศฯ 
  9. นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว สรุปสถิติวันลา รับรองวันลา และจัดทำรูปเล่มวันลาของกลุ่ม
นิเทศฯ พร้อมทั้งส่งข้อมูลสถิติวันลาประจำปีงบประมาณให้กับกลุ่มงานบุคคล  
  10. นายอนุรักษ์  พรมเลข และนางวรุณี แก้วสุข งาน ICT และงานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ  
   งานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
   นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว  กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
   นางสาวสะติม  คำมา  กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
   นางกุลจิรา  บัวผัน  กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    น.ส.พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ  กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 



 
 

 

4. รายชื่อศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ 
 

ที ่ อำเภอ จำนวน
โรงเรียน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 เมืองเชียงราย 23 นางดวงคิด  จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
2 แม่ลาว - 

นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 แม่สรวย - 
3 แม่สรวย 3 นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
4 เวียงเชียงรุ้ง 2 

นางสาวสะติม  คำมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
5 เวียงชัย 3 
6 เทิง 2 

นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
7 ป่าแดด 2 
8 พาน 5 น.ส.พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
9 เวียงป่าเป้า 5 นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
10 แม่จัน  6 

นายสะอาด  คำตัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
11 แม่ฟ้าหลวง - 
12 แม่สาย 12 นายเกษมสรรค์  เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
13 เชียงแสน 2 

นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
14 ดอยหลวง 1 
15 พญาเม็งราย 2 

นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
16 ขุนตาล 2 
17 เชียงของ 3 

นางวรุณี  แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
18 เวียงแก่น 1 

รวม 74  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

6. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ

ด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้ (เอกสารอ้างอิง: แบบ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์     
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง งาน (Tasks)ที่จะดำเนินการ พัฒนาตามข้อตกลง  

ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 
1. ด้านการนิเทศการศึกษา 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุม 

ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา หน่วยงาน
การศึกษาหรือผู้รับการนิเทศ 

1.1 ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา การนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ ครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่าง 

1.2 คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา บริบทของ
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือผู้รับการนิเทศ  
โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได้ 
 

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ  มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ เป็นพ่ีเลี้ยง 
ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาตาม
แผนการนิเทศการศึกษา ใดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
สามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้ผู้รับการ
นิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา 
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่าง 
 

1.4 การพัฒนางานวิชาการ 
 

การพัฒนางานวิชาการ ให้ครู สถานศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้
บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้น 
การมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครู
และผู้เรียน และเป็นแบบอย่าง 
 

 1.5 ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ 
 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู 
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา สามารถจัด
การศึกษา ได้บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาการนิเทศ 



 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง งาน (Tasks)ที่จะดำเนินการ พัฒนาตามข้อตกลง  
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

 การศึกษา เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ให้มีผลต่อคุณภาพครู
และผู้เรียน 
 

1.6 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครู 
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ให้สามารถ  จัด
การศึกษาได้บรรลุผลตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้หรือการจัดการศึกษา ให้มีผลต่อคุณภาพ ครู
และผู้เรียน และเป็นแบบอย่าง 
 

1.7 รายงานผลการนิเทศ 
 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนิเทศที่แสดงถึงการริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาผู้รับการนิเทศ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานชาการและการจัด
การศึกษา และเป็นแบบอย่าง 
 

 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา 
 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างในการวางแผนการ
จัดการศึกษา 
  

2.1 วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
จัดการศึกษา  

ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนา การเรียนการสอน 
 

 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรหรือ
สถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา โดยเป็นแบบอย่าง ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานการศึกษา 
 

2.3 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา    
 

 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา เน้น
การมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างและสามารถจัดการศึกษาได้
บรรลุผลตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง งาน (Tasks)ที่จะดำเนินการ พัฒนาตามข้อตกลง  
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

2.4 จดัทำรายงานสารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาต่อสถานศึกษา 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์
และความรอบรู้ ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น เพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์และ
ความรอบรู้ ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น เป็นแบบอย่าง 
 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
โดยผ่านกระบวนการทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือได้ ใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ 
 

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ 

นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนา
เทคนิคแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็น 
แบบอย่าง 
 

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ  การจัดการ
  เรียนรู้และการจัดการศึกษา 

ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานทาง การศึกษา หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 3  
   

กระบวนการนิเทศ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ใๆห้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–
2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชน มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน ื ่อง ส ังคมเป็นธรรม                      
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายโดย
มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัด
การศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่า
เทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมี
ส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และสอดรับตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ   ในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                    
(พ.ศ. 2561- 2580) จะดำเนินการขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3       
ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรุง) และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มี
เป้าหมายให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือให้ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ

 



 
 

 

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพที่สถานศึกษาต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการนิเทศจะสะท้อนการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยอันจะเป็นการช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
 สิทธิพล พรมมินทร์ (2553 : 41) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือความพยายามอย่างหนึ่งในหลาย ๆ 
อย่างที่จะช่วยส่งเสริมให้การศึกษามีคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอน 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2553 : 3) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน ระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศหรือระหว่างเพื่อนครู เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ของครู ให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2554 : 7) ได้ให้คำจำกัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ
สร้างสรรค์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้คำแนะนำ และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเอง แก่ครูและนักเรียน เพ่ือการ
ปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค์ 

 ฉันทนา จันทร์บรรจง (2554 : 32) ให้ความหมายว่า การนิเทศเป็นกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 คัชรินทร์ มหาวงศ์ (2559 : 26) ได้สรุปความหมายของการนิเทศไว้ว่า การนิเทศเป็นกระบวนการ
ทำงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นความ
ร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย เน้นการให้บริการมากกว่าการบังคับให้ปฏิบัติงาน 
 นัยนา ฉายวงค์ (2560 : 28) ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือครูให้
ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมการสอน และการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายปรับปรุง
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค์
เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 11) การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดการบริหารการศึกษาด้านหนึ่ง 
เป็นการชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การจัด  การศึกษาเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนของครูและเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไป ตามเป้าหมายของการศึกษา 
 สรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมให้การศึกษามีคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 

ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา 
 นักการศึกษาได้นำเสนอความสำคัญของการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2554 : 12 - 13) ได้กล่าวถึงความจำเป็นของการนิเทศการศึกษาไว้หลาย
ประการ ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นในการให้บริการทางวิชาการ การศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ



 
 

 

บุคคล การนิเทศการศึกษาเป็นการให้บริการกับครูจำนวนมากท่ีมีความสามารถต่างกัน และการศึกษาได้
ขยายตัวอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือกันมากข้ึน 
 2. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนแล้ว  
อย่างดี แต่ครูจะต้องปรับปรุงการฝึกฝนอยูเสมอในขณะทำงานในสถานการณ์จริง  
 3. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือคร ูในการเตรียมการสอน เนื ่องจาก                 
ครูต้องปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ กันและต้องเผชิญกับภาระที่ค่อนข้างหนัก ครูจึงไม่สามารถสละเวลาได้
เพียงพอต่อการเตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครูได้  
 4. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อการทำให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีอยู่เสมอ ทำให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาทั ้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ดังนั้นการนิเทศ
การศึกษาสามารถให้บริการได้  
 5. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษา 
สามารถใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถรวมพลังของทุกคน ที่อยู่ในกระบวนการทาง
การศึกษาด้วย 
 สุทธนู ศรีไสย์ (2555 : 7-9) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนิเทศการศึกษามีพ้ืนฐานมาจากการวิจัย
และเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนมากจะเกี่ยวข้องอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อ ความ
รับผิดชอบ การเร้าหรือกระตุ้นให้ครูปรับปรุงตนเอง ประโยชน์ที่ครูควรจะได้รับจากการนิเทศ สรุปได้ ดังนี้ 
 1. การนิเทศช่วยให้ครูมีความเชื่อมั ่นในตนเอง ถ้าครูยังคงมีความสนใจเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ ใน
ห้องเรียนครูก็จะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ และจะมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานทุกด้าน 
 2. การนิเทศสนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเอง ครูสามารถมองเห็นด้วย
ตนเองว่าตนเองนั้นประสบผลสำเร็จในการสอนได้มากน้อยเพียงใด และการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนของครู
ส่วนมากจะเกี่ยวข้องอยู่กับวิธีการควบคุมมากกว่าการจัดการ ดังนั้นในการควบคุมสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ห้องเรียน ครูจะต้องมีอำนาจอย่างแท้จริงจึงจะสามารถควบคุมสิ่งนั้น ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมองเห็น
ความสามารถของตนเองได้ อย่างชัดเจน 
 3. การนิเทศช่วยครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถสังเกตการณ์
ทำงาน หรือ การสอนของครูคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยน วัสดุ
อุปกรณ์การสอน และรับเอาวิธีการสอนใหม่ๆ จากครูคนอื่นไปทดลองใช้รวมทั้งเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือให้การ
สนับสนุนแก่ครูคนอ่ืนๆ ด้วย 
 4. การนิเทศช่วยกระตุ้นครูให้มีการวางแผนจัดทำจุดมุ่งหมาย และแนวปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ครูแต่ละ
คนสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือนครูด้วยกันเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการสอนอย่างกว้างๆ ภายในโรงเรียน 
การวางแผนฝึกหรือให้บริการเสริมวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการกระตุ้นให้ครูผู้สอนทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
ชั้นเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครูกับกลุ่ม จะชี้ให้เห็นความสามารถในการควบคุมและ
จัดการ ความน่าเชื่อถือและความเป็นนักวิชาการของครูคนนั้นได้เป็นอย่างดี 
 5. การนิเทศจะเป็นกระบวนการที่ท้าทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้น 
ในขณะปฏิบัติงานครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผล ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อน
ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นวิธีการหนึ่งที่
จะท้าทายและช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking) ของครูให้สูงขึ้นได้อีกด้วย 
 นัยนา ฉายวงค์ (2560 : 30) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา มีความสำคัญในการช่วยเหลือครูให้
ปรับปรุงการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลจากการ



 
 

 

นิเทศจะเป็นข้อมูลสะท้อนให้เห็นข้อดีข้อเสียของการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ครูได้รับการฝึกฝน ปรับปรุงการ
ทำงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานหรือการสอนและช่วยให้ครูมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 สรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษา มีความสำคัญด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ พัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัด
การศึกษา เพ่ือก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาและเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา   
 

 หลักการนิเทศการศึกษา 
 การปฏิบัติงานนิเทศจำเป็นต้องอาศัยหลักการนิเทศการศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
นิเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหลักการนิเทศการศึกษานั้นได้มีผู้กล่าวถึง ดังนี้ 
 สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มนิเทศ (2558 : 52) กล่าวว่า ได้กำหนดว่า หลักการนิเทศ
การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญในการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ได้โดยอาศัยหลักการดังนี้  
 1. การนิเทศภายในสถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต้องต่อเนื่องไปตามขั้นตอน
กระบวนการนิเทศ 
 2. บุคลากรที่เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา คือผู้บริหารจะต้อง
ดำเนินการโดยการเปิดโอกาสให้คณะครูในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาของครู ของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของครู 
 4. เป้าหมายสำคัญของการนิเทศ คือ การส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในสถานศึกษา 
ให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการสร้างเสริมพัฒนาของนักเรียนทุกด้านให้
เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเป็นกรอบกำกับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551 : 47) ได้กล่าวเกี่ยวกับหลักการนิเทศภายใน สถานศึกษาไว้ว่าการนิเทศ
ภายในสถานศึกษานั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะร่วมมือกันกับครูผู้สอน ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายการจัดการศึกษาและเน้นความเป็นประชาธิปไตย มากกว่าการใช้อำนาจหรือเผด็จการ โดยมีหลักการว่า
ผู้บริหารและผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้นำประชาธิปไตย คำนึงถึงศักยภาพของบุคลากรซึ่งอาศัยการประสานความคิดใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมมือกัน แก้ปัญหา โดยใช้หลักเหตุผลความจริงการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและ
ต้องอาศัย หลักปรัชญาการศึกษาและหลักการประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทั้งนี้ต้องมีความยึดหยุ่น    
ให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับผู้เรียน 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2554 : 25 - 26) กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาจะต้องสัมพันธ์กับการบริ หาร เป็นงานที่อยู่ใต้ขอบข่ายของการบริหาร  
 2. การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญาและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน  
 3. การนิเทศการศึกษา ควรเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นการทดลอง การสังเกต การวินิจฉัย  และความ
เชื่อถือได้ ควรใช้การค้นพบทางวิจัย ข้อทดสอบมาตรฐานและการวิเคราะห์สถิติ  
 4. การนิเทศการศึกษา ควรเป็นประชาธิปไตย เน้นเรื่องความร่วมมือ ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำ
ประโยชน์ ให้ได้สิทธิในการร่วมมือ ในการเลือกอุปกรณ์และวิธีสอนเป็นสิทธิของทุกคน  
 5. การนิเทศการศึกษา ควรเป็นการสร้างสรรค์ ควรส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกได้อย่างเสรี โดยการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหา  
 6. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิชาชีพ คือเป็นบริการอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับวิชาอื่น ๆซึ่งจะต้อง



 
 

 

ประเมินตนเองอยูเสมอ ในด้านเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย  
 บริกส์ และจัทส์แมน (Briggs and Justman. 1952 : 539) ได้ให้หลักการนิเทศมีแนวทางในการ
พิจารณา ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
 2. การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
 3. การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความ ร่วมมือ ของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศ
ออกเป็นรายบุคคลการนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะ เป็น
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
 4. การนิเทศการศึกษา จะต้องคำนึงถึงความ ถนัดของแต่ละบุคคล 
 5. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถ ตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 
 6. การนิเทศการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับ การส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
 7. การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่ 
 8. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริม ความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
 9. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริม และปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็น ของครูให้ถูกต้อง 
 10. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
 สรุปได้ว ่าหลักการนิเทศการศึกษาจะต้องยึดหลัก การเป็นผู ้นำ ผู ้ตามที ่ด ี มีมนุษยสัมพันธ์                    
นำประชาธ ิปไตย ใฝ ่หาความร ู ้และส ิ ่ ง ใหม ่ๆ ท ี ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่ช ัดเจนในการพ ัฒนาบ ุคลากร                         
ทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และ ข้อคิดเห็น ของครูให้ถูกต้อง 
 

 องค์ประกอบของการนิเทศการศึกษา 
 เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2555 : 77) การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 
คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ และสภาพแวดล้อมภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยนำเข้า หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการดำเนินงาน ตามระบบการนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการ
แนวคิดของการนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา ผู้รับการนิเทศการศึกษา รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการนิเทศการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์การนิเทศและงบประมาณ  
 2. กระบวนการ หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาที่ แสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมและวิธีการในการ
นิเทศการศึกษา  
 3. ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับครู อันเนื่องมาจากการนิเทศการศึกษา ได้แก่ ครูมีเจตคติที่ดีต่อการ
นิเทศการศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อ วิชาชีพครูและการจัดการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ ้น มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  มีทักษะการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  
 4. ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง กลไกการ กำกับ ติดตามและประเมินการนิเทศการศึกษาซึ่ง ผู้บริหาร
หรือผู้นิเทศต้องจัดระบบการกำกับ ติดตามการดำเนินการนิเทศการศึกษาไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตามแผนงานนิเทศการศึกษาที่กำหนดไว้ ตลอดจนจัดทำการประเมินผลการดำเนินการนิเทศการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับคุณภาพการปฏิบัติงานของครูรวมทั้งประเมินตัวระบบและ 
กระบวนการดำเนินการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงการ  ดำเนินการนิเทศ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



 
 

 

 5. สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อม ภายนอกที่สำคัญของระบบการนิเทศการศึกษา
ที่สำคัญที่ผู้บริหารควรคำนึงถึง คือ ความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งสภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน ต้นสังกัด สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ชวลิต จันทร์ศรี (2556 : 65) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของการนิเทศการศึกษา  มี 3 ประการ 
ประกอบด้วย  
 1. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
 2. วิธีการนิเทศ  
 3. สื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  
 วรพล ดิลกทวี วัฒนา (2560 : 12) องค์ประกอบของการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย  
 1. บุคลาการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ  
 2. ขอบข่ายงานนิเทศ  
 3. โครงสร้างการนิเทศ  
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักๆ ของการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 1) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย ผู้นิเทศ ได้แก่ ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด ศึกษานิเทศก์
ผู ้บริหารและผู้เชี ่ยวชาญ  ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) จุดมุ่งหมายการนิเทศ         
3) ขอบเขตเนื้อหาที่จะนิเทศ 4) รูปแบบหรือกระบวนการ เทคนิค วิธีการและกิจกรรมที่จะใช้ในการนิเทศ      
5) เครื่องมือที่จะใช้ในการนิเทศ 6) การประเมินผลหลังการนิเทศจากผู้รับการนิเทศ องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะ
ทำให้การนิเทศการศึกษามีความสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมาก ยิ่งขึ้นให้การนิเทศมีเป้าหมาย และขอบเขต
เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมีกระบวนการขั้นตอน วิธีการและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับการนิเทศซึ่งจะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดีขึ้น 
 

 กระบวนการการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 การดำเน ินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกิจ กรรมที ่สำคัญและจำเป็นมาก                        

ในสถานศึกษาซึ่งการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษานั้นเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่มี หลาย
ลักษณะในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มีผู้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการดำเนินงานการนิเทศไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 8-9) ได้กล่าวถึงการนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
มาตรฐานสากลไว้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น กระบวนการทำงานร่วมกันของคณะครู
และผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน  การสอน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางานการจัด
การศึกษาทุกด้านบุคคลภายนอกโรงเรียน ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวได้บุคลากรทุกคนจึง
ต้องช่วยเหลือร่วมมือกันอย่าง   ใกล้ชิด ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้สอดคล้องกับข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีปรากฏโดยมีแนวทางดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้  

 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการนิเทศภายใน โรงเรียนต่อการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนให้จัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำพันธะ



 
 

 

สัญญากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางการศึกษาทั้ง
ของโรงเรียนและของบุคลากรอย่างชัดเจน จนถ่องแท้ทุกมาตรฐานเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน  

 2. การส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน                    
ในการวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในการจัดแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  

 3. การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมทางการศึกษารอบด้านเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
โดยมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอื่น พื่อร่วมมือกันให้ความ
ช่วยเหลือพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น  

 4. จัดการนิเทศติดตามประเมินผลโดยการร่วมมือกับคณะนิเทศเฉพาะ เพื่อกระตุ้นและ
เร่งรัดให้โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมรับการประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 5. การส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมมือกันภาคีเครือข่ายในการจัด กิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูและการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ เพื่อให้ครูเกิด
ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 

 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2556 : 12-13) ได้กล่าวถึง แนวทางการนิเทศเพื ่อส่งเสริมการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็งไว้ว่าการนิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็งเป็นการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบระหว่างบุคคลภายนอกกับบุคคลภายในสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนการนิเทศภายในสถานศึกษา
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมี กระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย  

 1. การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเป็นการจัดกระทำข้อมูลและสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ
และสามารถดึงเอาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาได้อย่าง ทันท่วงทีตรงตามความ
ต้องการของสภาพปัจจุบันและปัญหาอย่างแท้จริงอันได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ของสถานศึกษาเช่น ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอีกท้ังต้องทำรายงานผลทั้งเอกสารและออนไลน์อีกด้วย  

 2. การวางแผนการนิเทศเป็นการสร้างความตระหนักให้มีการดำเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรเพื่อให้เห็นความสำคัญของการนิเทศ ภายในสถานศึกษา    
มีการส่งเสริมระบบการนิเทศและการสร้างสื่อเครื่องมือนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม การนิเทศ  

 3. การดำเนินการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นการปฏิบัติการนิเทศภายใน
สถานศึกษานิเทศติดตามตามแผนการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  

 4. การติดตามและประเมินผลที่เน้นผลงานเป็นการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตาม
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษาในด้านกระบวนการนิเทศ ด้านการจัดการเรียนรู้ ของครูมีการสรุปและ
รายงานผลการนิเทศและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศต่อไป  

 5. การเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื ่องและยั่งยืน เป็นการถอดบทเรียน การดำเนิน                
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ ผลการดำเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโดยประกาศเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงาน นิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จ
และทำการเผยแพร่มีการประกวดนวัตกรรมสังเคราะห์นวัตกรรม เผยแพร่นวัตกรรมและผลที่เกิดจากการนิเทศ



 
 

 

ภายในที่ประสบความสำเร็จ 
 อารมณ์ ฉนวนจิตร (2551 : 15-16) ได้กล่าวถึงกระบวนการนิเทศการสอนมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวางแผนโดยการคิดวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างจัดทำตารางงานกำหนด แผนงานว่าจะ

ทำสิ่งไหนเมื่อไรทำโครงการโดยการกำหนดโครงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคาดคะเนผลที่จะเกิด  
 2. กระบวนการจัดสายงานเป็นกระบวนการจัดสายงานหรือจัดบุคลากร ต่างๆ เพื่อทำงาน

ตามแผนงานที่วางไว้โดยมีกระบวนการคือกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน ประสานงานกับบุคลากรต่างๆ 
ที่จะปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรต่างๆ สำหรับการดำเนินงาน มอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ จัดให้มีการ
ประสานงานสัมพันธ์กันระหว่างผู้ทำงานจัดทำโครงสร้างในการปฏิบัติงานจัดทำภาระหน้าที่ของบุคลากรและ
พัฒนานโยบายในการทำงาน  

 3. กระบวนการนำ เป็นกระบวนการนำบุคลากรต่างๆ ให้ทำงานนั้นๆ โดยมีการดำเนินงาน
ได้แก่การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำสร้างนวัตกรรมในการ ทำงาน ทำการสื่อสารเพ่ือความ
เข้าใจในคณะทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานเร้าความสนใจในการทำงานกระตุ้นการทำงานอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน ริเริ่มการทำงานแนะนำการทำงาน แสดงตัวอย่างในการทำงานบอกขั้นตอนในการทำงาน
และสาธิตการทำงาน  

 4. กระบวนการควบคุมประกอบด้วยการนำให้ทำงานแก้ไขการทำงานที่ไม่ถูกต้องว่ากล่าว
ตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาดเร่งเร้าให้ทำงานปลดคนที่ไม่มีคุณภาพให้ออกจากงานสร้าง กฎเกณฑ์ในการทำงาน
และลงโทษผู้กระทำผิด  

 5. กระบวนการประเมินสภาพการทำงานประกอบด้วยการพิจารณาตัดสิน เกี ่ยวกับ                   
การปฏิบัติงานการวัดพฤติกรรมในการทำงานและการทำวิจัยผลงาน 

 สามารถ ทิมนาค (2553 : 120-121) ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน สถานศึกษาตาม
แนวคิดของ Glickman (1990) ไว้ว่าในการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้ว่า การดำเนินงานต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และต้องเลือกใช้วิธีการนิเทศให้เหมาะสม ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

 1. ขั ้นการประเมินสภาพและสมรรถนะในการทำงานเป็นการดำเนินการ เพื ่อจำแนก
ครูผู้สอนตามความแตกต่างของระดับขั้นพัฒนาการของครูโดยการประเมินผู้ประเมินคือครู ประเมินตนเอง
เพ่ือนร่วมงานผู้บริหารโรงเรียน  

 2. ขั้นการให้ความรู้ก่อนการนิเทศการสอนเป็นการดำเนินการเพ่ือการให้ ความรู้เบื้องต้น ใน
การปฏิบัติก่อนการนิเทศให้กับครูเพื ่อให้ครูผู ้ทำหน้าที ่น ิเทศมีความรู ้และทักษะทั ้ง ด้านการนิเทศ               
การสอนและการใช้เครื ่องมือสังเกตการสอนครู ผ ู ้ร ับการนิเทศมีความรู ้และทักษะทั ้ง ด้านการจัด               
การเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามสภาพจริงใน
โรงเรียนมีทั้งการให้ความรู้เชิงทฤษฎีและทดลองปฏิบัติกับนักเรียนที่ครู รับผิดชอบ  

 3. ขั้นการวางแผนการนิเทศการสอนเป็นการดำเนินการเพื่อให้ครูผู้ทำหน้าที่ นิเทศการสอน
และครูผู้รับการนิเทศร่วมกันวางแผนการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดปฏิทินการ
นิเทศการสอนกำหนดเครื่องมือสังเกตการสอนกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้  

 4. ขั้นการปฏิบัติการนิเทศการสอนเป็นการดำเนินการเพื่อให้ครูผู้ทำหน้าที่ นิเทศการสอน
และครูผู้รับการนิเทศได้ปฏิบัติการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกับนักเรียนในสภาพ จริงโดยครูผู้ทำหน้าที่
นิเทศปฏิบัติการนิเทศการสอนโดยมีขั้นตอนการประชุมก่อนการสังเกตการสอนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
และประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ  

 5. ขั้นการประเมินผลการนิเทศการสอนเป็นการดำเนินการเพื่อให้ ประเมินผลสำเร็จของครู



 
 

 

ผู ้ร ับการนิเทศโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ ์ พฤติกรรมของนักเรียน ความรู ้ ทักษะการนิเทศการสอน 
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการนิเทศการสอน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการ
สังเกตของเพ่ือนครูที่ทำหน้าที่นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ 

 
พรศรี อุชี (2555 : 71-73) ได้กล่าวถึงกระบวนการนิเทศภายในประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  
 1. การวางแผนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเป็นตัวกำหนดว่า ภาพรวมของการ

ปฏิบัติงานนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดตามหลักการกระบวนการวางแผนดังได้กล่าว ไว้แล้ว ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความสำคัญในขั้นตอนนี้อย่างยิ่งจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์  

 2. การสร้างความเข้าใจและเตรียมการนิเทศหมายถึงการสร้างความเข้าใจ และการให้ความรู้
กับครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน รวมทั้งการให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพื่อให้ การปฏิบัติงานร่วมกันบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์  

 3. การปฏิบัติการนิเทศหมายถึงขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนใน           
การดำเนินงานนิเทศมีวิธีการนิเทศหรือกิจกรรมการนิเทศมากมายซึ่งผู้บริหารผู้ให้การนิเทศสามารถ ที่จะเลือก
กิจกรรมแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับเรื่องหรืองานที่จะให้การนิเทศซึ่งไม่ปรากฏเกณฑ์ระบุไว้ตายตัวว่าจะใช้
กิจกรรมใดกับปัญหาใด ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ความแตกต่างระหว่างบุคคลและองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ดังนั้นผู้นิเทศจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมกับผู้รับการนิเทศ  

 4. การสร้างขวัญและกำลังใจหมายถึงการเสริมสร้างให้ครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน            
มีขวัญและกำลังใจที่ดีโดยใช้ปัจจัยทางด้านวัตถุและมนุษย์สัมพันธ์จะช่วยให้พัฒนางานและพัฒนาคนให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

 สรุปได้ว่า กระบวนการการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็งเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบร ะหว่าง
บุคคลภายนอกกับบุคคลภายในสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนการนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องมี กระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็น
ระบบ  

 

เทคนิคการนิเทศ 
 เทคนิคการนิเทศ เป็นวิธ ีการนำกิจกรรมต่างๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัต ิงาน           

อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา หรือสถานการณ์นั้นๆ เทคนิคที่ใช้ได้ผลดี  4 เทคนิค ดังนี้ 
 1. เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู ้อย่างเป็นระบบที ่เชื ่อถือได้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การนำกระบวนการวิจัยมาเป็นเทคนิคหนึ่งในการนิเทศการศึกษาจำเป็นที่ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการทำวิจัย และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ดังนี้  

1.1 การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา ผู้นิเทศจะทำงานร่วมกับครูโดยตรง ดังนั้นจึงต้อง วิเคราะห์
สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) จุดเด่น จุดควรพัฒนาร่วมกับครู วิเคราะห์หาสาเหตุของ  ปัญหา 
ลักษณะปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน การวัด  และ
ประเมินผล โดยมองในด้านของความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  

1.2 การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของปัญหา ผู้นิเทศจะร่วมกับผู้รับการนิเทศ



 
 

 

กำหนดวิธีและแนวทางการนิเทศเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ คิด พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นวิธีการ/กิจกรรม
การนิเทศ สื่อการนิเทศ เช่น เอกสาร คู่มือ ชุดพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการและ  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการนั้นๆ ตลอดทั้งมีการหาคุณภาพของสื่อท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือให้มีความเชื่อถือได้  

1.3 การดำเนินการนิเทศ โดยนำวิธ ีการ/กิจกรรมที ่เป็นสื ่อ นวัตกรรมที ่พัฒนาไปใช้ใน              
การนิเทศ ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและนำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติท่ีเหมาะสมหรือการอธิบายในเชิงคุณภาพ (พรรณนา)  

1.4 การสรุปผลและเขียนรายงานโดยการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปสรุปผลตาม  
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  
และมีคุณภาพจากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย โดยกำหนดกรอบการเขียน
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานวิจัย อาจจะเป็น 3 บท 4 บท หรือ 5 บท แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ให้มีเนื้อหา 
สาระครอบคลุมรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว  

1.5 การเผยแพร ่ หล ังจากที ่ ได ้ม ีการสร ุปและเข ียนรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานแล้ว                       
ผู้นิเทศควร จะได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจนำไปใช้หรือ ต่อยอด
ต่อไป การเผยแพร่อาจทำได้หลายวิธี เช่น เวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดการเผยแพร่
ใน ลักษณะของบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ทาง Internet เป็นต้น 
 2. เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนำไปใช้ในกิจกรรมการนิเทศ ซึ่งเป็นการนำหลักธรรม  ความเป็น
กัลยาณมิตรมาใช้ ตามสาระของหลักอริยสัจสี่ สาระสำคัญของกระบวนการนิเทศแบบ กัลยาณมิตรมี
ดังนี้ 
 ประการแรก คือการสร ้างพื ้นฐานของความไว ้วางใจซ ึ ่งก ันและกั น ระหว ่างผ ู ้น ิ เทศและ                  
ผู้รับการนิเทศ การเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อสร้างความศรัทธาและความไว้วางใจกัน 
 ประการที่สอง นำหลักกัลยาณมิตรมาผสมผสานทุกขั ้นตอน ผู้นิเทศที่เป็นกัลยาณมิตรต้องมีสิ่ง
ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. มีคุณลักษณะ น่าเคารพ น่านับถือ 
 2. มีความรู้ ภูมิปัญญา ประพฤติดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 3. มีคุณธรรม ความอดทน ตั้งใจนิเทศด้วยความเมตตา มีความจริงใจ มีความรู้จริง 
 ประการที่สาม การจัดขั้นตอนเป็นไปตามหลักอริยสัจสี่ เน้นความรู้จริงในทุกข์ ค้นคว้าหาเหตุของทุกข์ 
มุ่งปฏิบัติตามแนวอริยมรรค เพ่ือนำไปสู่สภาวะการพ้นทุกข์ทั้งสิ้น 
 ประการที่สี่ มีความสำคัญอย่างยิ่งคือความเมตตากรุณาความจริงใจที่ทุกฝ่าย มีศรัทธาต่อกัน ร่วมกัน
คิด ร่วมกันทำ ร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน ต่างช่วยเหลือ ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 3. เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) 
 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนำ  
หรือเรียนรู้จากผู้ชำนาญการ (Coach) ในลักษณะที่ได้รับคำแนะนำหรือเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน ใน
การนำเทคนิคนี้ไปใช้ผู้นิเทศควรมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 สร้างความไว้วางใจกับผู้รับการนิเทศ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น โดยการศึกษาข้อมูล
ของผู้รับ การนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น อัธยาศัย การให้คำชมเชย การสร้างบรรยากาศท่ีดี  

3.2 ใช้คำถามที่เป็นเชิงของความคิดเห็น ไม่ทำให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจในการตอบ  
3.3 เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  



 
 

 

3.4 นำข้อเสนอหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติ โดยผู้นิเทศคอยให้คำ  แนะนำ
อย่าง ใกล้ชิด หรืออาจต้องสาธิตให้ดูการนิเทศสอนงาน การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) บุคลากรใน สถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การนิเทศสอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะ
นำไปสู่ความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมี ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ ้น และสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการนิเทศสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนงานครู โดยผู้สอนงาน 
(Coach) อาจเป็นผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้นิเทศภายใน ที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) 
ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ใน สถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่
เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way 
Communication) ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้สอนงาน 
(Coach) และ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) อย่างไรก็ตามการที่จะ Coaching ได้ดีนั้นต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอน
งานและผู้ถูก สอนงาน กล่าวโดยสรุป Coaching คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้สอน
งาน (Coach) ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู ซึ่งเป็นผู้ถูกสอน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นิเทศสอน
งานจะต้องเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
 บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศสอนงาน ผู้นิเทศสอนงาน (Coach) ควรเป็นผู้รักการอ่านรักการแสวงหาความรู้ 
และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูล ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
เพ่ือที่จะได้นำความรู้และ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาทำหน้าที่ ให้การฝึกอบรม พัฒนาครู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครู เป็นผู้ให้ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทดังกล่าวของผู้นิเทศสอนงาน จะแสดง
บทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษา ซึ่งบางครั้งผู้นิเทศสอน
งาน อาจแสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือแสดงมากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles) 
 คุณลักษณะของผู้นิเทศสอนงาน ผู้นิเทศสอนงาน (Coach) แสดงบทบาทนิเทศสอนงานควรมีพื้นฐาน
ลักษณะนิสัยที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. การยอมรับความจริง  
2. เห็นอกเห็นใจ  
3. มองโลกในแง่ดี  
4. กระตือรือร้น  
5. ให้โอกาส  
6. ยืดหยุ่น  
7. มั่นใจในตนเอง  
8. กล้ารับผิดและรับชอบ  
9. มีวิสัยทัศน ์ 
ผู้นิเทศสอนงาน ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี คือ การไม่วางใจ ขี้รำคาญ เอาแต่ใจ ถือตัว ชอบ 

เปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่ม่ันใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน แนวปฏิบัติ การนิเทศสอนงาน การนิเทศสอนงาน 
จะประสบผลสำเร็จได้ มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้นิเทศสอนงาน ดังต่อไปนี้  

1. กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสอนงาน  



 
 

 

2. สภาพอารมณ์ปกติ พร้อมที่จะสอนงาน  
3. สุขภาพร่างกายดี  
4. วิธีการสอนงานมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และผู้รับการนิเทศ  
5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาขอบเขตของงานที่นิเทศ แผนผังโครงสร้าง วิสัยทัศน์ นโยบายของ  

สถานศึกษา  
6. เตรียมความพร้อม สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศสอนงาน  
7. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของครูที่เป็นผู้ใหญ่ 

 แนวทางการจัดระบบ Coaching ในสถานศึกษา การจัดระบบ Coaching ในสถานศึกษาให้เป็น
รูปธรรมมีดังนี้  

1. กำหนดระบบ Coaching เป็นนโยบายของสถานศึกษา  
2. สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของสถานศึกษาให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งผู้ทำหน้าที่นิเทศสอนงาน และครูผู้รับการนิเทศสอนงาน  
3. กำหนดใน Job Description ของผู ้บริหารสถานศึกษา และผู ้นิเทศภายในให้ทำหน้าที่เป็น 

Coach 
4. กำหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจำปีของสถานศึกษา โดยมีการกำหนด

และ วัดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI : Key Performance Index)  
5. เชื่อมโยงผลการทำ Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบจ่าย

ค่าตอบแทน  
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning Culture) ดังนี้  

6.1 เรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing)  
6.2 เรียนรู้โดยการถ่ายทอด (Learning by Teaching)  
6.3 เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning by Sharing) 

 ประโยชน์การนิเทศสอนงาน (Coaching) ประโยชน์การนิเทศสอนงานที่ส่งผลโดยตรงต่อครู 
สถานศึกษา และผู้นิเทศ มีดังต่อไปนี้  
 1. ประโยชน์ต่อผู้นิเทศสอนงาน (Coach)  

1.1 ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
1.2 ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัด กิจกรรม

การเรียนรู ้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่างๆ จากผู ้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและ  
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  

1.3 ผ ู ้น ิ เทศสามารถทำความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับว ิส ัยท ัศน ์ พันธกิจ กลยุทธ ์ และปัญหา                   
การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางใน  
การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

1.4 ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง  

1.5 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
2. ประโยชน์ต่อครูผู้รับการสอนงาน (Coachee)  

2.1 การสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
2.2 Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที ่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ครูทำงานให้บรรลุ  



 
 

 

เป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานที่กำหนด  
2.3 เข้าใจขอบเขต เป้าหมาย ของงาน และความต้องการที่ผู้นิเทศคาดหวัง  
2.4 ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

และภารกิจที่สถานศึกษากำลังดำเนินการในปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต  
2.5 ได้ร ับรู ้ถ ึงปัญหา หรืออุปสรรคที ่เกิดขึ ้น ในการจัดการเรียนรู ้ร ่วมกับผู ้น ิเทศ และ                      

มีส่วน ร่วมกับผู้นิเทศ ในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2.6 มีโอกาสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุงการจัด กิจกรรม

การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา  

3.1 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) เป็นไปตามเป้าหมายที่ 
กำหนดไว้  

3.2 สถานศึกษามีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในยุคโลกาภิวัตน์  เนื่องจาก
การสอนงานทำให้ครูมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านการทำงานตามนโยบาย กลยุทธ์  วิธีการ
ทำงาน และการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น  

3.3 เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา  
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยใช้กระบวนการ

ติดตามคุณภาพงานแบบ SPDCA+  มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที ่1 S (Synthesis) ขั้นสังเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นที ่2 P (Plan) วางแผนการนิเทศ  
ขั้นที ่3 D (DO) การปฏิบัติงาน  
ขั้นที ่4 C (Check) การตรวจสอบ  
ขั้นที ่5 A (Act) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา  
ขั้นที ่6 A (Accountability) การรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 



 
 

 

 
สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นขั้นตอนการดำเนินงานการนิเทศ หรือขั้นตอนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนหรือ
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของคณะครู และผู้บริหาร 
เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน แก้ปัญหาและพัฒนาผู ้เรียน ทั ้งนี ้การนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย ภายใต้ กระบวนการ
ติดตามคุณภาพงานแบบ SPDCA+ โดยคำนึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ และรองรับการ
ตรวจติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 4 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 

 การนิเทศการศึกษา มีความสำคัญด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ พัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ        
จัดการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาและเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา   

 

กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยใช้กระบวน 
การติดตามคุณภาพงานแบบ SPDCA+  มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่1 S (Synthesis) ขั้นสังเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นที ่2 P (Plan) วางแผนการนิเทศ  
ขั้นที ่3 D (DO) การปฏิบัติงาน  
ขั้นที ่4 C (Check) การตรวจสอบ  
ขั้นที ่5 A (Act) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา  
ขั้นที ่6 A (Accountability) การรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ (S) 
   ศึกษา โครงการที่ได้รับผิดชอบ โดยเฉพาะ จุดประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ เป็นการ
กำหนดปัญหาและความต้องการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศพื ้นฐาน เพื ่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการ
ดำเนินงาน 

   ๑.๒ การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพ่ือหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการ
ในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน มีการประสานหน่วยงานต้นสังกัด และเลือกสถานศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจากภาระงานที่กำหนดเบื้องต้น  
   ๑.๓ การจัดลำดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจำเป็นหรือต้องการในลำดับเร่งด่วนหรือ
ลำดับที่เห็นว่าสำคัญที่สุด 
  ๑.๔ การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม 
การสัมมนา ฯลฯ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงาน      
 ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ (P) 
   เป็นการนำจุดประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ กำหนดปัญหาและความต้องการ 
รายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ ดังนี้ 
   ๒.๑ กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการ
และจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
   ๒.๓ วางแผนการดำเนินงานพัฒนา 
        ๒.๓.๑ การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน โดยการจัด
ประชุมร่วมกับตัวแทนของบุคลากรทางการ ศึกษาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อวางแผน 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนิน งานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ  ศ .2566 โดยการ
สำรวจข้อมูลการนิเทศและความจำเป็นของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  มีขั้นตอน ดังนี้ 
    1) ศึกษานิเทศก์ สำรวจสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่อำเภอที่รับผิดชอบ 
จัดทำแบบสำรวจ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
    ๒) มีเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
      ๓) มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด 
        ๒.๓.๒ สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน  โดยการแต่งตั ้งคณะ
ดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๒.๓.๓ กำหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา มาวางแผนการนิเทศให้เหมาะสม กับเครื่องมือการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
       ๒.๓.๔ กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศท่ีเหมาะสม
กับการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
       ๒.๓.๕ กำหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ



 
 

 

และการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video Line, You Tube, Facebook 
Live เป็นต้น 
      ๒.๔ จัดทำแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ  (D) 
   สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู ้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลนำมา
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ  
   ๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศที่ทำให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่รับผิดชอบ เช่น 
วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ 
ICT ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video 
Line ,You Tube, Facebook Live เป็นต้น  
   ๓.๒ สร้างเครื ่องมือการนิเทศเพื ่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี
คุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศ  (C) 
   ดำเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กำหนด  
  ๔.๑ ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒ นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามท่ีกำหนด 
  ๔.๓ การสะท้อนผลการนิเทศ  
    ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
      ขั้นที่ ๕ การประเมินผล (A) 
   ๕.๑ ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เช่น การดำเนินงานของผู ้รับการนิเทศ      
เพ่ือนำผลไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน  
   ๕.๒ ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการ  
นำผลไปใช้ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา 
 ขั้นที่ 6 การรายงานผล  (A) 

6.1 รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   6.2 นำผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป
หรือในปีการศึกษาต่อไป 



 
 

 

การนิเทศ ติดตาม 
โครงการ :  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย  
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวัตกรรมการบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู ้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. จังหวัดเชียงราย มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาหลายแหล่ง 
2. จังหวัดเชียงรายมีนวัตกรรมด้านการการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศติดตาม และประเมินผล อย่างน้อย 15 นวัตกรรม 
3. จังหวัดเชียงราย มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม และ 
ประเมินผล ด้านละ 1 เรื่อง 
4. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการ 
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
5. มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 2 เครือข่าย  
6. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา ผ่านกว่าเกณฑ์เพ่ิมข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 1 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวดั    
กิจกรรมที่ 2 จัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัย
ทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3  สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
กิจกรรมที่ 4  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การจัดการ 
เรียนรู้ และการนิเทศตดิตามและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศตดิตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 
กิจกรรมที่ 7  สรุปรายงานผล และจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการและเอกสารเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจดัการเรยีนรู้ 
และการนเิทศติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ รายงานตพีิมพ์รูปเลม่ VTR 

255,000 บาท 
 

นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย 

นางวรุณี แก้วสุข  
น.ส.สะติม  คำมา 
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โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ                               
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคนในจังหวัดเชียงราย   
2. สถานศึกษา และหน่วยงานทางศึกษาในจังหวัดเชียงราย   

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการขออนุมตัิโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวดัเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแนวทาง
การดำเนนิการของศูนย์ปฐมวัยจังหวดัเชียงราย 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า 
Executive Functions (EF) ของเด็กปฐมวัย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงรายให้จัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ กำกับและติดตามผลการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 7 เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้และการคัดเลือกแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการพัฒนาเดก็ปฐมวัยด้านผู้บริหารและครผูู้สอน 
กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการโครงการฯ และสรุปผลการ
ดำเนินงาน รายงานผล 

45,000 บาท 
จาก สป.   

นายวรีัตน์  สานุมิตร   
นางสาวนนัทนา จนัทร์ฝัน้ 
นางเสาร์วลักษณ์ นนัชัยบัว  
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โครงการ : ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการ โดยบูรณาการเก็บข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด 

2. เพื่อรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อร่วมลงพ้ืนที่ตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

สถานศึกษาและหน่วยงานทางศึกษาในจังหวัดเชียงราย   กิจกรรมที่ 1 บูรณาการข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยคณะศึกษานิเทศก์     
กิจกรรมที่ 2  ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการ คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 4   
สรุปรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

65,300 บาท 
สป.   

กลุ่มงานสนับสนุน 
การตรวจราชการ 
และคณะ 
ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงราย 
 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

๒. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 

4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน งบประมาณ/

แหล่งที่มา 
ผู้รับผิดชอบ 

 
  นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.3โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และ อปท.    ที่มีความ
สมัครใจเข้ารับการทดสอบ 

  

กิจกรรมท่ี 1 :  ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบ O-NET   
กิจกรรมท่ี 2 :  ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับ
สนามสอบ ประสานการสอบกับ สทศ. และ สนามสอบ 
กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ /สนามสอบ 
กิจกรรมท่ี ๔  :  สนามสอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ 
กิจกรรมท่ี ๕  :  รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจาก สทศ.  
กิจกรรมท่ี ๖ : ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามตารางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กำหนด  
กิจกรรมท่ี ๗  : คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ติดตามกำกับการ
ดำเนินการทดสอบของสนามสอบ 
กิจกรรมท่ี ๘ : ส่งมอบกระดาษคำตอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี ๙ : จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสอบและค่าใช้จ่ายในระบบการ
บริหารการจัดสอบ O-NET  
กิจกรรมท่ี ๑๐ : จัดทำรายงาน สรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบนักเรียน
แจ้งสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากสทศ. 
 

นายวีรัตน์  สานมุิตร   
น.ส.นนัทนา จันทร์ฝั้น 
นางเสาร์วลักษณ์  
นันชัยบัว  
  



 
 

 

โครงการ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
อย่างบูรณาการ 

2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยังยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการ
มีงานทำ 

3. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาในรูปแบบต่อเนื่อง
เชื่อมโยง  

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการและการ
จัดทำเครื่องมือสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง เพื่อ
ส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมท่ี 5 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนท่ี  
เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมท่ี 6 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 7 รายงานผลการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 

๗๐,000 บาท 
จาก สป.   

นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ   

นางนรินทร ชมชื่น 
นายอนุรักษ์ พรมเลข 

 
 



 
 

 

โครงการ : การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เชิงปริมาณ 
    สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงรายร้อยละ ๙๐ 
ดำเนินการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา  
เชิงคุณภาพ  
๑. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดเชียงรายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๒. การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน 

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan: P) 
จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย เพื่อช้ีแจงและวางแผนเตรยีมการดำเนินงาน จำนวน  
๑ วัน   
ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินงาน (Do: D) 
คณะศึกษานเิทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ดำเนินการตามแผนการดำเนินการโครงการ กิจกรรม ภาระงาน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตาม และตรวจสอบ(Check : C) 
   จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
เชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันและปรับปรุงแกไ้ขการ จำนวน ๑ วัน  
ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา (Act: A)   
    จัดกิจกรรมสะท้อนคิด(Reflection on action)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษา จำนวน ๑ วัน 

- นางดวงคิด จรเอก้า   
นายสะอาด  คำตัน  

 

 

 



 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ๑. การวิเคราะห์ (Analysis: A)  
     A๑ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา (E-SAR) จำนวน ๒ วัน   
     A๒ : นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสรมิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชนโดยใช้กิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน  ๑๐ จุด 
จุดละ ๑ วัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มผู้บริหาร ๒) กลุ่มครู
ปฐมวัย และ ๓) กลุ่มครูขั้นพื้นฐาน ซึง่แต่ละกลุ่มประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ 
ชุมชน ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียน โดยแยกวิเคราะหเ์ป็นรายมาตรฐาน  
      A๓ : จัดเรียงลำดบัความสำคัญของปัญหาและแนวทางการพฒันา 
เพื่อนำไปออกแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท ของแต่ละสถานศึกษา 
๒. การออกแบบ (Design: D)  
สถานศกึษาดำเนินการ ดังนี ้
      D๑ : กำหนดรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละ
มาตรฐาน ในรูปแบบของ Model การบริหาร การจัดการเรียน การสอน 
      D๒ : กำหนดผู้รับผดิชอบการดำเนินงาน 
      D๓ : กำหนดปฏิทินดำเนินการพัฒนา 
๓. การพัฒนา (Development: D)    
     D๑ : การสร้างองค์ความรู้ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน  
๑ วันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบคุลากรในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญั
ศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

  

 

 

 



 
 

 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

      D๒ : พัฒนารูปแบบการพัฒนาโดยสถานศึกษาดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาคณุภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานสถานศึกษาท่ี 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     D๓ : ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) 
๔. การนำไปใช้ (Implement: I)   
      I๑ : นำรูปแบบแนวทางการพัฒนา (Model) สู่การปฏิบัติ ตาม 
รูปแบบการพัฒนาคณุภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
      I๒ : กิจกรรมการนิเทศโดยใช้รปูแบบการนิเทศภายในแบบ 
มีส่วนร่วม   
ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับสาธารณชน
ทราบ 
      R๑ : จัดทำแบบสรุปรายงานผลการ 

ดำเนินงานโครงการ 
      R๒ : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

 

 

 

 
 



 
 

 

โครงการ : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงรายให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงรายให้สามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงรายทุกโรงเรียน  
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
     โรงเร ียนเอกชน ประเภทสาม ัญศ ึกษา ในจ ังหว ัดเช ียงราย 
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ใน
ระดบัดีเลิศข้ึนไป 
     

 

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan: P) 
จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือชี้แจงและวางแผนเตรียมการ
ดำเนินงาน จำนวน ๑ วัน   
ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินงาน (Do: D) 
คณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามแผนการดำเนินการโครงการ 
กิจกรรม ภาระงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตาม และตรวจสอบ(Check : C) 
   จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
สะท้อนผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและปรับปรุง
แก้ไขการ จำนวน ๑ วัน  

  

 

 



 
 

 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา (Act: A)   
    จัดกิจกรรมสะท้อนคิด(Reflection on action)  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำเสนอผลการขับเคลือ่นการยกระดับคณุภาพการศึกษา 
จำนวน ๑ วัน    
๑. การวิเคราะห์ (Analysis: A)  
     A๑ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา (E-SAR) จำนวน ๒ วัน   
     A๒ : นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสรมิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชนโดยใช้กิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน  ๑๐ 
จุด จุดละ ๑ วัน โดย 
๑) กลุ่มผู้บริหาร ๒) กลุม่ครูปฐมวัย และ ๓) กลุม่ครูขั้นพื้นฐาน ซึ่งแตล่ะกลุม่
ประกอบด้วย ศึกษานเิทศก์ ชุมชน ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียน โดยแยก
วิเคราะหเ์ป็นรายมาตรฐาน 
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
      A๓ : จัดเรียงลำดบัความสำคัญของปัญหาและแนวทางการ
พัฒนา เพื่อนำไปออกแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท ของแต่ละ
สถานศึกษา 
๒. การออกแบบ (Design: D)  
สถานศกึษาดำเนินการ ดังนี ้

  

 

 

 



 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

D๑ : กำหนดรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน ใน
รูปแบบของ Model การบริหาร การจัดการเรยีน การสอน 
      D๒ : กำหนดผู้รับผดิชอบการดำเนินงาน 
      D๓ : กำหนดปฏิทินดำเนินการพัฒนา 
๓. การพัฒนา (Development: D)    
     D๑ : การสร้างองค์ความรู้ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ วัน เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ให้กับบคุลากรในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา     ในจังหวัด
เชียงราย  
     D๒ : พัฒนารูปแบบการพัฒนาโดยสถานศึกษาดำเนินการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานสถานศึกษาท่ี 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     D๓ : ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) 
๔. การนำไปใช้ (Implement: I)   
      I๑ : นำรูปแบบแนวทางการพัฒนา (Model) สู่การปฏิบัติ ตามรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแตล่ะมาตรฐานสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 
      I๒ : กิจกรรมการนิเทศโดยใช้รปูแบบการนิเทศภายในแบบมสี่วนร่วม   
 
 

  

 

 

 



 
 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ๕. การประเมินผล (Evaluation: E)  
      E๑ : ดำเนินการประเมินผลจากการนิเทศ โดยใช้ 
กระบวนการสะท้อนคิด (Reflection)  
๖. การรายงานผล (Reporting: R)  
     ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานให้กับสาธารณชนทราบ 
      R๑ : จัดทำแบบสรุปรายงานผลการ 

ดำเนินงานโครงการ 
      R๒ : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ : การขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ใน
กำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน ในระบบ สำหรับ
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกำกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปี 

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน  (Plan: P) 
แบ่งโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ออกเป็น      
๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B โดยที่กลุ่ม A ประกอบด้วย 
โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) (สมศ.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ และกลุ่ม 
B ประกอบด้วย โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ 
๒๕๖๕ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน กลุ่ม A 
และ กลุ่ม B โดยโรงเรียนกลุ่ม A ได้ศึกษาข้อมูลจากผลการ
ประเมินและข้อเสนอจาก สมศ.ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา 
สำหรับกลุ่ม B ศึกษาข้อมูลจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และผลการนิเทศ ติดตามเรียงลำดับ
ความสำคัญของ 

 นางกุลจิรา  บัวผัน 

 



 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนา โดยจัดเป็น ๒ ระดับ  คือ 1. ระดับปฐมวัย 
และระดับ 2. ขั้นพื้นฐานซึ่งในแต่ละระดับจำแนกออกเป็น ๓ ด้าน กล่าวคือ 
ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 1. ด้านคุณภาพเด็ก 2. ด้านการบริหารและการ
จัดการ และ 3. ดา้นการจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ระดบัขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ด้านการบรหิารและการจัดการ และด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ๔. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันให้กับสถานศึกษาแบ่งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ
ศึกษา ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุม่ B โดยที่กลุม่ A ประกอบด้วย 
โรงเรียนทีไ่ดร้ับการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  และกลุม่ B ประกอบด้วย โรงเรยีนที่ยังไมไ่ดร้ับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ 
๒๕๖๕ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน กลุ่ม A และ กลุม่ B 
โดยโรงเรียนกลุ่ม A ได้ศึกษาข้อมลูจากผลการประเมินและข้อเสนอจาก สมศ. 
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR) และผลการนิเทศ ตดิตาม 
สถานศึกษา สำหรับกลุม่ B ศึกษาข้อมูลจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และผลการนิเทศ ติดตาม 
2. เรยีงลำดับความสำคัญของปัญหาและความจำเป็นในการ 

-    

 

 

 

 



 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 พัฒนา โดยจัดเป็น ๒ ระดบั  คอื ระดับปฐมวัย และระดบัขั้นพืน้ฐาน ซึ่งใน
แต่ละระดับจำแนกออกเป็น ๓ ด้าน กลา่วคือ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการบริหารและการจัดการ และดา้นการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคญั ระดับขั้นพืน้ฐาน ประกอบดว้ย ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัให้กับสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน  (Plan: P) (ต่อ) ศึกษานิเทศก์และบคุลากร
สถานศึกษาร่วมกันดำเนนิการ ดังนี้   
1. ออกแบบ รูปแบบ แนวทาง วิธีการสำหรับการต่อยอดการพฒันา หรือ
วิธีปฏิบัติทีด่ี (Best practice) ให้กับสถานศึกษากลุ่ม A และออกแบบ 
แนวทาง วิธีการสำหรับการพัฒนาสู่ความเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
ให้กับสถานศึกษากลุ่ม B  โดยการออกแบบ รูปแบบ แนวทาง วธิีการ 
ดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษา ดา้นการจัดการเรียนการสอน 
ระดับขั้นพืน้ฐาน 
2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นวัตกรรมการศึกษา  
(Innovation) วิธปีฏิบัตทิี่ (Best practice) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับขั้นพืน้ฐาน เป็นตน้ 
กำหนดกรอบแนวทางสำหรับการต่อยอดการพัฒนา หรือวิธี 

-    

   

 



 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ปฏิบัติที่ดี (Best practice) และการพัฒนาสู่ความเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
ด้านการจดัการเรียนการสอน ระดบัขั้นพื้นฐาน   
ขั้นตอนท่ี ๑ การวางแผน (Plan: P) (ต่อ) 
ศึกษานิเทศก์และบคุลากรสถานศกึษาร่วมกันดำเนินการ ดังนี้   
พัฒนารูปแบบ แนวทางสำหรับการต่อยอดการพัฒนา หรือวิธีปฏิบตัทิี่ดี (Best 
practice) ให้กับสถานศึกษากลุม่ A และการพัฒนาสู่ความเป็นนวัตกรรม  
(Innovation) ให้กับสถานศึกษากลุ่ม B  ที่มุ่งการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาในกำกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยใช้ กระบวนการนิเทศแบบ PDCA+ 
ขั้นตอนท่ี ๒ การนำแผนสู่การปฏบิัติ (Do: D) ศึกษานิเทศก์และบุคลากร
สถานศึกษาร่วมกันดำเนินการ ดังนี้  การส่งเสริมการบริหารงานเชิงระบบ 
(System Approach) ผ่านงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงการจดัการศึกษา ไดอ้ย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 
PDCA+  มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  
๑) ขั้นการวางแผนดำเนินการ (Plan: P) ๒) ขั้นการดำเนินการตามแผน (Do: D)   
๓) ขั้นการตรวจสอบการดำเนินงาน (Check: C) ๔) ขั้นการประเมิน ปรับปรุง
แก้ไข (Act: A) และ ๕) ขั้นการรายงานผล (Accountability: A) 
ขั้นตอนท่ี ๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check: C) 
ศึกษานิเทศก์และคลากรสถานศึกษาร่วมกันดำเนินการดังนี้ จัดกจิกรรมการ
สะท้อนคิดหลังการปฏิบัติ (Reflection on action) 

-    

 

 

 

 



 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ซ่ึงเป็นการทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นและพิจารณาในผลที่เกิดขึ้น โดย
อาศัยความรู้และบริบทที่เกิดขึ้นเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์  
ที่ใกล้เคียงกันในอนาคต มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ ๑) แต่งตั้ง
คณะกรรมการสะท้อนคิด ๒) กำหนดปฏิทินการสะท้อนคิด            
๓) ดำเนินการการสะท้อนคิด ๔) สรุปผลการสะท้อนคิด โดยได้นำ
กระบวนการสะท้อนคิดของ Gibbs (อ้างใน ปวีณภัทร  นิธิตันติวัฒน์, 
๒๕๕๗: ๙) มาปรับประยุกต์ใช้ ดังนี้  
ขั้นที่ ๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์
และภาระงานที่ปฏิบัติร่วมกัน 
ขั้นที่ ๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์และภาระงานที่ปฏิบัติร่วมกัน 
ขั้นที่ ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์และประเมินประสบการณ์
และภาระงานที่ปฏิบัติร่วมกันถึงทิศทางว่าดีหรือไม่ดี 
ขั้นที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวม 
ขั้นที่ ๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยใช้เหตุผลประกอบ  
ขั้นที่ ๖ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไข 
ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม (Act) 
ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผล (Accountability: A) 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรสถานศึกษาร่วมกันนำผลจากกิจกรรมการ
สะท้อนคิดหลังการปฏิบัติ (Reflection on action) จาก 

-    



 
 

 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ขั้นตอนที่ 9 มาจัดทำแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานที่มุ่งการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาใน
กำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยใช้ กระบวนการนิเทศ
แบบ PDCA+ ในรูปแบบที่หลากหลายช่องทาง เช่น  Website  
Facebook YouTube  แอพพลิเคชั่น Line และการรายงานในรูปแบบ
ของเอกสาร เป็นต้น 

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายระดับสถานศึกษา ในการดำเนินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.เพ่ือเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 85 มีการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรมหลัก 1. การขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมย่อย 1 : การนิเทศติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โรงเรียนต้นแบบที่จัดกิจกรรม เด่น งานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 1  ดังนี้ 

1. เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
2. เป็นค่าพาหนะ 
3. เป็นค่าโล่เกียรติคุณ 

  

- นายเกษมสรรค์เขตบุญไสย 

 

 

 

 

 



 
 

 

กิจกรรม : การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา (Comprehensive Sexuality Education) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา (เอกชน) 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย 
3. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศการใช้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (เอกชน) 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และนักเรียนต่อการใช้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีแนวทางในการขับเคลื่อนการใช้
หลักสูตรเพศวิถีศึกษา 
2. โรงเรียนเอกชนทุกโรงในจังหวัดเชียงรายมีการจัดการเรียนการ
สอนเพศวิถีศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรเพศวิถีใน
สถานศึกษา จำนวน 1 วัน  
กิจกรรมที่ 2 มีการนิเทศ ติดตาม หนุนเสริมโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่ม
งานเอกชน กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา กลุ่มงานลูกเสือและยุวกาชาด 
กิจกรรมที่ 3 
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการใช้หลักสูตรเพศ
วิถีศึกษา (PLC) 
2. การประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 4 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

ได้รับการ
สนับสนุนจาก 

P2H 

นางวรุณี  แกว้สุข 
กลุ่มงานบูรณาการ
การนิเทศ  
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

 

 

 

 
 



 
 

 

กิจกรรม : การบูรณาการนิเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570 

2. เพ่ือนิเทศ  ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 2570 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 11 หน่วยงาน 
2. สถานศึกษาทุกสังกัด 
3. บุคลากรในสถานศึกษา 
4. โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

1. ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล แบบบูรณาการ 
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
2. ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3. การสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย 
นางวรุณี แกว้สุข  
น.ส.สะติม  คำมา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

กิจกรรม : การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการ การเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - 

Corruption Education) 
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) แก่เด็กผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด
เชียงราย จำนวน 74 แห่ง 

กิจกรรมที่ 1 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในการวางแผนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กิจกรรมที่ 3 
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2. การประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

-   น.ส.สะติม  คำมา 
กลุ่มงานบูรณา
การนิเทศ 
 



 
 

 

กิจกรรม : งานติดตามนักเรียน-นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือติดตามและให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน -นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. ในจังหวัดเชียงราย 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
 

งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นักเรียน-นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. ในจังหวัดเชียงราย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและให้การสนับสนุนดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน-นักศึกษา  
ทุน ม.ท.ศ. ในจังหวัดเชียงราย 
2. ประสานกับผู้รับผิดชอบระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับ
สถานศึกษา 
3. จัดทำปฏิทินการติดตามและให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-นักศึกษา ทุน ม.ท.ศ. ในจังหวัดเชียงราย 
4. จัดทำรายงานผลการติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

-   - น.ส.สะติม  คำมา 
- กลุ่มพัฒนา 
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กิจกรรม : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
256๕ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

2. เพื่อตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 

 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  
ในจังหวัดเชียงราย  

 

กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ 2 จัดขอไฟลต์้นฉบับข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 
กิจกรรมที่ 3 จัดการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมิน
ความสามารถดา้น การอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  
ในจังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมที่ 4  นิเทศติดตามดำเนนิการประเมินความสามารถดา้น การอ่านของ
ผู้เรยีน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และการประเมินคณุภาพผู้เรียน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ 5  ประเมินผล และ จดัทำรายงาน ดำเนินการประเมินความสามารถ
ด้าน การอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และการประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

-   - นายอนุรักษ์  พรมเลข  
- กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 

 



 
 

 

กิจกรรม : โรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการ การเรียนการสอน เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเด็กนักเรียนเข้าถึงได้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ การดำเนินงาน 
งบประมาณ/
แหล่งที่มา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 แห่ง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 แห่ง 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมและรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
เชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และ
แนวทางการดำเนินการของศูนย์ปฐมวัยจังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมท่ี 3 ผลิตและเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่าทันภัยออนไลน์ (คู่มือ
กิจกรรม(เพิ่มโลโก้) ใบงาน กรณีศึกษา บัตรคำ การ์ดข้อความ และบันไดงู) 
กิจกรรมท่ี 4 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 5 อบรมเสริมศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และการ
รายงานแจ้งเหตุ 
กิจกรรมท่ี 6 อบรมเสริมศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอน
รู้เท่าทันภัยออนไลน์ท่ีสร้างสรรค์และปลอดภัยในสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 7 สนับสนุนติดตาม การหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 8 จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทัน
ภัยออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 9 ผลิตและเผยแพร่วิดีโอภาพรวมโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทัน
ภัยออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 10 เวทีนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัย
ออนไลน์ 

-   - นายอนุรักษ์  พรมเลข  
- กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาตอลด
ชีวิต 
- มูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก 
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