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ค าน า 
 

 การพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียน ประเด็นส าคัญอยู่ที่การพัฒนาให้ สอดคล้องกับ                    
สภาพบริบทความต้องการและสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ดังนั้น การก าหนดจุดที่พัฒนา หรือ             
การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหา
ของโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งการก าหนดกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการพัฒนา จึงต้องเริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์สภาพความต้องการ สภาพปัญหา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ก าหนดวิธีการพัฒนา
และร่วมกันสรุปถึงผลที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนางานต่อไป และต้องการ มีการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

แผนนิเทศภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งคุณภาพ 
ด้านนักเรียน คุณภาพด้านครู และคุณภาพด้านการบริหารจัดการ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 
258 จ.(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวม ทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทย บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง” ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่  21 และเพ่ือให้ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา นอกจาก นี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีเจตนารมณ์ชัดเจนในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กได้คิด และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2558, น. 9) ดังนั้น การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะท าให้การพัฒนาคุณภาพประชากรเป็นไปตาม
แนวทางท่ีประเทศชาติต้องการ ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นส าคัญ โดยใช้การศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและ
สมดุลทั้งสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์และสังคม โดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึด
หลัก ผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 การพัฒนาศึกษาให้เกิดคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานของ
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงมีทักษะในศตวรรษที่  21 จะต้องมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษานั้น เป็นภารกิจจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพ          
การเรียนการสอน ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา 
จ าเป็นต้องพัฒนา เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคปัจจุบัน 
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 จากข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร    
(ดิตถานุเคราะห์)  พบว่าจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
รวม 135 คน ครูผู้สอน 4 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ  เนื่องจาก ระดับการศึกษาปฐมวัย มีจ านวนเด็ก 135 
คน  คุณภาพ ด้านร่างกาย เด็กร้อยละ 90.30  มีร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อย 92.60 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค     
สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย ด้านอารมณ์จิตใจ เด็ก
ร้อยละ 89.01  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ          
ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย ด้านสังคม เด็กร้อยละ 89.08 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม เด็กช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัย
ในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มี
มารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย ด้านสติปัญญา เด็กร้อยละ 87.89 สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่อง
ง่ายๆได้ โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมด้านคุณภาพเด็ก คือ โครงการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมทักษะพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหาร
กลางวัน และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

         มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.98 และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ร้อยละ 85.58 มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย เพ่ือให้ผลการพัฒนาตนเองของ
โรงเรียนสูงขึ้นและมีระดับความพึงพอใจสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียน
ต้องมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แก้ไขตามจุดที่ควรพัฒนาและพัฒนาในจุดเด่นเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 770 คน ครูผู้สอน 42 คน จัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียน
สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารด้าน
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดค านวณ  รู้จักการคิดวิเคราะห์         
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การวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์เหมาะสมตามระดับชั้น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ11.67 และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 10.90 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงจาก
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 15.97 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าพัฒนาผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ 
ร้อยละ 5.47 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.43 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.09  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูง
จากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 0.20 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 65.78 ระดับคุณภาพ ดี 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เข้าร่วมใน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียน ปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และมีคุณลักษณะตรงตาม
ค่านิยมคนไทย 12 ประการเป็นผู้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตส านึก ส่งเสริมให้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรม
ตามประเพณีของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ โรงเรียนได้ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรม จากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ สนับสนุนส่งเสริมด้านดนตรีไทย โดยนักเรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีไทย
เป็นอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด นักเรียนทุกคนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่ง
โรงเรียนด าเนินการผ่านโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนฯจัดท า
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนทุกคนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท การรู้จัก
ดูแลตนเองและครอบครัว  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่ น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความช านาญและเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน น าไป
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ประยุกต์ใช้ได้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  มีการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  จัดท าก าหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร 
จัดท าแผนการวัดประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สื่อการเรียน โดยยึด
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการประเมินหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร รายงานการใช้หลักสูตร      
เมื่อสิ้นปีการศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายกลุ่มสาระ จัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองหลังสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวม สังเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองในปีการศึกษา 2563 ประเมินความต้องการและการจัดท าแนวทางในการพัฒนา
ตนเองในปีการศึกษาต่อไปจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยงานวิจัยที่ท าเป็นผลมา
จากความต้องการในการพัฒนาหรือเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ด้าน ที่ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก
ขึ้นไป พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ร้อยละ 91.82 มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 91.47 ด้านการบริหารงานวิชาการ       
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.98 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน มีระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 88.29 และด้านคุณภาพนักเรียน มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย    
ร้อยละ 87.91 เพ่ือให้ผลการพัฒนาตนของโรงเรียนสูงขึ้นและมีระดับความพึงพอสูงขึ้น เป็นไปตาม  
ค่าเป้าหมายในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนต้องมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แก้ไขตามจุด      
ที่ควรพัฒนาและพัฒนาในจุดเด่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

การด าเนินการนิเทศภายในเป็นไปตามเป้าหมายได้ยึดตามแนวนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน มีความสามารถและทักษะในการ คิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม และครูคือ หัวใจ ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
ได้จัดท ากรอบแนวคิดในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) มีการวางแผนพัฒนา
งาน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้นักเรียน เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุข มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล     
อย่างต่อเนื่องแต่การบริหารงานวิชาการยังไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีหน้าที่
โดยตรงในการจัดการเรียนการสอน และนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน         
ได้ตระหนักและมองเห็นจุด ด้อยที่ต้องพัฒนา จึงได้ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ 
ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง จึงได้
ข้อสรุปว่า ควรมีการนิเทศภายใน อย่างเป็น ระบบ เพ่ือให้การจัดการกระบวนการเรียนรู้ของครูมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่



    5  

 

โรงเรียนก าหนดไว้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ดังนั้นโรงเรียน โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาความต้องการจ าเป็นตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือวางแผนและจัดท าแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษาปีการศึกษา 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ/แนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ให้เกิดคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา ทั้งกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการนิเทศ นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้ง
สถานศึกษาท่ีเป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน             
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และ
กระบวนบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

3 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ 
 4  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ  และร่วมรับผิดชอบ  ชื่นชมในผลงาน 

5. เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และชุมชน   
 
เป้าหมายการนิเทศ   
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
  2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างภาคเรียนละ 2 ครั้ง และน าผลการนิเทศมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
  3. โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) มีแผนนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดคุณภาพ และสามารถร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
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  2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  
  3. นักเรียนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา    
  4. โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) มีระบบการนิเทศการศึกษาที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพสามารถร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
ขอบเขตของการนิเทศ 

ประเด็นการนิเทศ 
1. การบริหารงานวิชาการ 

1.1  การจัดการศึกษาพิเศษ  
1.2  การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
1.3  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาที่ 3  
1.4  การนิเทศภายใน  
1.5  การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า  
1.6  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
1.7  การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
1.8  การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปใช้  
1.9  การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
1.10 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  
1.11 สะเต็มศึกษา (STEM Education)   
1.12 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.13 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.14 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) แบบ Active Learning  
1.15 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 

และสื่อสารได ้  
    1.16  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
   1.17  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
   1.18  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  (DLIT)  
   1.19  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมในระดับภูมิภาค  
(Boot camp)  
  1.20  การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
  1.21  การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
  1.23  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

2. การบริหารงานบุคคล 
3. การบริหารงบประมาณ 
4. การบริหารทั่วไป 
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 5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
5.1  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน 
5.2  การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
5.3  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
5.4  โรงเรียนวิถีพุทธ  
5.5  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
5.6  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปี 2564 

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ 
1. แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา  
2. แบบบันทึกการนิเทศ 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT ป.1, NT ป.3, O-NET ป.6 และ ม.3)  
4. ผลการสังเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
5. คู่มือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 
6. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
8. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการนิเทศ 

ระยะเวลาการนิเทศ 
 ตลอดปีการศึกษา 2564  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพตามหลักสูตร 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา สาเหตุและ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้นการปฏิบัติจริง 
 4. คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ตามาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ครูผู้สอน ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักสูตร นโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
หลักการแนวคิด   

 
แผนนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ศึกษาหลักการและแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. หลักการนิเทศภายในภายศึกษา        
 2. ขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา       
 3. ขอบข่ายของงานนิเทศภายในโรงเรียน         
 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579      
 5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 6. นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 2564 - 2565                
 7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564-2565          
 8. นโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
  ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9. ประเด็นการนิเทศของสถานศึกษา                                                                    
 
1. หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ความหมายของการนิเทศภายใน  
  มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศภายใน ไว้ดังนี้ 
  ชารี มณีศรี (2542 : 201) ให้ความหมายวา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นความร่วมมือ
กันของบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

 วัชรา เล่าเรียนดี (2545 : 130) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการนิเทศ
การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่จัดด าเนินการในโรงเรียน              
โดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอ่ืน                 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
โดยตรง 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 223) การนิเทศภายในสถานศึกษาหมายถึงการนิเทศ   
ที่มีการริเริ่มและจัดด าเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาและในหลายโอกาสก็เชิญบุคลากร
ภายนอกเป็นวิทยากรร่วมโครงการ 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547:22) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการ 
สร้างสรรค์ท่ีไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน าและการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน 
เพ่ือการปรับปรุงตัวของเขา ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา            
ที่พึงประสงค ์

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550:4) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ
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หลัก คือ การสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม ให้เต็มตามวัยและตามศักยภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน 

 จากความหมายที่กล่าวข้างต้นการนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีลักษณะดังนี้คือ 
   1. บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้จัดด าเนินการและเป็นเจ้าของโครงการ                 
จัดตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษานั้น 
   2. การด าเนินงานกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  การนิเทศ             
ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะกระบวนการนิเทศที่เป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรู้และ
คุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อประสานงานการจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา
  การนิเทศมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาก็เพราะเป็นรูปแบบของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคลเป็นลักษณะของการบริหารตามรูปแบบประชาธิปไตย
การนิเทศใช้ลักษณะต่าง ๆ ของประชาธิปไตยมาด าเนินการได้แก่การเคารพซึ่งกันและกัน               
การประชุมปรึกษาหารือกัน การให้ความร่วมมือและประสานงาน การร่วมมือแก้ ปัญหา                            
ในการจัดการเรียนการสอน 

 กล่าวโดยสรุป การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของผู้บริหาร
โรงเรียน ในอันที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือ การช่วยเหลือแนะน าและให้ค าปรึกษาหารือ เพ่ือช่วยให้ครู
สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมการสอนได้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลต่อคุณภาพ              
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องน าไปปฏิบัติขณะที่                
ด าเนินการนิเทศ โดยเฉพาะทางด้านวิชาการจะบรรลุผลตามคว ามมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้นิเทศต้องมีหลักยึดในการท างานหลักการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้ 

 1. การนิเทศควรมีการบริหารเป็นระบบและมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นโครงการ  
  2. การนิเทศต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย 
เคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่ วมใจ                     
ในการด าเนินงานเพ่ือให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

 3. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลให้
แต่ละบุคคลได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ 
  4. การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนโดยให้ครูอาจารย์ได้เรียนรู้
ว่าปัญหาของตนเองเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 

 5. การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจ             
ระหว่างกัน สร้างมนุษยสัมพันธ์ มีวิธีการท างานที่ดีและความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ 

 6. การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพันและความมั่นคงต่องานอาชีพ รวมทั้งความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
   7. การนิเทศเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ครู อาจารย์                
เป็นอาชีพท่ีต้องใช้วิชาความรู้ และสามารถท่ีจะพัฒนาได้ 
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  แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  ระดับเขตพ้ืนที่ 

  1. สร้างความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศภายในแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ครูให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน       

2. ส่งเสริมสนับสนุน/จัดท าแนวทางการนิเทศภายใน    
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามโดยเขตพ้ืนที่ร่วมกับสถานศึกษา    
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 

  5. สรุป รายงานผล 
  ระดับโรงเรียน 

  1. ชี้แจงและสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศภายในแก่ครู
และบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน       
   2. ก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ในการนิเทศ     

  3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน     
   4. จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน      
   5. ด าเนินการนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ   

 6. ประเมินผลร่วมกันกับเขตพ้ืนที่       
 7. ปรับปรุง/พัฒนา        
 8. สรุปเป็นรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน     

   9. รายงานผลและเผยแพร่ 
2. ขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  การนิเทศจะประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือร่วมกันท างาน
ให้บรรลุ จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิควิธีที่ เหมาะสม ขั้นตอนในการบริหารนิเทศ                   
จึงมีความส าคัญ การที่โรงเรียนจะด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้ จะต้องมีแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นแม่บทในการด าเนินงาน ซึ่งในแผนการนิเทศนั้นจะมีแนวทางการปฏิบัติและเอกสาร            
ต่าง ๆ ครบถ้วน เช่น ปฏิทินการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ แบบบันทึกการเทศต่าง ๆ ฯลฯ หากไม่มี
แผนการนิเทศภายในโรงเรียนแล้วก็ย่อมจะปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเ รียนไม่ได้ ซึ่งขั้นตอน             
ในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้    

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการนิเทศ 
   เป็นขั้นตอนที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด ก่อนที่ผู้นิเทศจะด าเนินการนิเทศ ผู้นิเทศ             
ต้องทราบสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ สภาพปัจจุบันเป็นสภาพที่เป็นจริงและ
ก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนความต้องการ หมายถึง จุดสุดท้ายที่ต้องการจะไปถึงเป็นสภาพที่คาดหวัง                
ว่าจะเกิด อย่างไรก็ตามการก าหนดสภาพที่ต้องการและคาดหวังว่าจะเกิดนั้นมิใช้จะก าหนดลอย ๆ 
ตามใจใครก็ได้ แต่ต้องก าหนดโดยค านึงถึงองค์ประกอบ มากมายที่ควรจะน ามาศึกษาและพิจารณา
ประกอบคือ  

1. นโยบายของสถานศึกษาในด้านการนิเทศ  
2. ปัญหาปัจจุบันที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา  
3. ข้อมูลที่ได้จากสภาพปัจจุบัน หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ  
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4. ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัญหาและความต้องการนิเทศ  
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดท าแผนการนิเทศ  

การวางแผนและการจัดท าแผนการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายใน 
โรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการและเหตุผลของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาความต้องการของสถานศึกษาว่า มีความต้องการนิเทศด้านใดบ้าง แล้วนามาจัดท าแผน            
การนิเทศ หรือโครงการนิเทศต่อไป ในการวางแผนยังก าหนดวิธีการว่าจะท าอย่างไร โดยก าหนด           
เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน การจัดท าแผนการนิเทศและโครงการนั้นต้องจัดท าล่วงหน้า
ก่อนที่จะด าเนินการนิเทศ เช่น ถ้าต้องการนิเทศในเรื่องการสอนจากการส ารวจหรือศึกษา พบว่า            
ครูยังขาดการน าสื่อการสอนมาใช้ ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่าวิธีสอนอ่ืน จึงควรจัดท า
แผนการนิเทศหรือโครงการนิเทศที่มีประเด็น ด้านการส่งเสริมการใช้สื่อการสอน หรือสาธิตการใช้สื่อ
การสอนแบบต่าง ๆ เป็นต้น การจัดท าแผนงานและโครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
รายละเอียดของแผนการนิเทศ ซึ่งเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ให้เฉพาะมากขึ้นและก าหนดเป้าหมาย
ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้     
 

1. แจกแจงกิจกรรมการนิเทศที่จะท าในแผนการนิเทศหรือท าในโครงการนั้น  
2. ก าหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการก าหนดผู้ปฏิบัติ เวลา และสถานที่ 
3. หากมีการใช้งบประมาณ ควรระบุ การขออนุมัติและการด าเนินการทั้งนี้ ได้จัดท า 

ตัวอย่างแผนการนิเทศ ไว้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานการนิเทศภายใน โรงเรียน สามารถศึกษา
แนวทางได้ในภาคผนวก  

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการนิเทศ  
 การด า เนินการนิ เทศเป็นการน าแผนงาน หรือ โครงการไปปฏิบัติ เ พ่ือ ให้ ได้                       

ตามความต้องการหรือเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้    
   1. การให้ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะด าเนินการ             
ว่าจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนและด าเนินการอย่างไรให้ได้ผลงาน
ออกมาอย่างมีคุณภาพ เป็นความจ าเป็นส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ เพ่ือจะได้สร้าง                
ความเข้าใจกันและท าให้การนิเทศนั้นได้ผล  
   2. การปฏิบัติงานประกอบด้วยการปฏิบัติงานที่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่าย 
คือ  
    2.1 ผู้ รับการนิ เทศ เป็นขั้นที่ผู้ รับการนิ เทศลงมือปฏิบัติ งานตามความรู้
ความสามารถที่ได้รับ    
    2.2 ผู้ให้การนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศ และดูแลให้ผู้รับ             
การนิเทศได้ท างาน ส าเร็จตามที่ว่างไว้   
    2.3 ผู้บริหาร เป็นผู้ที่สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาจะให้การสนับสนุน
ในเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้               
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล การสร้างขวัญและก าลังใจผู้รับการนิเทศควรได้รับการเสริมก าลังใจ 
โดยเฉพาะจากฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและท างานด้วยความพึงพอใจ               
การสร้างขวัญและก าลังใจควรปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับการท างานจึงจะได้ผล  



    12  

 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ  
  การประเมินผลเป็นขั้นสุดท้ายในการด าเนินการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล 
ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ท าการประเมินผล หลักการที่ใช้ในการประเมินผล 
ดังนี้    
   1. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยการตั้งจุดหมายที่ชัดเจน การใช้   
เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์  ข้อมูลที่ได้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  
   2. การประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศที่จ าเป็นต้องท าตามแผน หรือ
โครงการนิเทศ  
   3. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้บริหารการนิเทศ และ              
ผู้รับการนิเทศ  
   4. การประเมินผลสามารถท าได้ 2 ระยะ คือการประเมินผลระหว่างโครงการ
(Formative Evaluation) เพ่ือจะได้พิจารณาวิธีด าเนินการเพ่ือปรับปรุง ส่วนการประเมินผล             
เป็นการประเมินเพื่อสรุปถึงผลที่ได้จากการนิเทศ  
 
3. ขอบข่ายงานนิเทศภายในโรงเรียน   
  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานในสถานศึกษา           
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุภารกิจของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยงาน 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ 
   3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ   
    1)  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
    2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
    3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    4)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
    5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    6) การวัดผลประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
    7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
    8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
    9) การนิเทศการศึกษา 
    10) การแนะแนว 
    11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
    12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ 
    13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
    14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
         16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
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    17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ   

     1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แล้วแต่กรณี 
     2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้ จ่ ายตามที่ ได้ รั บจัดสรรงบประมาณ                      
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง       
     3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
     4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
     7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
     8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
     9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
     10) การบริการจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     11) การวางแผนพัสดุ 
     12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
     13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ              
การจัดหาพัสดุ 
     14) การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
     15) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
     16) การเบิกเงินจากคลัง 
     17) การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
     18) การน าเงินส่งคลัง 
     19) การจัดหาบัญชีการเงิน 
     20) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
     21) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล   
     1) การวางแผนอัตราก าลัง 
     2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     5) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     6) การลาทุกประเภท 
     7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 



    14  

 

     8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
     9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
     10) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
     11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
     12) การออกจากราชการ 
     13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
     14) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
     16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
     20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการ             
ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป   
     1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
     3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
     5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
     6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     8) การด าเนินงานธุรการ 
     9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
     10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
     11) การรับนักเรียน 
     12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
     13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
     14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     15) การทัศนศึกษา 
     16) งานกิจการนักเรียน 
     17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
     18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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     19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผล                  
การปฏิบัติงาน 
     20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
     21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579            
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ               
ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือการมุ่งเน้น การประกันโอกาส และ                            
ความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น
พลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาส              

ในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้อง            
และรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

  2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และสังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
   4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วย
การเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง                   
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
  วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง            
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจั ดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
    1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
    2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
(Equity) 
    3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
และเต็มตามศักยภาพ(Quality) 
    4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียน            
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
    5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
   เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน                      
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ
คุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics) 8Cs ได้แก่  
    ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinkingand Problem Solving)  
    ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
    ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding)  
    ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership)  
    ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, 
Information and Media Literacy)  
    ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy)  
    ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills)  
    ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
  ยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ               
ในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  1.  คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้ นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิ คุ้ มกัน                             
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรูอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
  7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
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6. นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 2564 -2565 
 สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “โลกไร้พรมแดน” จึงนับเป็นอีกหนึ่ง                   
ความท้าทายของผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยิ่ งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่                       
บนความคาดหวังของสังคมซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการสร้าง “ความเชื่อมั่น 
ไว้วางใจ” หรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้ปกครองว่าเราสามารถที่จะเป็น
หลัก หรือที่พ่ึงให้กับพวกเขาได้เป็นรูปแบบการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 

T        ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 
R        ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
U        ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S        ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) 
T        ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
รูปแบบการท างาน “TRUST” คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการท างาน “MOE ONE 

TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการ               
ได้ด าเนินการมาโดยตลอด ซึ่ง “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่ องความโปร่งใส                             
ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจของตน ด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน 
และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Participation)               
ผ่านกลไก การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นพ้ืนที่ของทุกคน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การมีผู้เรียน               
เป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากล สอดคล้องกับพลวัต
ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อม                         
ด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) คือ การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวย                  
ความสะดวกด้านการศึกษาอย่างทั่ วถึง  เ พ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา                             
ในเชิงการเรียนรู้ (Learning) คือ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียน            
ทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  การ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ป ระเด็น           
การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์         
ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ       
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
    1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ใด้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอน              
การใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
    2. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ                
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้             
ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูล             
กลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
    3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็น อิสระและคล่องตัว  การกระจายอ านาจการบริหาร                          
และการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ                         
ที่ได้รับ การปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว                
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ จั งหวัด เป็นฐาน มี ระบบการบริหารงานบุคคล                                
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    4 .  การปรั บระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ                       
พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการ และ                    
สายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
    5. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง              
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากร               
ทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างทั่วถึง 
    6. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
    7. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา                 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน              
แผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562            
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สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ             
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
    8 .  ก า ร ศึ กษ า เ พ่ื อ อ าชี พแ ละส ร้ า ง ขี ด ค ว าม ส า ม า ร ถ ใ นก า รแ ข่ ง ขั น                         
ของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม             
กับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
    10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี              
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
    11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส              
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้ เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือ
กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข 
และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
    วาระที่  2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่ งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย               
โดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
    วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
    วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)                        
ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการ              
ของประเทศปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
    วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
    วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน                     
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษา ตามความต้องการ
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราและพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
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    วาระที่ 7 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริม            
การจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและ             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
   ต า ม ป ร ะก า ศ ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ รื่ อ ง  น โ ย บ า ย แ ล ะจุ ด เ น้ น  ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น เนื่องจาก
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งท า
ให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Education Eco - System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” 
ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
    “5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 
การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 
     ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียน              
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
     เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมใน          
การพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนผ่านศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคล             
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
   ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท าครูยกก าลัง
สองที่ เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู  พัฒนาครูในระบบห้องเรียนยกก าลังสองที่ เน้นเรียนที่บ้าน                      
ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง             
ที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online 
เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
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Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่ เป็นภาคเอกชน                 
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียน              
ยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา    
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ย วชาญ           
ในการปฏิบัติงานพัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนา ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) 
   จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อก                
และเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษา
มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่ านแพลตฟอร์มด้ านการศึกษา                             
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร               
ทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้              
ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
 
7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564-2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ              
ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี             
สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา             
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร             
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้ง
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่  
วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม 
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย   
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม            
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
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   2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน             
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ           
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น           
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง          
ต่อบ้านเมือง 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ             
ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                 
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่ง เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด             
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพใน                    
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง              
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก             
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
8. นโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบายที่ 1 การจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียน และบุคลากรอยู่อย่างมีความสุขและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 นโยบายที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development : EESD) 
 นโยบายที่ 3 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
 นโยบายที่ 4 การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 นโยบายที่ 5 การประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 นโยบายที่  6  การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามความต้องการจ า เป็น                       
และหลากหลายตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 นโยบายที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได ้
 นโยบายที่ 8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผล                
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 นโยบายที่  9 การคัดกรองผู้ เรี ยน และจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา 

นโยบายที่ 10 การด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 นโยบายที่ 11 การจัดท าแผน/โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบท ของ
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 นโยบายที่ 12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาหารกลางวัน 
 นโยบายที่ 13 ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพ่ิมเติมการเรียนรู้ 
 นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
 นโยบายที่ 15 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการในภาพรวม 
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9. ประเด็นการนิเทศ (ของสถานศึกษา) 
 1. การบริหารงานวิชาการ 

1.1  การจัดการศึกษาพิเศษ  
1.2  การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
1.3  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาที่ 3  
1.4  การนิเทศภายใน  
1.5  การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า  
1.6  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
1.7  การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
1.8  การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปใช้  
1.9  การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
1.10 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  
1.11 สะเตม็ศึกษา (STEM Education)   
1.12 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.13 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.14 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) แบบ Active Learning  
1.15 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 

และสื่อสารได ้  
    1.16  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
   1.17  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
   1.18  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  (DLIT)  
   1.19  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมในระดับภูมิภาค  
(Boot camp)  
  1.20  การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
  1.21  การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
  1.23  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 2. การบริหารงานบุคคล 
 3. การบริหารงบประมาณ 
 4. การบริหารทั่วไป 
 5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  5.1  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน 
  5.2  การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
  5.3  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  5.4  โรงเรียนวิถีพุทธ 
  5.5  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 ข้อมูลสารสนเทศที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์วางแผน และจัดท าแผนนิเทศภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตานุเคราะห์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลนักเรียน ครูบุคลากรของสถานศึกษา 
 2. ข้อมูลผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ผลการทดสอบระดับชาติ 
 4. ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
 5. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 1.1  ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที่ 1 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2563-2564  

ระดับชั้น 
ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
ห้อง 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน
ห้อง 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

อ.2 2 35 26 61 2 23 29 52 
อ.3 3 39 34 73 3 45 31 76 
รวม 5 74 60 134 5 68 60 128 
ป.1 3 40 50 90 3 40 33 73 
ป.2 3 48 51 99 3 37 48 85 
ป.3 3 55 43 98 4 50 53 103 
ป.4 2 34 43 77 3 51 46 97 
ป.5 3 61 31 92 3 36 46 82 
ป.6 2 45 48 93 3 58 36 94 
รวม 16 283 266 549 19 272 262 534 
ม.1 2 51 37 88 3 50 39 89 
ม.2 2 42 31 73 3 59 37 96 
ม.3 2 45 35 80 2 34 31 65 
รวม 6 138 103 241 8 143 107 250 

รวมทั้งหมด 27 495 429 924 32 483 429 912 
 จากตารางที่ 1  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2563 – 2564 ของโรงเรียนวัดท่าไทร        
(ดิตถานุเคราะห์) พบว่าจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ลดลง จากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 
0.30 
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ตารางที่ 2 ข้อมูล น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

จากตารางที่ 2  ข้อมูล น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่านักเรียนร้อยละ 81.66 มีน้ าหนักตามเกณฑ์และ 
นักเรียนร้อยละ 84.42 มีส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 
 1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่  3  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)  
 

รวม 

ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้บริหาร         
ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 1 - - 1 - 27 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - 2 2 - - 2 - 0.5 
ครู         
ครูประถมวัย - 5 5 - 5 - - 2 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

น้ าหนัก ส่วนสูง 

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

ตามเกณฑ์ สูงกว่า
เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

ตามเกณฑ์ สูงกว่า
เกณฑ์ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

อ.2 61 2 3.28 52 85.25 7 11.48 7 11.48 54 88.52 0 0.00 

อ.3 74 6 8.11 57 77.03 11 14.86 9 12.16 64 86.49 1 1.35 

รวม 135 8 11.39 109 162.27 18 26.34 16 23.64 118 175.01 1 1.35 

ป.1 90 4 4.44 71 78.89 15 16.67 8 8.89 76 84.44 6 6.67 

ป.2 98 5 5.56 83 92.22 10 10.20 5 5.10 85 86.73 8 8.16 

ป.3 98 9 10.00 77 85.56 12 12.24 10 10.20 78 79.59 10 10.20 

ป.4 77 3 3.33 66 73.33 8 10.39 4 5.19 63 81.82 10 12.99 

ป.5 92 8 8.89 74 82.22 10 10.87 9 9.78 78 84.78 5 5.43 

ป.6 89 7 7.78 73 81.11 9 10.11 5 5.62 73 82.02 11 12.36 

รวม 544 36 6.62 444 81.62 64 11.76 41 7.54 453 83.27 50 9.19 

ม.1 86 3 3.49 73 84.88 10 11.63 3 3.49 69 80.23 14 16.28 

ม.2 65 0 0.00 58 89.23 7 10.77 0 0.00 65 100.00 0 0.00 

ม.3 75 11 14.67 55 73.33 9 12.00 0 0.00 59 78.67 16 21.33 

รวม 226 14 6.19 186 82.30 26 11.50 3 1.33 193 85.40 30 13.27 

รวมท้ังหมด 905 58 6.41 739 81.66 108 11.93 60 6.63 764 84.42 81 8.95 
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ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)  
 

รวม 

ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ครูประถม 1 22 23 - 21 3 - 8 
ครูมัธยม 3 9 12 - 8 3 - 6 
ครูอัตราจ้าง/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - - - - - 

ธุรการโรงเรียน - - - - - - - - 
บุคลากรสนับสนุน         
นักการภารโรง 1 - 1 1 - - - 39 
อ่ืน ๆ         
พ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนรวม - 2 2 1 1 - - 10 

จากตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในต าแหน่ง ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) มีครูทั้งหมด จ านวน 43 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน 
หญิง 39 คน ผู้บริหาร 3 คน 
ตารางที่  4   ข้อมูลวิชาเอก  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก 
สอนตรง
วิชาเอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

วิชาที่
ขาด

แคลน 
1 นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ การศึกษาปฐมวัย /   
2 นางสาวณิชา  มีแสง การศึกษาปฐมวัย /   
3 นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร การศึกษาปฐมวัย /   
4 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง การศึกษาปฐมวัย /   
5 นางฐานิตา แก้วมหา การศึกษาปฐมวัย  /  
6 นางอรวรรณ พรหมสอน วิทยาศาสตร ์ /   
7 นางสาวอัญชุลี  แพเพชรทอง การประถมศึกษา /   
8 นางพรรณี คชสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ /   
9 นางราศรี  วิชัยดิษฐ์ การจัดการทั่วไป  /  
10 นางณฐมน  แก้วอ าด ี ภาษาอังกฤษ /   
11 นางสาววิลัยลักษณ์ ด าคง การประถมศึกษา /   
12 นางสุคนธ์  หนูจีนเส้ง การประถมศึกษา /   
13 นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด การจัดการทั่วไป  /  
14 นางสาวจรรยาภรณ์ ศริิกาญจน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต /   
15 นางสาวกชพร  หมุนหล ี ภาษาไทย /   
16 นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย ์ สังคมศึกษา /   
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก 
สอนตรง
วิชาเอก 

สอนไม่
ตรงเอก 

วิชาที่
ขาด

แคลน 
17 นางเรณู  สุทธินุ่น การประถมศึกษา /   
18 นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง ดนตรไีทย /   
19 นางพัชรา  จามพัฒน์ เทคโนโลยีการศึกษา  /  
20 นางสาวธิติมา ตุกชูแสง คณิตศาสตร ์ /   
21 นางวลัดดา  คงนิล การแนะแนว  /  
22 นางจิราพร  ขอนแก้ว คณิตศาสตร ์ /   
23 นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ การประถมศึกษา /   
24 นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว เทคโนโลยีการศึกษา  /  
25 นางปัตมา  จินดากาญจน ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ /   
26 นางถนอมทรัพย์ โรจนรตัน ์ พลศึกษา /   
27 นายพานุ นราภัย สังคมศึกษา /   
28 นายพงศกร  โสภา พลศึกษา /   
29 นางนวลฉวี ไทรบุร ี สังคมศึกษา /   
30 นางวรนาถ  เพชรเกื้อ ชีววิทยา /   
31 นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ ศิลปกรรม /   
32 ว่าท่ี ร.ต.จิรวุฒิ โชติถริสมพงศ์ นาฏศิลปไ์ทย /   
33 นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ ์ สังคมศึกษา /   
34 นางสาววิชชุดา เสือแก้ว ภาษาอังกฤษ /   
35 นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว คณิตศาสตร ์ /   
36 นางสาวปิยวรรณ ครีีสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป /   
37 นางสาวทิยา บัวมณ ี คณิตศาสตร ์ /   
38 นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน การศึกษาภาษาไทย /   
39 นางสาวอ้อมใจ อร่าม คหกรรมศาสตร ์ /   
 จากตารางที่ 4  ข้อมูลวิชาเอกของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  พบว่า จ านวนครูที่
สอนวิชาตรงเอก 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.62 สอนไม่ตรงเอกจ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.38  
สาขาที่ขาดแคลน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  ปฐมวัย 
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2. ข้อมูลผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 2.4  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
 2.5  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562-2563  

 

ระดับช้ัน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2562-2563 ท่ีมีระดับผลการเรียน 3 ขึน้ไป 
เฉลี่ยร้อยละ 

 
เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 
2562 กับ 

2563 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

ป.1 78.79  77.78 64.68  67.78 77.67 73.33 75.83 63.33 72.90 71.11 75.80 77.78 82.05 80.00 79.01 77.78 70.10 70.00 67.68 65.89 -1.79 
ป.2 73.41 54.08 62.80 39.80 73.78 63.27 64.77 41.84 69.77 56.12 71.40 83.67 76.09 53.06 75.56 66.33 65.37 60.20 63.30 51.84 -11.46 
ป.3 61.65 37.76 77.21 77.55 72.80 68.37 69.25 48.98 69.14 54.08 75.18 90.82 80.08 53.06 76.02 86.73 66.42 46.94 64.78 56.43 -8.35 
ป.4 67.74 50.65 67.85 25.97 70.75 75.32 69.44 68.83 74.63 50.65 76.50 77.92 72.77 53.025 77.43 74.03 62.24 50.65 63.94 52.70 -11.23 
ป.5 69.86 70.65 62.18 23.91 73.78 83.70 76.96 83.70 72.76 72.83 79.49 83.70 74.80 88.04 74.45 77.17 60.80 43.48 64.51 62.72 -1.79 
ป.6 71.44 74.16 59.78 19.10 75.21 75.28 76.20 69.05 76.40 65.17 79.00 94.38 74.85 67.42 75.30 94.38 57.42 33.71 64.56 59.27 -5.29 
ม.1 68.71 64.7 62.63 64.55 72.75 63.01 68.36 68.49 73.11 66.6 66.46 64.57 72.52 59.58 77.82 69.64 54.23 70.95 61.66 59.21 -2.45 
ม.2 60.61 72.29 62.68 56.96 65.65 63.77 71.4 58.98 68.98 67.26 68.6 58.32 74.21 52.99 79.9 63.33 55.52 67.16 60.76 56.11 -4.65 
ม.3 62.7 61.83 63.05 61.74 65.84 68.66 72.1 58.4 71.75 56.68 72.18 57.89 72.75 75.29 77.59 81.71 58.41 66.66 61.64 58.89 -2.75 

เฉลี่ย 68.32 62.66 64.76 48.60 72.03 70.52 71.59 62.40 72.16 62.28 73.85 76.56 75.57 64.72 77.01 76.79 61.17 56.64 63.65 58.12 -5.53 
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จากตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562-2563 
ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่วางไว้ในแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ทางโรงเรียนจะต้องด าเนินการวางแผน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือ
สรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

2. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามปฏิทินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

5. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่
วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    33  

 

2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562-2563 
ตารางที่ 6  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562-2563          

จากตารางที่  6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562-2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่า นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 96.42 และปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 93.08  

 

ระดับชั้น 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562-2563 ที่มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป สรุปเฉลี่ย 
ร้อยละ 

เปรียบเทียบ
ปี 2562 กับ 

2563 
รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ 1 
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

2      
มีวินัย 

3 
ใฝ่เรียนรู ้

4 
อยู่อย่าง
พอเพียง5 

มุ่งมั่นในการ
ท างาน6 

รักความเป็น
ไทย7 

มีจิตสาธารณะ 
8 

  

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 
ป.1 95.70 100 100 97.73 95.70 95.45 75.27 90.91 94.62 96.59 79.57 89.95 98.92 100 97.85 98.86 92.20 96.19 3.99 
ป.2 97.75 100 96.63 97.96 97.75 97.96 97.75 77.55 97.75 97.96 88.76 80.61 86.52 100 97.75 98.98 95.08 93.88 -1.2 
ป.3 100 100 100 95.70 95.95 94.62 85.14 92.47 94.59 93.55 86.49 92.47 98.65 97.85 100 96.77 95.10 95.43 0.33 
ป.4 100 100 100 98.68 100 85.53 91.67 89.47 91.67 94.74 91.67 92.11 100 98.68 100 92.11 96.88 93.92 -2.96 
ป.5 100 100 100 100 94.74 94.44 89.47 93.33 100 100 86.84 93.33 100 100 100 86.67 96.38 95.97 -0.41 
ป.6 100 97.70 100 97.70 100 97.70 71.60 96.55 100 97.70 93.83 97.70 100 97.70 100 97.70 95.68 97.56 1.88 
ม.1 100 100 98.57 82.89 92.86 78.95 88.57 71.05 100 100 100 73.68 100 94.74 100 93.42 97.50 86.84 -10.66 
ม.2 100 98.25 100 89.47 100 87.72 100 91.23 100 89.47 100 89.47 100 94.74 100 96.49 100 92.11 -7.89 
ม.3 100 100 100 82.19 100 83.56 91.67 52.05 100 83.56 100 84.93 100 100 100 100 98.96 85.79 -13.17 

เฉลี่ย 99.27 99.55 99.47 93.59 97.44 90.66 87.90 83.85 97.63 94.84 91.91 88.25 98.23 98.19 99.51 95.67 96.42 93.08 -3.34 
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2.3 ผลการประเมินการอ่านวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562-2563 
ตารางที่ 7  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562-2563  
 

ระดับชั้น ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562-2563 ที่มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป เปรียบเทียบ      
ปีการศึกษา 

2562 กับ 2563 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน สรุปเฉลี่ย 
ร้อยละ 

การอ่าน การคิดวิเคราะห ์ การเขียน สรุปเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ป.1 76.34 70.97 73.12 73.48 90.91 86.36 75.00 84.09 10.61 
ป.2 78.65 77.53 78.65 78.28 79.59 84.69 74.49 79.59 1.31 
ป.3 81.08 78.38 82.43 80.63 91.40 89.25 92.47 91.04 10.41 
ป.4 90.48 85.71 89.29 88.49 88.16 77.63 61.84 75.88 -12.61 
ป.5 97.37 96.05 98.68 97.37 75.56 73.33 74.44 74.45 -22.92 
ป.6 88.89 93.83 97.53 93.42 94.25 86.21 86.21 88.89 -4.53 
ม.1 100.00 100.00 100.00 100.00 66.00 72.37 69.74 69.37 -30.63 
ม.2 94.87 89.74 89.74 91.45 70.35 87.72 70.18 76.08 -15.37 
ม.3 97.92 83.33 97.92 93.06 77.79 64.62 59.81 67.41 -25.65 

รวมเฉลีย่ร้อยละ 89.51 86.17 89.71 88.46 81.56 80.24 73.80 78.53 -9.93 
จากตารางที่ 7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562-2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่านักเรียนมี ผลการ

ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ดังนี้ ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 88.46 และปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 78.53 เม่ือ
น าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน พบว่าโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท า
ให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่วางไว้ 

ดังนั้น ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการด าเนินการประสานงานกับผู้ปกครอง นักเรียน 
ครูผู้สอน เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เช่นแบบออนไลน์  On hand  
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2.4  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน ปีการศึกษา 2562-2563 
ตารางที่ 8  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน ปีการศึกษา 2562-2563   
 

ระดับชั้น 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน ปีการศึกษา 2562-2563  
ที่มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

สรุปเฉลี่ย 
ร้อยละ 

เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2562 

กับ 2563 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การทักษะชีวิต  

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

ป.1 76.34 92.81 55.91 73.31 69.89 81.18 63.44 83.18 74.19 74.91 67.96 81.08 13.12 
ป.2 55.06 82.87 53.93 57.69 55.06 81.73 55.06 87.87 55.06 87.77 54.83 79.59 24.76 
ป.3 82.43 88.16 77.03 86.03 86.49 85.01 87.84 88.01 83.78 87.81 83.51 87.00 3.49 
ป.4 92.86 94.89 90.48 78.73 89.29 83.73 92.86 83.15 91.67 90.53 91.43 86.21 -5.22 
ป.5 94.74 57.11 93.42 70.22 96.05 72.66 96.05 77.67 98.68 92.22 95.79 73.98 -21.81 
ป.6 91.36 93.86 82.72 88.51 83.95 94.11 81.48 95.16 76.54 94.86 83.21 93.30 10.09 
ม.1 98.57 63.42 90.00 60.63 87.14 54.78 100.00 59.05 100.00 57.84 95.14 59.14 -36.00 
ม.2 85.90 71.59 85.90 71.85 100.00 66.08 84.62 68.59 100.00 65.33 91.28 68.69 -22.59 
ม.3 77.08 75.57 72.92 67.24 89.58 66.87 91.67 88.12 95.83 81.86 85.42 75.93 -9.49 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 83.82 80.03 78.03 72.69 84.16 76.24 83.67 81.20 86.19 81.46 83.17 78.32 -4.85 
จากตารางที่ 8 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน ปีการศึกษา 2562-2563  ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญผู้เรียน เมื่อเปรียบเทียบผลปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่าปีการศึกษา 2563 ลดลง จากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.85 
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 2.5 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
  ผลการประเมินพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ปรากฏดังตารางที่ 9-10 
ตารางที่   9  จ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 2) ที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 
    จ าแนกด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
 

ปีการศึกษา 

จ านวน
ผู้เรียน
ระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(อ.2) 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 
คุณภาพระดับ 3 แยกแต่ละด้าน (คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 
การ

ประเมิน
ระดับ 3  

ทั้ง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสตปิัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

2562 61 57 93.44 54 88.52 52 85.25 51 83.61 54 88.52 

2563 61 51 83.61 51 83.61 51 83.61 51 83.61 51 83.61 

 ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 -2563 ของโรงเรียน   
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกันในแต่ละด้าน   
รวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพ้ืนฐานครอบครัว ความแตกต่างของเด็กด้วยวัยและ
ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความพร้อมของเด็กและการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยผ่านการ
จัดการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักมีการวางแผนร่วมกันกับคณะครูในระดับชั้นปฐมวัย มีหน่วยการจัด
ประสบการณ์ครบตามหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับพัฒนาการและเหมาะสมกับวัยมีการ
ประเมินผลการใช้หน่วยการจัดประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านการเรียนแบบปนเล่น เพ่ือให้เด็กได้รับความสุข และสนุกสนาน
กับการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากการลงมือท า 
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ตารางที่  10  จ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 
    จ าแนกด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
 

ปีการศึกษา 

จ านวน
ผู้เรียน
ระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(อ.3) 

จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 
คุณภาพระดับ 3 แยกแต่ละด้าน (คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

ระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสตปิัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2562 77 73 94.81 68 88.31 69 89.61 70 90.91 70 90.91 

2563 74 65 87.84 65 87.84 65 87.84 65 87.84 65 87.85 

ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 -2563 ของโรงเรียน    
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่า ครูจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้ลงมือ
กระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหวส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก    
ครูควรสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ธรรมชาติตามวัย โดยมุ่งเน้น
การเล่นและเรียนรู้ตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ครูปฐมวัยมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดหาสื่อ และผลิตสื่อการจัด
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง จัดหาสื่อของจริงและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสนใจตามวัยของเด็กและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบถ้วนทุกด้าน 
 - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กที่เด็กก าหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเองและผู้สอนกับเด็ก
ร่วมกัน  ก าหนด โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  - ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทางวิชาการในการผลิต
กระท าหรือหาค าตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล  
 - กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการศึกษาที่น าไปสู่การ
ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง 
  - จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กท ากิจกรรมได้เต็ม
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
  - สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
 - ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  
 - จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ 
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3. ผลการทดสอบระดับชาติ 
  ผลการทดสอบระดับชาติประกอบด้วย ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561-2563   
ตารางที่ 11   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562-2563   
 

ระดับ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ 
ปี 2561- 2563 

การ
อ่าน
ออก
เสียง  

การ
อ่านรู้
เรื่อง 

เฉลี่ย 
ร้อย
ละ 

การ
อ่าน
ออก
เสียง  

การ
อ่านรู้
เรื่อง 

เฉลี่ย 
ร้อย
ละ 

การ
อ่าน
ออก
เสียง  

การ
อ่านรู้
เรื่อง 

เฉลี่ย 
ร้อย
ละ 

ปี 61
กับ 
62 

ปี 62 
กับ 63 

ระดับประเทศ 66.13 77.24 68.69 68.50 72.81 70.66 74.14 71.86 73.02 +1.97 +2.36 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 65.70 71.17 68.44 67.49 72.51 70.00 74.13 72.23 73.20 +1.56 +3.20 

ระดับจังหวดั 66.30 71.70 69.00 67.54 72.40 69.97 73.03 71.84 72.27 +0.97 +2.30 

ศึกษาธิการภาค 67.29 71.45 69.37 68.74 72.61 70.63 74.31 71.91 73.13 +1.26 +2.50 

ระดับเขตพื้นท่ี 63.95 69.54 66.74 61.14 68.59 64.86 69.35 69.33 69.35 -1.88 +4.49 

ระดับสถานศึกษา 66.28 72.71 69.50 68.50 72.81 70.66 63.05 68.51 65.78 +1.16 -4.88 

 จากตารางที่ 11 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562-2563  ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่า
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.88 
 
 3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              
ปีการศึกษา 2562  - 2563 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  ปีการศึกษา 2562-2563  
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี 62 กับ63 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 

ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 40.47 47.46 43.97 -1.73 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 45.64 46.00 45.82 41.30 47.76 44.53 -1.29 
ศึกษาธกิารภาค 47.20 48.75 47.97 42.01 49.96 45.73 -2.24 
ระดับจังหวัด 46.80 48.67 47.74 40.94 49.28 45.11 -2.63 
ระดับเขตพื้นที่ 44.73 46.91 45.82 39.26 46.54 42.92 -2.90 
ระดับสถานศึกษา  45.44 50.06 47.75 38.82 44.46 41.64 -6.11 
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 จากตารางที ่12 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 –
2563  ของโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่า ปีการศึกษา 2563 คณิตศาสตร์ต่ ากว่า
ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 2.33 ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ เฉลี่ยร้อยละ1.28 ภาษาไทยต่ ากว่า
ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 3.00  ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ เฉลี่ยร้อยละ2.08 
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 3.3   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2563 
ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2563  
 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยปี 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปกีารศึกษา 2563 เปรียบเทียบ
รวมคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 
2562และ

2563 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

รวม
เฉลี่ย
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

รวม
เฉลี่ย
ร้อย
ละ 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 56.20 29.99 38.73 43.55 42.13 +4.14 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 54.96 28.59 37.64 38.87 40.02 +3.84 
ระดับจังหวดั 50.70 32.68 35.61 30.39 37.35 58.55 29.15 39.12 39.27 41.61 +4.26 
ระดับเขตพื้นท่ี 50.63 32.87 36.01 31.64 37.79 60.02 29.71 39.93 42.76 43.11 +5.32 
ระดับสถานศึกษา  46.42 27.90 36.13 27.36 34.45 67.87 27.17 49.68 43.33 47.01 +12.56 

 
 จากตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร        
(ดิตถานุเคราะห์) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา2563 มีค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.56 
 
 
 
 
 
 
 



    41  

 

  3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 -2563  
 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปกีารศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปกีารศึกษา 2563 เปรียบเทียบ
รวมคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 
2562 กับ 
ปี 2563 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
รวมเฉลี่ย
ร้อยละ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
รวมเฉลี่ย
ร้อยละ 

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 32.25 36.30 54.29 25.46 29.89 34.38 36.55 +0.25 
ระดับกระทรวง 55.63 27.19 30.25 33.69 36.69 57.81 25.90 30.14 34.85 37.95 +1.26 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 55.18 25.82 30.17 34.14 37.06 +0.54 
ระดับเขตพ้ืนที่ 53.54 23.31 28.87 29.05 33.69 55.91 22.92 28.62 31.24 35.82 +2.13 
ระดับสถานศึกษา  55.10 23.83 29.05 31.17 34.79 59.76 25.55 30.32 31.37 36.75 +1.97 

 
จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 -2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

พบว่าเมื่อเปรียบเทียบ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา2563 มีค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.97 
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4  ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ตารางท่ี  15  ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 -2563 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐาน 1 คุณภาพของเด็ก 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มารฐาน  3 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ทั้ง 3 มาตรฐาน ดีเลิศ ดีเลิศ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ทั้ง 3 มาตรฐาน ดีเลิศ ดีเลิศ 
 
 จากตารางที่ 15 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 -2563 ของ
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่าผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานใน
ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในปีการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
4. ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ตารางท่ี 16 ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1)  การติดตามผลการจัดการศึกษา  

ประเด็นการติดตาม 
จ านวน

รายการที่
ติดตาม 

จ านวน
การที่
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ    
1.1 การจัดการศึกษาพิเศษ 11 9 81.82 
1.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน(Coding) 

6 5 83.33 

1.3 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารภาษา  พื้นถิ่นและ 3 2 66.67 
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ประเด็นการติดตาม 
จ านวน

รายการที่
ติดตาม 

จ านวน
การที่
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

ภาษาท่ี 3 
1.4 การนิเทศภายในสถานศึกษา  10 9 90.00 
1.5 การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า (การวัดแววอาชีพ) 19 14 73.68 
1.6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 4 57.14 
1.7 การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 4 4 100 
2. ด้านการบริหารงานบุคคล    
2.1 การส่งเสริม พัฒนาครู และการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3 3 100.00 

3. ด้านการบริหารทั่วไป    
3.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 3 3 100.00 
3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 4 100.00 
3.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 6 6 100.00 
3.4 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 5 5 100.00 
3.5 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 8 8 100.00 
3.6 งานภาคีเครือข่ายการศึกษา (กรรมการสถานศึกษา) 3 3 100.00 
4. งานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด    
4.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 6 5 83.33 

 
2) การตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 

 
ประเด็นการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 
1.

วางแผน 
2.

ก าหนด
แนวทาง

หรือ
วิธีการ 

3.การ
ด าเนินงาน

ตามแนวทาง
วิธีการ 

4.การติดตาม
ความก้าวหน้า 

5.การใช้
ประโยชน์/
ขยายผล 

1. ด้านวิชาการ      

1.1 การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
PISA 

/ / / - - 

1.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

/ / / / / 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล      
2.1 การวางแผนอัตราก าลัง / / / - - 
2.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

/ / / / / 

2.3 การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาวินัย / / / / / 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 
1.

วางแผน 
2.

ก าหนด
แนวทาง

หรือ
วิธีการ 

3.การ
ด าเนินงาน

ตามแนวทาง
วิธีการ 

4.การติดตาม
ความก้าวหน้า 

5.การใช้
ประโยชน์/
ขยายผล 

3. ด้านงบประมาณ      
3.1 การบริหารงบประมาณและการเร่งรัดการ
เบิกจา่ยงบประมาณ (งบลงทุนค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 

/ / / / / 

3.2 การรับ-การจา่ยเงิน / / / / / 
3.3 การเก็บรักษาเงิน การควบคุมเงิน / / / / / 
3.4 การจัดหาและควบคุมพัสดุ / / / / / 
  
 
 3) การประเมินการจัดการศึกษา  

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  5.00 ดีเยี่ยม 
1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5.00 ดีเยี่ยม 
1.3 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active Learning 5.00 ดีเยี่ยม 
1.4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5.00 ดีเยี่ยม 
*1.5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
และสื่อสารได ้

60.00 ดี 

 
จากตารางที่  16 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 

2563 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พบว่า การติดตามผลการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ 
ร้อยละ 100 ด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 100 ด้านการบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 100 และงาน
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 83.33   

ในส่วนของการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา พบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผน ก าหนด
แนวทางหรือวิธีการ การด าเนินงานตามแนวทางวิธีการ การติดตามความก้าวหน้าและการใช้
ประโยชน์เพื่อขยายผลครบทุกขั้นตอน 

ส าหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) แบบ Active Learning และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ อยู่ในระดับ ดี 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการนิเทศ  

 
 การด าเนินการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลจากส่วนที่ 3  
มาวิเคราะห์จัดท าแนวทางการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ  การก าหนดประเด็นการนิเทศ สภาพ
ปัญหา สาเหตุ แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา ระยะเวลาในการนิเทศ กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ วิธีการ
เทคนิค กระบวนการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ เครื่องมือการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ รวมทั้ง
การรายงานผลการนิเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวทางการนิเทศ  
 ประเด็นการนิเทศ  

1. การบริหารงานวิชาการ  
  1.1  การจัดการศึกษาพิเศษ 
  1.2  การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  1.3  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาท่ี 3 
  1.4  การนิเทศภายใน 
  1.5  การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
  1.6  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  1.7 การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

1.8  การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปใช้ 
1.9   การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
1.10 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA   
1.11 สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
1.12 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.13 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.14 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) แบบ Active Learning  

  1.15 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
และสื่อสารได้  

1.16 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
1.17 การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1.18  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  (DLIT) 
1.19  การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   
1.20  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

 2. การบริหารงานบุคคล 
 3. การบริหารงบประมาณ 
 4. การบริหารทั่วไป 
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 5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ +นโยบายสพท. 14+1  
    5.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน 
   5.2 การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
   5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
   5.4 โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
1.1 ประเด็นการนิเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ   นางดวงฤดี  ชีวิ     นางกมลวรรณ  มะลิงาม 
สภาพปัญหา    
 ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนยังมีค่อนข้างน้อย และการจัดสื่อ อุปกรณ์
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมของครูยังไม่มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างชัดเจน ผลการติดตามการ
จัดการศึกษาพิเศษ พบว่าการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังมี
รายการที่ปฏิบัติยังไม่ครบทุกประเด็น 
สาเหตุ   
 1. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ยังมีน้อยเกินไป 
 3. การจัดกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ครูยังต้องมีการออกแบบ วางแผน ด าเนินการ
ตามแผน   จัดกิจกรรมของผู้เรียนได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 4.การจัดสภาพแวดล้อมยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ น าความรู้ที่
ได้รับมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 
 2. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักเรียนพิเศษ
เรียนร่วม 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสามารถ ให้
ค าปรึกษาแนะน าครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสูงสุด 
 4.ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564  
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  2  คน    
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 
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วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมเรื่อง
ในเรื่องการจัดการศึกษา
พิเศษ 
2. วางแผนการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษาพิเศษ 
3. ด าเนินงานตาม
แผนการนิเทศ 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. การร่วมประชุม 
2. นิเทศแบบเยี่ยมชั้น
เรียน 
3. การสังเกตการสอน 
4. การให้ค าปรึกษา 
 

- แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 
- แบบบันทึกผลการ
นิ เ ท ศกา ร เ ยี่ ย มชั้ น
เรียน 
- แบบสังเกตการสอน
ในชั้นเรียน 
-แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  
- แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารโรงเรียน/ 
คณะกรรมการ

นิเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.2 ประเด็นการนิเทศ   การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ  
สภาพปัญหา  
 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
มีนโยบายในการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding)หรือภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เป้าหมายในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ทักษะโค้ดดิ้ง เป็นทักษะใหม่ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นนโยบายของชาติที่ต้องมุ่ง
สูงการปฏิบัติ แต่ปัจจุบันผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในทักษะโค้ดดิ้ง และยังไม่มีสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ รวมถึงยังไม่มีแนวทางการประเมินทักษะโค้ดดิ้งที่ชัดเจน 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ                 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห)์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้
ขับเคลื่อนนโยบาย Coding ด้วยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหา สามารถวางแผนการ
จัดการอย่างเป็นขั้นตอนในการด าเนินชีวิต และกระบวนการที่ส าคัญที่จะให้คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน Coding เพ่ือวางพ้ืนฐานของการพัฒนาสู่การคิดอย่างเป็นระบบ   
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สาเหตุ  
1. ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล

และเป็นขั้นตอน (Coding) เท่าท่ีควร 
  2. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิด
แบบมเีหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ยังมีไม่เพียงพอกับนักเรียน 

           3. การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ครูยัง
ต้องมีการออกแบบ วางแผน ด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 2. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึก
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน (Coding)  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพ 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน 4  คน    
 
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ    สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม วาง
แผนการนิเทศเรื่องการ
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมีเหตผุลและ
เป็นขั้นตอน (Coding  
2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะการคดิแบบมี
เหตุผลและเป็นข้ันตอน 
(Coding 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. นิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การสาธิตการสอน 
4. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกผลนิเทศ
การเยี่ยมนิเทศชั้น
เรียน 

3. แบบนิเทศการ
สังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน 

4. แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 5. แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/ 

คณะกรรมการ
นิเทศ 
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1.3 ประเด็นการนิเทศ  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ นางพรรณี  คชสิทธิ์   นางปัตมา จินดากาญจน์  
สภาพปัญหา  
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จากการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ยังไม่เป็นที่
พอใจ โดยเฉพาะสมรรถภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่นและภาษาที่ 3         
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการด าเนินชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
ในเชิงการบูรณาการควรจัดประสบการณ์ให้มีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่นและภาษาที่  3  
ทั้งในและนอกห้องเรียนและควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และผลจากการติดตามผล
การจัดการศึกษายังมีหลายกิจกรรมที่ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน 
 

สาเหตุ   
 1. ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษยังมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
           2. โรงเรียนยังไม่มีการด าเนินการให้ครูจัดกิจกรรมในภาษาท่ี 3 อย่างเป็นรูปธรรม 
           3. ครูผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อท่ีน้อยเกินไป 
 4. โรงเรียนยังขาดความพร้อมห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ           
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
          1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และ
ภาษาท่ี 3  อย่างต่อเนื่อง  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท า/จัดหาสื่อ  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
          3. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษา
พ้ืนถิ่น และภาษาท่ี 3  ให้กับนักเรียน 
          4. ผู้บริหาร นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาที่ 3  อย่างต่อเนื่อง   
ระยะเวลาในการนิเทศ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  4   คน    
 
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมท า
ความเข้าใจเรื่องการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และ
ภาษาท่ี 3 

1. นิเทศแบบเยี่ยมชั้น
เรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การประชุม 
4. การสนทนาทาง

1.แบบนิ เทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 
2.แ บ บ บั น ทึ ก ผ ล ก า ร
นิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน 
3. แบบสังเกตการสอนใน

- ผู้บริหาร 

- คณะกรรมการ
นิเทศ 
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วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

2. วางแผนด าเนิน
กิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และ
ภาษาท่ี 3 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

วิชาการ 
 

ชั้นเรียน 
4 แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  
5 แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
ทบทวนหลังปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.4 ประเด็นการนิเทศ  การนิเทศภายใน 
ผู้รับผิดชอบ  นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์ 
สภาพปัญหา  การด าเนินการนิเทศภายในไม่เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และครูขาดการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการนิเทศ  ความเข้าใจ และไม่ตระหนักรู้ต่อกระบวนการนิเทศภายใน   
สาเหตุ    
 โรงเรียนยังไม่น าผลการนิเทศภายในปรับปรุงและพัฒนางานเท่าท่ีควร  
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  

1 ปรับการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นและมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2 ให้คณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายในรายงานผลการนิเทศต่อผู้บริหาร และผู้บริหาร

น าผลการนิเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของครู 
3 ด้วยการประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ทราบถึงกระบวนการ และความส าคัญของการ

นิเทศภายใน 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูและผู้บริหารจ านวน 43 คน    
 
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. ประชุมท าความเข้าใจ
เรื่องการนิเทศภายในของ
โรงเรียน ปีการศึกษา 
2564 
2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมการนิเทศภายใน
ของโรงเรียน 

1. การประชุม 
2. การให้
ค าปรึกษาแนะน า 
3. การอภิปราย 
4. การ PLC 
 

1 แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : 
AAR) 

2 เครื่องมือประเมินผล
การด าเนินงานนิเทศ

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการนิเทศ 
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วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

ปีการศึกษา 2564 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

ภายในสถานศึกษา   
3 แบบสรุปผลการนิเทศ

ภายในระดับโรงเรียน 
4 แบบรายงานผลการ

นิเทศภายในของ
โรงเรียน  

5. เครื่องมือการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

6. แบบสรุปผลการนิเทศ
ภายในระดับโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 

 

 
1.5 ประเด็นการนิเทศ  การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์ 
สภาพปัญหา  
 จากผลการติดตามการจัดการศึกษาการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า(การวัดแวว
อาชีพ) พบว่ายังมีรายการที่ปฏิบัติยังไม่ครบทุกประเด็น โรงเรียนยังไม่มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เกี่ยวกับการวัดแววอาชีพของผู้เรียนทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
สาเหตุ      
     โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับการวัดแววอาชีพของผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ยังไม่มีวิชาเพ่ิมเติมเกี่ยวอาชีพ            
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
              1. โรงเรียนควรด าเนินการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับการวัดแววอาชีพของผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
              2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท าใน
ทุกระดับชั้น               
              3. ผู้บริหาร นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท าใน
ทุกระดับชั้น               
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ ประกอบด้วยครูจ านวน 1 คน    
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ใน
เรื่องการแนะแนวอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 
2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมการแนะแนว
อาชีพเพ่ือการมีงานท า 
3. ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
4. สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. นิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
5. การให้ค าปรึกษาแนะน า 

1 เครื่องมือ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา   

2 แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน 
(After Action 
Review : AAR) 

 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/
คณะกรรมการ
นิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 ประเด็นการนิเทศ   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ  
สภาพปัญหา  เนื่องด้วยครูมีภาระงานมาก จึงไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพตามแผนงานที่วางไว้ การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งยังมีการก าหนดปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหา เครื่องมือ นวัตกรรมในการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน 
สาเหตุ    1. ครูยังไม่มีความตระหนักและให้ความส าคัญมากพอ  จึงท าให้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ครบถ้วน 
            2. การด าเนินการตามแผนงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
           1. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูในการสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญในกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ        
           2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และต่างสาระการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภายนอกองค์กร 
           3. ผู้บริหาร นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปกีารศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 47 คน    
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
2. ด าเนินการนิเทศ
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 
5.รายงานผลการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
(coaching 
techniques) 
3. การอภิปราย 
 
 

1 แบบบนทึกการ
นิเทศ 03 ด้าน
พฤติกรรมของครู 

2 แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : 
AAR) 

3. แบบบันทึกการ PLC 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.7 ประเด็นการนิเทศ   การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางจิราพร  ขอนแก้ว และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สภาพปัญหา   
 การท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนต้องตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน 
รวมถึงสภาพชุมชนที่เหมะสม แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันท าให้โรงเรียนไม่
สามารถน าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา       
ไม่ตรงตามเป้าหมายคุณภาพท่ีวางไว้ 
 
สาเหตุ  
 1. ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถน าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนมาใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในน าแผนยกระดับคุณภาพผู้ เรียนไปใช้ยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
     1. โรงเรียนควรมีการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากหลายรูปแบบ 

    2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
              3. ผู้บริหาร นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการน าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนลงสู่
การปฏิบัติ 



    54  

 

ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน 43 คน    
 
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม
พูดคุย ในเรื่องการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 2. ด าเนินการนิเทศ
กิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
3.ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. การแบบเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การให้ค าปรึกษา 
4. การสนทนาทางวิชาการ 
5. การอภิปราย 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกผลนิเทศ
การเยี่ยมนิเทศชั้น
เรียน 

3. แบบนิเทศการ
สังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน 

4. แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

5. แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : 
AAR) 

6. แบบบันทึกการ
นิเทศ 02  ด้านที่ 2 
งานเอกสารและ
ธุรการในชั้นเรียน 

7. แบบบันทึกการ
นิเทศ 03  ด้านที่ 3 
พฤติกรรมของครู  

8. แบบบันทึกการ
นิเทศ 04  ด้านที่ 4 
การจัดการเรียน
การสอน 

 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/

คณะกรรมการ
นิเทศ 
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1.8 ประเด็นการนิเทศ   การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์  

สภาพปัญหา 
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น พบว่าเด็กแต่ละคน

มีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกันในแต่ละด้านรวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับพัฒนาการของเด็ก  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพ้ืนฐาน
ครอบครัว ความแตกต่างของเด็กด้วยวัยและประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละคน
ที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และความพร้อมของเด็ก 
สาเหตุ  
 1. เด็กยังขาดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือชิ้นงานความแปลกใหม่ ที่น าไปสู่
การขยายผลและต่อยอดความคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
 2. สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 3. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 4. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กและมีความ
คาดหวังที่ต้องการเร่งเรียน เขียนอ่าน 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. พัฒนาการด้านสติปัญญาในด้านการคิดวิเคราะห์ควรได้รับการส่งเสริมผ่านการจัดการ
เรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)  
 2. ครูมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
ห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อที่มีความทันสมัยและหลากหลายโดยการ
จัดให้ครูเข้าอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและจัดหาใช้สื่อ ผลิตสื่อที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความสนใจและวัยของเด็ก 
 3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการธรรมชาติตามวัย โดย
มุ่งเน้นการเล่นและเรียนรู้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนเพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
 5. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาให้เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาในการนิเทศ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน 4 คน 
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม 
วางแผน การน า
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ไปใช้ 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. ติดตามตรวจสอบ    
การด าเนินงาน 
5. สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. การแบบเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การให้ค าปรึกษา 
4. การสนทนาทางวิชาการ 
5. การสาธิตการสอน 
 
 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกผลนิเทศ
การเยี่ยมนิเทศชั้น
เรียน 

3. แบบนิเทศการ
สังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน 

4. แบบประเมิน
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

5. แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : 
AAR) 

6. แบบบันทึกการ
นิเทศ 03  ด้านที่ 3 
พฤติกรรมของครู  

7. แบบบันทึกการ
นิเทศ 04  ด้านที่ 4 
การจัดการเรียนการ
สอน 

8. แบบประเมินผลการ
น าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
ไปใช้ 

9. แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การน าหลักสูตร

ผู้บริหาร
โรงเรียน/
คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
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วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

สถานศึกษาปฐมวัย  

 
1.9 ประเด็นการนิเทศ  การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ 
สภาพปัญหา   โรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเฉพาะในระดับมัธยม ยังขาดครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมในระดับประถมศึกษา ระยะเวลาในการท ากิจกรรมค่อนข้างจ ากัด กระบวนการท างานของ
กลุ่มนักเรียนยังไม่ชัดเจน ท าให้ผลที่ออกมาไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
สาเหตุ    
             1. โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดียังมีน้อย
เกินไป ควรมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนของประถมศึกษา 
 3. กิจกรรมของบริษัทสร้างการดี คือ คาเฟ่นมสด ซึ่งจะต้องจัดจ าหน่ายในช่วงพักกลางวัน 
แต่เนื่องด้วยระยะเวลาของการพักกลางวันของนักเรียนในระดับชั้นมัธยม และระดับชั้นประถมไม่
พร้อมกัน ท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง  
 4. กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ในบริษัทสร้างการดี ยังไม่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน  
 5. รายการอาหาร เครื่องดื่มท่ีจ าหน่าย บางรายการยังไม่เหมาะสม ขัดต่อหลักโภชนาการ 
 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเพิ่มเติม  
 2.  ขยายกลุ่มเครือข่ายในระดับชั้นประถมศึกษา รับผิดชอบในกิจกรรมของบริษัทสร้าง
การด ี
 3. ด าเนินการแก้ไขเมนูทั้งในส่วนของ เมนูนมสด และเมนูของว่าง ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
โดยค านึงถึงหลักโภชนาการ 
 4. ประชุมกลุ่มนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรม 
วางต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
 5. มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าทุกเดือน เพ่ือร่วมรับฟังปัญหา หาแนวทาง
ในการแก้ไข และการพัฒนากิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน 
 6. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปกีารศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  2  คน    
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม
พูดคุย วางแผน 
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี 
 2. ด าเนินงานกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
3.ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
(coaching techniques) 
 

1. แบบประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง าน กิ จ ก ร ร ม
บริษัทสร้างการด ี
2. แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล การ
ด าเนินงานกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
3. แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : AAR) 
 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 
 
 
 
 

 
 

 
1.10   ประเด็นการนิเทศ  การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน  นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้ว 
สภาพปัญหา  นักเรียนยังมีปัญหาทักษะการอ่านในวิชาภาษาไทย เรื่องของการจับประเด็นการอ่าน 
ซึ่งนักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ เนื่องจากขาดการส่งเสริมนิสัยให้รักการอ่าน 
เป็นต้น ส่วนในด้าน คณิตศาสตร์ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน มีทักษะทางคณิตศาสตร์ต่ าท าให้
มีความกังวลในการเรียน และใช้วิธีการจดจ าในการเรียนมากกว่าการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ โจทย์ปัญหา 
และส าหรับทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่ าเช่นเดียวกัน เนื่องจากขาดการ
มีส่วนร่วม มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์น้อยและใช้วิธีการจดจ าในการตอบข้อสอบ 
สาเหตุ นักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องเป็นส่วนมาก จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
ประมวลผลในการท าข้อสอบ PISA ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน การยอมรับทางคณิตศาสตร์ และ
ทักษะแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ทั้งมวลไปใช้ในชีวิตประจ า วัน
ได้จริง  
 2. คณะผู้บริหาร ต้องเป็นผู้น าในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดสรร
ทรัพยากร และเวลาเรียนอย่างคุ้มค่า พัฒนาคุณภาพโรงเรียนและดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  40  คน    
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แนวทางการนิเทศ 
วิธีการ/เทคนิคการนิเทศ/

กระบวนการนิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมพูดคุย 
วางแผน ในการจัดการ
เรียนรู้ในรูป แบบ 
ActiveLearning เพ่ือให้
นักเรียนสามารถอ่าน คิด 
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่
การสอบประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA  
2. ด าเนินกิจกรรม โดยให้
คุณครูออกข้อสอบ PISA 
ในการสอบวัดผลกลางภาค 
และปลายภาค เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียน
ในการเข้าสอบการ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA 
3. ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4. สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. นิเทศแบบเยี่ยมชั้น
เรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การสาธิตการสอน 
4. การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกผลนิเทศ
การเยี่ยมนิเทศชั้น
เรียน 

3. แบบนิเทศการ
สังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน 

4. แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

  

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 
 

 

 
1.11   ประเด็นการนิเทศ  สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ  
สภาพปัญหา   นักเรียนจ าเป็นต้องได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีการเตรียมความ
พร้อมอย่างเหมาะสมส าหรับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นและเพ่ือการอาชีพในศตวรรษที่21และงาน
อาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมหรือคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  
สะเต็มศึกษาและควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ครูน าวิธีการและทักษะเหล่านั้นสู่ชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สาเหตุ     
 1. ครูยังมีการออกแบบการจัดเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ยังไม่ครบถ้วน 
 2. การจัดกิจกรรมจัดเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
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แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้มีการ
ออกแบบและน าผลการออกแบบกิจกรรมลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
              3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  5   คน    
 
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการนิเทศ/
กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมพูดคุย 
วางแผน การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
2. ด าเนินกิจกรรม  
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. การเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การสาธิตการสอน 
4. การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
(Coaching 
technique) 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกผลนิเทศการ
เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

3. แบบนิเทศการสังเกต
การสอนในชั้นเรียน 

4. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

  

ผู้บริหาร/ 
คณะกรรมการ
นิเทศ 

 
 
 
 

 

1.12 ประเด็นการนิเทศ การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สภาพปัญหา  1. ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร จัด
สัดส่วนเวลาเรียนให้เหมาะสมกบความพร้อมผู้เรียนและการก าหนดสาระการเรียนรู้  

2. ด าเนินการใช้หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกบความสามารถ และความ
ถนัดของผู้เรียน  
สาเหตุ    
 ครูผู้สอนขาดการประชุมตกลงร่วมกันในการก าหนดสาระการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกบสภาพสังคมในปัจจุบัน 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา 

1. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน เพื่อให้เห็นความส าคัญหรือความ
จ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้
จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. ครูมีการขยายผลความรู้การน าความรู้สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ  ประกอบด้วยครูจ านวน 40 คน    
 

แนวทางการนิเทศ 

1.13   ประเด็นการนิเทศ  การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สภาพปัญหา   
 การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่เป็นปัจจุบันและครูยังไม่มีการน าผลจาก
การวิจัยที่ประสบความส าเร็จมาพัฒนาเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) 
สาเหตุ 
 1.ครูไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้และน าผลที่ได้บันทึกให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ครูยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการเขียนวิธีการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ในการเขียนวิธีการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 43 คน    
 
 
 
 
 

วิธีการ/เทคนิคการนิเทศ/
กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมพูดคุย 
วางแผน การบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ด าเนินการตามแผน 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1  การประชุม 
1. การเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การสาธิตการสอน 
4. การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
(Coaching 
technique) 

1. แบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After 
Action Review : 
AAR) 

2. เครื่องมือประเมินผล
การด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา   

ผู้บริหาร
โรงเรียน/

คณะกรรมการ
นิเทศ 
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แนวทางการนิเทศ  

 
1.14   ประเด็นการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active Learning 
ผู้รับผิดชอบ  นางจิราพร  ขอนแก้ว  นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน     
สภาพปัญหา   
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active Learning 
ท าให้ผู้สอนไม่สามารถจัดการเวลาที่มีอยู่กับจ านวนเนื้อหาหลักสูตรที่มากได้ 
 2. ไม่มีความพร้อมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) แบบ Active Learning 
 3. รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active Learning 
ของครูผู้สอนยังไม่มีความหลากหลาย 
 
สาเหตุ   
 1. หลักสูตรมีจ านวนเนื้อหาของตัวชี้วัดหลักท่ีต้องเน้นให้นักเรียนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้
มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active Learning เพราะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active Learning ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ ดังนั้นหาก
ผู้สอนที่มีภาระงานสอนมากจะไม่สามารถใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning ได ้
 2. สภาพครอบครัวของนักเรียนไม่เอ้ือต่อการส่งเสริม สนับสนุนในการเรียนรู้ของนักเรียน 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม 
วางแผน ท าความ
เข้าใจ การบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. ด าเนินการตาม
แผน 
3.ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1  การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (coaching 
techniques) 

1. แบบนิเทศการตรวจเยี่ยม
ชั้นเรียน 

2. แบบบันทึกผลนิเทศการ
เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

3. แบบนิเทศการสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน 

4. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

5.   แบบบันทึกการนิเทศ 02  
ด้านที่ 2 งานเอกสารและ
ธุรการในชั้นเรียน 
6. แบบบันทึกการนิเทศ 03  
ด้านที่ 3 พฤติกรรมของครู  

7. แบบบันทึกการนิเทศ 04  ด้าน
ที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/
หัวหน้า

บริหารงาน
วิชาการ 
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 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)           
แบบ Active Learning เท่าที่ควร จึงท าให้มีการออกแบบการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
ของครูไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในเรื่องที่จะจัดการเรียนรู้             
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. รับสมัครกลุ่มครูแกนน าในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active 
Learningระดับชั้นละ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เต็มรูปแบบ
และน าไปสู่การท างานวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการลดภาระงานอ่ืนนอกเหนือจาก
ภาระงานสอน 
 2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และ 
สามารถน าความรู้การเรียนรู้แบบ Active Learning ลงสู่ชั้นเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 3. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และให้ครูน าผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  40   คน   
 แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม 
วางแผน การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) แบบ 
Active Learning  
2. ด าเนินกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
แบบ Active 
Learning 
3.ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. นิเทศแบบเยี่ยม    
ชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การให้ค าปรึกษา 
แนะน า 
(Coaching technique) 
4. กิจกรรม PLC 
5. กิจกรรม AAR 
 
 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 
2. แบบบันทึกผลนิเทศการ
เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
3. แบบนิเทศการสังเกต
การสอนในชั้นเรียน 
4. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.   แบบนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
6. แบบบันทึกการนิเทศ 01   
7. แบบบันทึกการนิเทศ 02   
8. แบบบันทึกการนิเทศ 03   
9. แบบบันทึกการนิเทศ 04   

ผู้บริหาร
โรงเรียน/

คณะกรรมการ
นิเทศ 
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1.15   ประเด็นการนิเทศ  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง 
สภาพปัญหา    
              การออกแบบกระบวนการในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ เด็กยังมีทักษะค่อนข้าง
น้อยครูควรส่งเสริม สนับสนุนการตั้งสมมติฐานก่อนการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การใช้ค าถาม
กระตุ้นเด็ก การเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตและค้นคว้าและหาค าตอบด้วยตนเองการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สาเหตุ  
 1. การด าเนินการตามกระบวนการจัดกิจกรรมยังไม่ทั่วถึงกับเด็กทุกคนเด็กบางคนช่วง
ความสนใจสั้น ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา 
 2. เวลาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์องค์ความรู้ยังมีค่อนข้างน้อย 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้มีความเหมาะสมกับเด็ก 
 2. ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาที่ด าเนินการ 
 3. ครูใช้เทคนิคการตั้งค าถามให้มากที่สุด เช่นการถามกระตุ้นให้เด็กอธิบาย ใช้ค าถาม
ปลายเปิด กระตุ้นความสนใจในการปฏิบัติการทดลอง กระตุ้นการคาดคะเนค าตอบใช้ค าถามเพ่ือ
สะท้อนการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
               4. จัดห้องเรียนให้อื้อต่อการเรียนรู้และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์  
นักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องและให้ครูน าผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน  4    คน    
 

แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุมพูดคุย 
ในเร่ืองการด าเนินการบา้น
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 2. ด าเนินโครงการ/บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมนิผล
การด าเนินงาน 

1. นิเทศแบบเยี่ยมชั้น
เรียน 
2. การสังเกตการสอน 
3. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (coaching 
techniques) 
4. .นิเทศเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

1. แบบนิเทศการตรวจเยี่ยม     
ชั้นเรียน 
2. แบบบนัทึกผลนิเทศการเยี่ยม
นิเทศชั้นเรียน 
3. แบบนิเทศการสงัเกตการสอน
ในชั้นเรียน 
4. แบบประเมนิแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
5. แบบนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล บ้านนักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/ 

คณะกรรมการ
นิเทศ 
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1.16   ประเด็นการนิเทศ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ผู้รับผิดชอบ  นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์      ว่าที่รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์   
สภาพปัญหา    
 ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย  กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก  ทรัพยากร
ที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหาต่างๆก็ท าได้ใน
วงจ ากัด   
สาเหตุ   
 ครูยังขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อ
และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลด
ช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ครูผู้สอน    
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

เทคนิคการนิเทศ 
   การนิเทศแบบคลินิก 
(Clinical Supervision) 
กระบวนการนิเทศ 
   กระบวนการนิเทศ
แบบ PDCA 
(ภาคผนวก) 

1.การเยี่ยมนิเทศ
ชั้นเรียน 
2. การ
สังเกตการณ์สอน
ในชั้นเรียน 
3. การให้
ค าปรึกษาแนะน า 
 
 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 
2. แบบบันทึกผลนิเทศการ
เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
3. แบบนิเทศการสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน 
4. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5. แบบบันทึกการนิเทศ 01  
6. แบบบันทึกการนิเทศ 03 
7. แบบบันทึกการนิเทศ 04  

ผู้บริหารโรงเรียน 
/คณะกรรมการนิเทศ 

 
 
 
 



    66  

 

1.17  ประเด็นการนิเทศ  การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ผู้รับผิดชอบนางเรณู  สุทธินุ่น   
สภาพปัญหา 
 ห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เป็นห้องสมุดมีชีวิตขนาดใหญ่  และเป็น
ห้องสมุดต้นแบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อท ามือ  และ
อุปกรณ์ในการสืบค้นมากมาย  รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่น่าสนใจ  มีหลายหน่วยงาน
สนใจและมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่บ่อยครั้ง  แต่ในปัจจุบันขาดบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ให้บริการอยู่เป็นประจ าบนห้องสมุด  จึงไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องได้ตลอดเหมือนที่
ผ่านมา   
สาเหตุ 
           1. โรงเรียนยังขาดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดอยู่
อ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่นักเรียน  คุณครูบุคลากร ตลอดจนชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียน 
            2. ยังไม่สามารถบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุก
ระดับชั้น 
            3. ด้วยสถานการณ์  COVID 2019  ที่ผ่านมา  ห้องสมุดไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านได้ทุกกิจกรรมและไม่สามารถให้บริการบนห้องสมุดได้ตลอดเวลา  เนื่องจากขาดการ
ควบคุมและดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด 
            4.  ห้องสมุดประสบปัญหากับโปรแกรมการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งโปรแกรมเดิมมีต้นทาง
อยู่ทีเ่ชียงใหม่  ท าให้ต้องติดตั้งโปรมแกรมใหม่  และต้องเริ่มเรียนรู้ระบบใหม่ท้ังหมด           
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา 
 1. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด  คอยให้บริการนักเรียน  คุณครูบุคลากร 
ตลอดจนชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนได้ตลอดตามเวลาตามเวลาเปิดให้บริการและปิดให้บริการ  
             2. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
             3.   ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องสถานการณ์  COVID 2019 มุ่งเน้นกิจกรรม
บูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านชั้นเรียน  โดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 4.  ติดตั้งโปรแกรมใหม่  และศึกษาเรียนรู้โปรมแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    5. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดและการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
ระยะเวลาในการนิเทศ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ ประกอบด้วยครู จ านวน  3 คน   
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม 
วางแผนเรื่องการพัฒนา
งานห้องสมุดและการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ตามมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ในการพัฒนางาน
ห้องสมุด 
 2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
ห้องสมุดและการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3.ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (Coaching 
technique) 
3. การประชุม 
 
 
 
 

- แบบประเมินผลการ
พัฒนาห้องสมุดและการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- แบบนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนา
ห้องสมุดและการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 

 
1.18   ประเด็นการนิเทศ  การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ  นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์   
สภาพปัญหา  ครูบางท่านยังไม่ได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา จึงไม่สามารถสอนครอบคลุม 6 
มิติของเพศวิถีศึกษา ให้มีประสิทธิภาพได้ 
สาเหตุ ครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสอนเพศวิถีศึกษาให้ครอบคลุม 6 มิติ ของ
เพศศึกษาและทักษะชีวิต 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในการพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม การจัดกิจกรรม PLC เป็นต้น 
 2. ครูผู้สอนออกแบบการจัดกิจกรรมเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้มีความเหมาะสม
กับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 
    3. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ของครูผู้สอน 
ระยะเวลาในการนิเทศ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูผู้สอน 
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การร่วมประชุม 
วางแผน การการ
พัฒนาครูให้สอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต 
2. ด าเนินการการ
พัฒนาครูให้สอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต 
3.ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1  การเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การสังเกตการสอนในชั้น
เรียน 
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Coaching technique) 
 
 
 

1. แบบนิเทศการตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน 
2. แบบบันทึกผลนิเทศ
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
3. แบบนิเทศการสังเกต
การสอนในชั้นเรียน 
4. แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. แบบบันทึกการนิเทศ 
01  
6. แบบบันทึกการนิเทศ 
03  
7. แบบบันทึกการนิเทศ 
04  

ผู้บริหาร
โรงเรียน/ 
คณะกรรมการ
นิเทศ 

 
1.19   ประเด็นการนิเทศ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์  
สภาพปัญหา    
 ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ขาดระบบและความ ไม่จริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ ขาดงบประมาณ
และความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 
สาเหตุ    
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  

1. การอบรมชี้แจงให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

2. คณะกรรมการควรด าเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการที่มีความรู้ความสามารถและก าหนดตัวบ่งชี้การตรวจสอบที่

ชัดเจน  
4. เชิญนักวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจต่อครูและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการด าเนินการ

จากผู้น าชุมชน 
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ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน   
 แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

เทคนิคการนิเทศ 
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการนิเทศ 
กระบวนการนิเทศแบบ 
PDCA 

1. การประชุมนิเทศ 
2. การประชุมระดม
สมอง 
 

1. แบบบันทึกทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน 
(AAR) 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 

 
1.20   ประเด็นการนิเทศ  การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 
สภาพปัญหา   
 โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารงานบุคคล เช่น แผนอัตราก าลังระยะสั้น และระยะ
ยาวส่งผลให้บุคลากรในส่วนราชการไม่ทราบถึงความก้าวหน้า หรือขาดการเตรียมความพร้อมไปสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  เกิดช่องว่างในการบริหารงานระหว่างรอการสรรหา ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ที่ต่อเนื่องได้  
 ปัญหาในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการยังไม่ถึง 1 ปี มี
อัตรา การลาออกหรือขอโอนย้าย เพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการอ่ืน ท าให้เกิดช่องว่างการใน
การปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติราชการแทนต าแหน่งว่างดังกล่าว 
 
สาเหตุ  แผนอัตราก าลังที่ใช้ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา   
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการจัดท าแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจน 
 2. โรงเรียนมีการน าแผนอัตราก าลังสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
     3. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินตามแผนอัตราก าลัง 
  4. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติ ราชการ โดยการให้
ข้อมูลที่จ าเป็นของหน่วยงาน ข้าราชการควรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรที่เป็น แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานอาจมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีการปลูกฝังการสร้าง 
จิตส านึกรักองค์กรให้แก่ข้าราชการ 
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน   8  คน    
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการนิเทศ/
กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานการบริหารงาน
บุคคล 
2.จัดท าโครงการ/กิจ
กรรมการบริหารงาน
บุคคล 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
5.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (Coaching 
technique) 
 
 
 
 
 

1.แบบประเมินผลการ
บริหารงานบุคคล 
2. แบบบันทึกทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (AAR 
3 แบบนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การบริหารงาน
บุคคล 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการนิเทศ 

 
1.21   ประเด็นการนิเทศ  การบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางวรนาถ เพชรเกื้อ   
สภาพปัญหา    
 ระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ยังไม่เป็นระบบ เนื่องจากขาดเครื่องมือ วัสดุ ในการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้ายังขาดความรู้ความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
และที่มีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ เช่นงานสอน งานธุรการชั้นเรียน และเป็นครูประจ าชั้น 
บางครั้งอาจท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ทันเวลาท าให้งานล่าช้า 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา 
1.ส่งครูเข้าอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
2.จัดหาเครื่องมืออ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ นิเทศก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่  
3. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
            4. โรงเรียนปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
            5. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
ระยะเวลาในการนิเทศ    ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน 9 คน    
แนวทางการนิเทศ 
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วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานการ
บริหารงาน
งบประมาณ 
2.จัดท าโครงการฝ่าย
การบริหารงาน
งบประมาณ 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4.ติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
5.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (Coaching 
technique) 
 
 
 

1. แบบบันทึกทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (AAR) 
2.แบบนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การ
บริหารงานงบประมาณ 
 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 

 
1.22   ประเด็นการนิเทศ  การงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายพงศกร  โสภา 
สภาพปัญหา   การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่ต้องจัดให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการ
บริหารงาน  การประสานงาน   ส่งเสริม   สนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์  อ านวยความ
สะดวกตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน 
สาเหตุ   1.  ผู้รับผิดชอบไม่เต็มใจในการท างาน 
 2.  มีภาระงานมาก 
 3.  จ านวนผู้รับผิดชอบในภาระงาน มีไม่เพียงพอ 
 4.  การบริหารงานไม่คล่องตัว 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา   
 1. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 2. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในภาระงานทุกๆด้าน 
 3. ศึกษากรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน 
 4. มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน   14   คน    
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานการ
บริหารงานทั่วไป 
2.จัดท าโครงการ/กิจ
กรรมการบริหารงาน
ทั่วไป 
3.ด าเนินการนิเทศงาน
ตามแผน 
4.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
5.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
 
 
 

1. แบบประเมินผลการ
บริหารงานทั่วไป 
2. แบบบันทึกทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน 
(AAR) 
3. แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล การ
บริหารงานทั่วไป 

ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการนิเทศ 

 
1.23   ประเด็นการนิเทศ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์ 
สภาพปัญหา   การด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และโรงเรียนยังไม่มีการ
น าเสนอการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (Best Practice) 
สาเหตุ    
            1. การจัดกิจกรรมยังจัดได้ไม่เต็มรูปแบบ 
            2. ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเข้าใจการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (Best practice) 
            3. กิจกรรมค่ายยุวชน โดนจ ากัดด้วยบริบทของสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมต้องลดลง การขยายผลกิจกรรมในโรงเรียนก็ลดลง ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
            4. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าโครงงานคุณธรรม ขาดความ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนมีจ ากัด 
 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน 
ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. มีการให้ครูผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน ได้
มีการขยายผลความรู้การน าความรู้สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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              3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน อย่างต่อเนื่อง 
 4. ใช้วิธีการสานต่อกิจกรรมโดยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือนสู่เพ่ือน เพ่ือขยายกลุ่มเป้าของ
การเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
 5. ก าหนดให้มีการประชุมกลุ่มนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงงานคุณธรรมแต่ละ
ห้องเรียน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน    6     คน    
 
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การประชุมชี้แจง วาง
แผนการด าเนินงานเรื่อง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
/โรงเรียนดีมีที่ยืน 
 2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. /
โรงเรียนดีมีที่ยืน  
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า (Coaching 
technique) 
 
 
 

1 แบบประเมินผลโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมี
ที่ยืน 
2แบบบันทึกทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (AAR) 
3 แบบนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมี
ที่ยืน 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/

คณะกรรมการ
นิเทศ 

 
1.24   ประเด็นการนิเทศ  การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายพานุ  นราภัย  
สภาพปัญหา   จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียนยัง
ขาดความเป็นระเบียบ  ความมีวินัย  เช่น  การเดินแถวขณะเปลี่ยนห้องเรียน การอยู่ในแถวขณะ
เคารพธงชาติ การรับประทานอาหารเที่ยง  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองยังมีค่อนข้างน้อย  
สาเหตุ   
 1. โรงเรียนยังไม่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการส่งเสริมวินัยเท่าที่ควร 
             2.  ครูมีความสนใจเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องการส่งเสริมวินัยน้อยเกินไป 
             3. นักเรียนในโรงเรียนมีจ านวนมาก  จึงท าให้การดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง 
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แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการส่งเสริมวินัย 
 2.นักเรียนมีการบันทึกการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยของตนเอง 
 3. ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2563 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน   31     คน    
แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการนิเทศ/
กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การประชุมชี้แจง วาง
แผนการด าเนินงานเรื่อง
การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 2. ด าเนินการนิเทศ
กิจกรรมการส่งเสริมวินัย
นักเรียน 
3.ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงาน 

1. การประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า(Coaching 
technique) 
 
 
 

แบบบันทึกทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (AAR) 
 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการนิเทศ 

 

1.25   ประเด็นการนิเทศ    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง 
สภาพปัญหา  การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษายังมีค่อนข้างน้อยท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมองค์ประกอบการ
ด าเนินงาน 

สาเหตุ   โรงเรียนยังได้น าแผนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา   
 1.โรงเรียนมีการจัดท าแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 2.ด าเนินงานตามแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 3.เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ระยะเวลาในการนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ ประกอบด้วยครูจ านวน 8  คน    
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แนวทางการนิเทศ 
 

 

1.26  ประเด็นการนิเทศ    โรงเรียนวิถีพุทธ 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์  
สภาพปัญหา   การด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
สาเหตุ    

1. การจัดกิจกรรมยังจัดได้ไม่เต็มรูปแบบ 
2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสองศาสนา ดังนั้นในหลายกิจกรรมของโรงเรียนวิถี

พุทธ ท าให้โรงเรียนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา  
 1. ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ได้รับการอบรม พัฒนา
ความรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. มีการให้ครูผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ได้มีการขยายผล
ความรู้การน าความรู้สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
              3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
อย่างต่อเนื่อง 
 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือความ
ต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรม 
 5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตามหลักความเชื่อ ความศรัทธา ของทั้งสอง
ศาสนา โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน วัด มัสยิด 
ระยะเวลาในการนิเทศ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ   ประกอบด้วยครูจ านวน   5    คน   

วิธีการ/เทคนิคการนิเทศ/
กระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การประชุมชี้แจง วาง
แผนการด าเนินงานเรื่องการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
3.ด าเนินการนิทศ ติดตาม
ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
4.สรุปผลการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. ประชุม 
2. การให้ค าปรึกษา
แนะน า(Coaching 
technique) 
 
 
 
 
 

 แบบบันทึกทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (AAR) 
 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ

นิเทศ 
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แนวทางการนิเทศ 
 

วิธีการ/เทคนิคการ
นิเทศ/กระบวนการ

นิเทศ 
กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือ ผู้นิเทศ 

1. การประชุมชี้แจง 
วางแผนการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 
2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ 
3.ด าเนินการนิเทศ 
ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4.สรุปผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. ประชุม 
2. การให้ค าปรึกษาแนะน า
(Coaching technique) 
 
 
 
 
 

1. แบบบันทึกทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน 
(AAR) 
2. แบบประเมินผล
โรงเรียนวิถีพุทธ 
3. แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ผู้บริหาร
โรงเรียน/

คณะกรรมการ
นิเทศ 

 
2. ปฏิทินการนิเทศ 
 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา          
สุราษฎร์ธานี เขต  1 ได้ก าหนดการนิเทศภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
วัน เดือน ปีท่ี

นิเทศ 
ประเด็นการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้นิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

การจัดการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียน
รวม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ฝึกทักษะการคิดแบบ
มีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

 
การนิเทศภายใน ครูและบุคลกรทาง

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 

การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 
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วัน เดือน ปีท่ี
นิเทศ 

ประเด็นการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้นิเทศ 

ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

ภาษาพ้ืนถิ่น และ
ภาษาท่ี 3 

ครั้งที่ 1 ก.ย.64 
ครั้งที่ 2 ก.พ.65 

การแนะแนวอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ย.64 
ครั้งที่ 2 ก.พ.65 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน  

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

การน าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
ไปใช้ 

ครูผู้สอนปฐมวัย 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

การด าเนินงาน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี 

นางรัตติยา ธีระเผา่พันธุ ์
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.พ.65 

การประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ 
PISA   

นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน 
นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

 
ครูผู้สอนท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

การบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

การบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 

การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ครูทุกคน ตลอดปี - ผู้บริหาร 
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วัน เดือน ปีท่ี
นิเทศ 

ประเด็นการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้นิเทศ 

ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

(3R8C) แบบ Active 
Learning 

การศึกษา - คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 ก.พ.65 

การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่าน
ออกเขียนได้  อ่าน
คล่อง  เขียนคล่อง
และสื่อสารได้  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูผูส้อน

วิชาภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ต.ค.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 มี.ค.65 

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  

ครูผู้สอนปฐมวัย ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.ย.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 มี.ค.65 

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ต.ค.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 มี.ค.65 

การพัฒนาห้องสมุด
และการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูผูส้อน

วิชาภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ต.ค.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 มี.ค.65 

การขับเคลื่อนการ
พัฒนาครูให้สอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ต.ค.64 
ครั้งที่ 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 มี.ค.65 

การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

ครูและผู้บริหารทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

การบริหารงานบุคคล 
ครูฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

การบริหาร
งบประมาณ 

ครูฝ่ายงบประมาณ 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ก.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

การบริหารงานท่ัวไป ครูฝ่ายทั่วไป 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 
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วัน เดือน ปีท่ี
นิเทศ 

ประเด็นการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้นิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. /โรงเรียนดี                  
มีที่ยืน 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 ก.พ.65 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย
นักเรียน 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ส.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการนิเทศ 

ครั้งที่ 1 ต.ค.64 
ครั้งที่ 2 มี.ค.65 

โรงเรียนวิถีพุทธ ครูทุกคน 
ตลอดปี

การศึกษา 
- ผู้บริหารโรงเรียน 
- คณะกรรมการนิเทศ 

 
3. ประเด็นการนิเทศ และครูผู้รับผิดชอบ  
 

ที ่ ประเด็นการนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ ผู้นิเทศ 

1 การจัดการศึกษาพิเศษ นางดวงฤดี  ชีวะ      
นางกมลวรรณ  มะลิงาม 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

2 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

3 การนิเทศภายใน นางวณชิชา เดี่ยววาณิชย ์ - ผู้บริหาร 

4 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                      
ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาที่ 3 
  

นางพรรณี  คชสิทธิ ์
นางปัตมา จนิดากาญจน์  

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

5 การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ ์
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

7 การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
นางจิราพร ขอนแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

8 การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ นางสาวขนษิฐา พทุธพิทักษ ์ - ผู้บริหาร 
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ที ่ ประเด็นการนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ ผู้นิเทศ 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

9 การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี นางรัตติยา ธีระเผา่พันธ ์
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

10 
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
   

นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสนั 
นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

11 สะเต็มศึกษา (STEM Education) นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

12 
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

13 
การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

14 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) แบบ Active Learning 

นางจิราพร ขอนแก้ว 
นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสนั 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

15 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน
ออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง
และสื่อสารได้  

นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

16 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  

นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์
ล่อง 
 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

17 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ 
ว่าที่รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

18 
การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

นางเรณู   สุทธินุ่น 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

19 
การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
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ที ่ ประเด็นการนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ ผู้นิเทศ 
นิเทศ 

20 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ 
 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

21 การบริหารงานบุคคล นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

22 การบริหารงบประมาณ นางวรนาถ เพชรเกื้อ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

23 การบริหารงานท่ัวไป นายพงศกร โสภา 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

24 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่
ยืน 

นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธุ์ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

25 การส่งเสริมวินัยนักเรียน นายพานุ  นราภัย 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

26 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

27 โรงเรียนวิถีพุทธ นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธุ์ 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศ 

 
4. เครื่องมือนิเทศ   
 5.1 แบบนิเทศการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
 5.2 แบบบันทึกผลนิเทศการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
 5.3 แบบนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
 5.4 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.5 แบบประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา   
 5.6 แบบบันทึกการนิเทศ 01  ด้านที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรียน 
 5.7 แบบบันทึกการนิเทศ 02  ด้านที่ 2 งานเอกสารและธุรการในชั้นเรียน 
 5.8 แบบบันทึกการนิเทศ 03  ด้านที่ 3 พฤติกรรมของครู  
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 5.9 แบบบันทึกการนิเทศ 04  ด้านที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 
 5.10 แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 5.11 แบบสรุปผลการนิเทศภายในระดับโรงเรียน 
 5.12 แบบรายงานผลการนิเทศภายในของโรงเรียน 
 (ท้ังนี้เครื่องมือดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 5 สื่อและเครื่องมือ) 
 

5. การสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 การสรุปรายงานผลการนิเทศ เมื่อด าเนินการนิเทศเรียบร้อยแล้วในการรายงานผล              
การนิเทศรูปเล่มเอกสาร มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ส่วนน า  ประกอบด้วย ปกนอก ใบรองปก และปกใน ค าน า  บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง 
 ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
  1. บทน า  (ส่วนที่ 1/บทที่ 1) ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์  
ขอบเขตของนิเทศการศึกษา นิยามศัพท์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ส่วนที่ 2/บทที่ 2) ได้แก่ แนวคิด  ทฤษฎี 
หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการพัฒนางาน เช่น หลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้อง                
กับการนิเทศภายในสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศ  กระบวนการนิเทศ หลักการแนวคิดเกี่ยวข้อง       
กับประเด็นการนิเทศงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อ่ืน ๆ  
  3. วิธีด าเนินการ (ส่วนที่ 3/บทที่ 3)  ได้แก่ ประชากร/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ส่วนที่ 4/บทที่ 4)  ผลการนิเทศ น าเสนอในรูปแบบ ตาราง 
ข้อมูล และภาพประกอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือ 
  5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  (ส่วนที่ 5/บทที5่) 
 ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก คณะท างาน 
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ส่วนที่ 5 
สื่อเครื่องมือการนิเทศ 

 
 เครื่องมือส าหรับการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา   ประกอบด้วย 

1.1 แบบนิเทศการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
1.2 แบบบันทึกผลนิเทศการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
1.3 แบบนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
1.4 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.5 แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
1.6 เครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา   
1.7 แบบบันทึกการนิเทศ 01  ด้านที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรียน 
1.8 แบบบันทึกการนิเทศ 02  ด้านที่ 2 งานเอกสารและธุรการในชั้นเรียน 
1.9 แบบบันทึกการนิเทศ 03  ด้านที่ 3 พฤติกรรมของครู  
1.10 แบบบันทึกการนิเทศ 04  ด้านที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 
1.12 แบบสรุปผลการนิเทศภายในระดับโรงเรียน 
1.13 แบบรายงานผลการนิเทศภายในของโรงเรียน  

 โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้ 
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แบบนิเทศการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ชื่อผู้/รับการนิเทศ ..........................................................ผู้นิเทศ........................................................... . 
วันเดือนปีที่นิเทศ.........................................  
ค าชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย   ในช่องทางขวามือตามระดับความคิดเห็นดังนี้  

เกณฑ ์ 5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = ปรับปรุง 
 

ที ่ รายการ 
ระดับผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
1 

ด้านการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
มีป้ายนิเทศเพื่อแสดงข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ 
การบริหารจัดการห้องเรยีน 

      

2 มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน       
3 มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์       
4 มีมุมการแสดงผลงานนักเรียน       
5 ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศในหอ้งเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้       
 
6 

ด้านครูผู้สอน  
มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ และใช้แผนการจัดการเรยีน 

      

7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning        
8 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้       
9 ใช้การเสรมิแรงเชิงบวกในการจัดการเรยีนรู ้

 (Positive Reinforcement) 
      

10 มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล       
11 มีวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       
12 ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง       
13 แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นคร ู       
 

14 
ด้านนักเรียน  
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนท่ีไดร้ับมอบหมาย 

      

15 นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ (Involve 
Everyone 

      

16 นักเรียนสนุก และความสุขในการเรียน       
17 นักเรียนกระตือรือร้นและกล้าแสดงออก        
18 นักเรียนมรีะเบยีบวินัย       

 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 

(......................................................)   (......................................................) 
               ผู้รับการนิเทศ     ผู้นิเทศ 
ต าแหน่ง.................................................  ต าแหน่ง.............................................. 
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แบบบันทึกผลนิเทศการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ผู้รับการนิเทศ..............................................................................................ชั้น............. .................... 

 
วัน เดือน ปี

ที่นิเทศ 
วิเคราะห์ผลการเยี่ยม

นิเทศชั้นเรียน 
สรุปผลการเยี่ยมนิเทศ

ชั้นเรียน 
การให้ค าปรึกษาแนะน า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ 
(................................................................) 

 
 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับการนิเทศ 
(...................................................................) 
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แบบนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ชื่อผู้สอน/รับการนิเทศ .......................................................... ................................................................
วิชา.....................................................................................................ระดับชั้น...................................... 
ครั้งที.่..........วันเดือนปีที่นิเทศ ........................................ผูน้ิเทศ............................................................ 
 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อสังเกต 
5 4 3 2 1 

1 ครูด าเนินการสอนตามล าดับของแผนการจัดการ
เรียนรู ้

      

2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย       
3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สงัเกต 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่างหลากหลายและ
สร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

      

4 กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า 
แสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง 

      

5 ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายรูปแบบ        
6 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้แรงเสริม        

ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      

7 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดดูความสนใจ ก่อให้เกิด
ความสุขและเพลิดเพลินแก่ผู้เรียน 

      

8 มีกระบวนการวัดผลและประเมนิผลตามสภาพจริง       
9 มีเครื่องมือการวัดผลและประเมนิผลที่มีคุณภาพ       
10 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล       

รวม       

ระดับคุณภาพ 5 = มากที่สุด  4 = มาก   3 = ปานกลาง 2 = น้อย      1= ไม่ปฏิบัติ 

สรุปเรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
............................................................................................................................. .....................

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

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการปรับปรุงไปพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 
............................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................. .................................................. 
ลงชื่อ.................................................ผู้รับการนิเทศ ลงชื่อ....................................................ผู้นิเทศ    
   (...........................................................)                (...............................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่.......... เรื่อง.................................................................................เวลา ...........ชั่วโมง 
รหัสวิชา.....................รายวิชา........................................................................ระดับชั้น.........................  
ชื่อ-สกุลครูผู้สอน..................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................. 
ระดับการประเมิน   4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 
      3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก  
     2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย  
     1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
2 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 
    

3 ความสอดคล้องของสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/       
ผลการเรียนรู้ 

    

4 ความสอดคล้องของสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้     
5 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ เรียนรู้/ตัวชี้วัด/       

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
    

6 
 

กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ และสาระ
การเรียนรู้ 

    

ที ่ รายการ 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
7 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
    

8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้าง ชิ้นงาน/ภาระงาน     
9 มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/กิจกรรม

การเรียนรู้ 
    

10 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
ตาม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  

    

11 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลา และ การน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง     

12 ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้     
รวม     

การแปลความหมาย  
คะแนน 12 – 20 ปรับปรุง คะแนน 21 – 30 พอใช้   คะแนน 31 - 39 ด ี คะแนน 40 – 48  ดีมาก 

ลงช่ือ..................................................................ผู้นิเทศ 
(................................................................) 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า  
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  
ลงช่ือ..................................................................ผู้รับการนิเทศ  

(...................................................................) 
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แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
โรงเรียน .......................................................  เครือข่าย .......................................................... ............ 
ชื่องาน .......................................................... AAR ครั้งที่ ..................วันที่ท า AAR……………………….. 
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน ..................................วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ................................ ... 
ผู้ร่วม AAR   
 1. ................................................................................................. ............................................ 
 2. ........................................................................................................................... .................. 
 3. ............................................................. ................................................................................ 
เป้าหมายของงาน  
 ............................................................................................................................. ..................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................... 
งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 

............................................................................................................................. ..................... 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 

............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 

............................................................................................................................. ..................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 

............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา   
****************************************** 

เครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 และน าไปก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนด าเนินการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างจริงจังสอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัดและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
ตอนที่ 2 การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา   

ด้านที่ 1 ด้านการงานวิชาการ  
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานทั่วไป  

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
ค าชี้แจง  

1. โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพบริบทของสถานศึกษาใน
ตอนที่ 2 

2. เกณฑ์การประเมิน  
   ด าเนินการได้  5  ประเด็น   อยู่ในระดับ  5  ดีเยี่ยม 
   ด าเนินการได้  4  ประเด็น  อยู่ในระดับ  4  ดีมาก 
   ด าเนินการได้  3  ประเด็น   อยู่ในระดับ  3  ดี 
   ด าเนินการได้  2  ประเด็น   อยู่ในระดับ  2  พอใช้ 
   ด าเนินการได้  1  ประเด็น   อยู่ในระดับ  1  ควรปรับปรุง 

3. การประเมินสรุปผลในภาพรวม ใช้เกณฑ์การแปลผลระดับปฏิบัติจากค่าเฉลี่ย ดังนี้  
4.50 - 5.00 หมายถึง ดีเยี่ยม  
3.50 - 4.49 หมายถึง ดีมาก  
2.50 - 3.49 หมายถึง ดี  
1.50 - 2.49 หมายถึง พอใช้  
1.00 - 1.49 หมายถึง ปรับปรุง  

4. โปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในตอนที่ 3 
ตอนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียน .............................................................................. เครือข่าย................................................... 
ครั้งที่.............................................. วัน เดือนปี ที่ประเมิน  ..................................................................  
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ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา   

ข้อ 
รายการด้านการงานวิชาการ  

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

1 การบริหารหลักสูตร 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551ที่ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้
แ ละตั ว ชี้ วั ด  กลุ่ ม ส า ระ         ก า ร เ รี ยน รู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.
2560) 

       

2. น ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จัดท าค าอธิบาย
รายวิชา จัดท าหน่วยการเรียนรู้จัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

  

3. แก้ไขค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ และ
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกชั้นเรียนและจัดครบ 
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

  

5 .จั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ กษาตามหลั กสู ตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

  

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1. จัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   

       

2. ใช้จิตวิทยา สร้างวินัยเชิงบวกสม่ าเสมอ   
3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

  

4. มีกระบวนการสอนและวิธีการสอนที่เป็น 
ขั้นตอนการสอน        ที่ชัดเจนและหลากหลาย 
เช่น ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียน 

  

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กับ นักเรียนและ
นักเรียน   
กับนักเรียน 

  

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น        
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ข้อ 
รายการด้านการงานวิชาการ  

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส าคัญ 
1. มีการวิเคราะห์/จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล  

 
 
 
 
 
 

 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ
และ         ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่าง ของนักเรียนแต่ละบุคคล 

  

3.จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด 

  

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
ฝึกปฏิบัติ 

  

5.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

  

4 การวัดและประเมินผลและการเทียบโอน ผลการ
เรียน  
1. มีการก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผล  
ของสถานศึกษา 

       

2. มีการส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลประเมินผล 
ตามสภาพ   ที่แท้จริงจากกระบวนการปฏิบัติ และ 
ผลงาน 

  

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน ผลการ
เรียน ด าเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

  

4. มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดผลและ 
ประเมินผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และครบทุก
ชั้นเรียน 

  

5. มีการน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน      อย่างต่อเนื่อง 

  

5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน        
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ข้อ 
รายการด้านการงานวิชาการ  

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

สถานศึกษา  
1.ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
2.พัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ 

  

3.ใช้กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

  

4.รวบรวมและจัดท ารายงานผลการวิจัย   
5.มีการน าผลการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ 

  

6 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
1.จัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือจัดค่ายวิชาการ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษาและชุมชน       เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

       

2.เชิญหรือประสานความร่วมมือกับบุคคล/ 
วิทยากร/ครูที่มีผลงาน/องค์กรต่าง ๆ มาให้ความรู้ 
แก่นักเรียน อย่างน้อย       ปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง 

  

 3. ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
วิชาการแก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย    ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

       

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับองค์กรต่าง ๆ 

  

5. มีกิจกรรม/บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน 

  

7 การนิเทศการศึกษา  
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนัก 
ให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ 
กระบวนการนิเทศภายใน   

       

2. มีปฏิทิน/ปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่   
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ข้อ 
รายการด้านการงานวิชาการ  

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ชัดเจนต่อเนื่องเป็นระบบ 
3. มีกระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ   
4. จัดกิจกรรมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง 
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

5. ใช้กระบวนนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร   
8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 
1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   

       

2. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้ในสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดไว้ 

  

3. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

4.จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR)              ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

5. น าผลการติดตามและการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุง       การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  

รวม        
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานบุคคล 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

1 วางแผนบริหารอัตราก าลัง  
1. วิเคราะห์ และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท  

       

2. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังครู (10 มิถุนายน) 
ปริมาณงานของสถานศึกษา และจัดท าแผนบริหาร
อัตราก าลังครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุก
ประเภท 

  

3. บริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามแผนที่ก าหนดไว้  

  

4. ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินการตามแผน   
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานแก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

  

2 สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
1. รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงาน
การสอนและสายบริหารสถานศึกษา  

       

2. ประเมินครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  

3. เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  

4. ด าเนินการเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการการ
ลาออก     การพ้นจากราชการ ของข้าราชการครู 
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท 

  

5. สนับสนุนให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
เข้ารับการคัดเลือก เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อมี
การประกาศรับสมัคร 

  

3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
1. ส่งเสริมให้ครูได้รับทุนการศึกษา หรือได้ศึกษา
ต่อ ด้วยตนเองในระดับที่สูงขึ้น  

       

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนา   
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานบุคคล 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ตนเอง (ID PLAN) 
 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้า

ร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

       

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน
เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับ
ระดับลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้น 

  

5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ต่าง ๆ 

  

4 บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
1. ตรวจสอบและจัดท าประวตัิของข้าราชการครูและ
บุคลากรเป็นรายบุคคล และปรบัปรุงข้อมูลประวตัิให้
เป็นปัจจบุัน  

       

2. ประเมินประสิทธิภาพ ประสทิธิผล การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด 

  

3. เสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญ
ราชการชายแดน ให้แก่ข้าราชการครูผู้เสียสละและ
อุทิศตนให้กับทางราชการ 

  

4. เสนอขอปรับวุฒิและอัตราเงนิเดือนตามคุณวฒุิ
ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับวุฒทิีสู่งขึ้น 

  

5. พิจารณาอนุมัติการลา/ไปราชการ   
5 วินัยและนิติการ  

1. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวินัยในตนเอง ยอมรับและนบัถือ ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดี 
ของสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี    

       

2. สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้ปฏบิัติตนให้เหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และจรรยาบรรณ 
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานบุคคล 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

3. มีแผนหรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

  

4. เผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายอื่น ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

  

5. รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และด าเนินการทาง
วินัยตามอ านาจหน้าที 

  

รวม        
 
 

ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

1 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดแนวนโยบายในการจัดตั้ง
งบประมาณ  

       

2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลนและ
จ าเป็น 

  

3. เรียงล าดับความส าคัญตามความจ าเป็น   
4. จัดท าค าขอเสนองบประมาณประจ าปี   
5. เสนอค าขอฯส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

       

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

4. การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (กรณีมีความจ าเป็นไม่
สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีได้ สถานศึกษาได้รายงาน
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ) 

  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุก
โครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

  

3 การควบคุมเงินคงเหลือ  
1. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวัน 
โดย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเสนอรายงานให้
ผู้อ านวยการ สถานศึกษา      ลงนาม  

       

2. ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงในรายงาน
เงิน คงเหลือประจ าวัน ตรงกับยอดเงินคงเหลือตาม
ทะเบียน คุมเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุม
การรับและ น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

  

 3. ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยู่จริงครบถ้วนและตรง
กับ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

       

4. ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดเงินฝาก 
ธนาคารตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

  

5. ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก 
(ส่วนราชการ  ผู้เบิก) ตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

  

4 การเก็บรักษาเงิน  
1. การเก็บรักษาเงินสด เงินฝากธนาคารของเงิน 
แต่ละประเภทเป็นไปตามวงเงินอ านาจการเก็บ
รักษา ที่กระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง   

       

2. กรณีสถานศึกษาไม่ตู้นิรภัย มีเงินสดในมือ ได้
จัดท า“บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา” 
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

3. เสนอ “บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา” ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามพร้อมทั้งน าเงิน 
มอบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับไปเก็บรักษา 

  

4. น าเงินส่งรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง วันใด     มีเงินรายได้เกินกว่า 10,000 บาท มี
การน าเงิน ส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันท าการ 

  

5. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการน าส่งสรรพากรใน
ท้องที่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่
จ่ายเงิน 

  

5 การควบคุมการรับเงิน  
1. มีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าที่รับ – 
จ่ายเงิน อย่างชัดเจน   

       

2. ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บ หรือรับช าระเงิน เป็น
เจ้าหน้าที่ การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  

3. มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ที่ช าระ 
เงินทุกครั้ง 

  

4. ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูลรายละเอียด ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

  

5. ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการ 
ที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ 

  

6 การควบคุมการจ่ายเงิน  
1. การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ 
และระเบียบหรือ ข้อก าหนดของเงินนั้น ๆ   

       

2. การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ 

  

3. มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการ 
ที่จ่ายเงิน และยอดเงินที่จ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจ 

  

4. ใบส าคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้ มี   
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

สาระส าคัญครบถ้วนตามแบบที่กระทรวงการคลัง 
ก าหนด 
5. ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้ง
ชื่อบรรจง และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่
หลักฐานการจ่ายทุกรายการ 

  

7 การจัดท าบัญชี  
1. มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน
รายได้ แผ่นดินเป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการรับ
และน าส่งเงิน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน  

       

2. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อ 
ควบคุมเงินแต่ละประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และ การบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้องตรงตาม
หลักฐาน 

  

3. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี 

  

4. การจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็น
ปัจจุบันและมีการบันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถูกต้องครบถ้วน 

  

5. ทุกสิ้นวันท าการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ ผู้
ที่ได้รับมอบหมายท าการตรวจสอบการบันทึก
รายการ เคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามท่ีระบบ
การควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อยก าหนด 

  

8 การจัดท ารายงานการเงินและการตรวจสอบรับ-
จ่าย ประจ าวัน  
1. น าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท า
การ สุดท้ายของเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ เพ่ือตรวจสอบและก ากับดูแล 
ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป    

       

 2. ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานเงิน
คงเหลือ ประจ าวันถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทุก
ทะเบียน 
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

3. น าส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ตามแบบที่ก าหนด เสนอให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  

4. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบ  การรับ-จ่ายประจ าวันตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของ
อ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และ ข้อ 37 

  

5. ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ-จ่าย
ประจ าวันตามท่ีระเบียบก าหนด 

  

9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
1. มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึก
รายงานถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

       

2. ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษา
ใช้วิธีการ   ขีดฆ่าจ านวนเงิน และเขียนใหม่ทั้ง
จ านวน โดยผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับกรณียกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน มีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้ส าเนาใน
เล่ม 

  

3. ไม่มีการใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ   
4. ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมด
เล่มสถานศึกษามีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือ 
เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่มไม่ให้
น ามาใช้รับเงินได้อีก 

  

5. สิ้นปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ ไม่
เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

  

10 การจัดหาพัสด ุ 
1. สถานศึกษาด าเนินการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เก่ียวข้อง  

       

2. สถานศึกษามีการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
3. สถานศึกษามีการแต่งตัง้แต่งตั้งคณะกรรมการ   
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ก าหนด คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ/ ราคา
กลาง 
4. สถานศึกษาท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   
5. การจัดซื้อจัดจ้างมีเอกสารประกอบครบถ้วน   

11 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
1. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตาม
รูปแบบ ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและเป็นปัจจุบัน 
  

       

2. สถานศึกษาจัดท าบัญชีคุมวัสดุและใบเบิกพัสดุ
ตาม รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดและเป็น
ปัจจุบัน  

  

3. สถานศึกษามีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและ 
รายงานต่อผู้บริหาร 

  

4. มีทรัพย์สินจริงตามทะเบียนคุม   
5. สถานที่เก็บทรัพย์สินมีความปลอดภัย เหมาะสม   

 รวม        
 

ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

1 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
1 สถานศึกษามีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
บริหาร จัดการ ในระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เช่น DMC, EMIS,            
B-OBEC   

       

2 สถานศึกษาสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้แก่
หน่วยงาน ในพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ องค์การบริหารส่วน
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ท้องถิ่น 
3 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศให้มีความพร้อมและเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  

4. สถานศึกษามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
สารสนเทศให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ าเสมอ 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ข้อมูลสารสนเทศ และมีการพัฒนาเป็น
ระยะ ๆ 

  

2 การวางแผนการศึกษา 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 3 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

       

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

  

3 สถานศึกษามีแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดหาได้ 

  

4 สถานศึกษามีการปรับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 

  

5 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

  

3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
1 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือในการจัด
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ  
2 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับองค์กรเอกชน 

  

3 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับ ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ 

  

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ 

  

5 สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษา   
4 การรับนักเรียน  

1 สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลการส ามะโน
ประชากร วัยเรียน  

       

2 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ social line การจัด
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  

3 สถานศึกษามีการติดตามและเกณฑ์เด็กในระดับ
ปฐมวัย และวัยการศึกษาบังคับให้เข้าเรียน 

  

4 สถานศึกษารายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
และการรับนักเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบ 

  

5 สถานศึกษาด าเนินงานรับนักเรียนตามคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

5 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  
1 สถานศึกษามีการจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
  

       

2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                            
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3 สถานศึกษามีการจัดตั้งสภานักเรียน และเนินงาน 
ตามมาตรการในการด าเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับสถานศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษขั้นพ้ืนฐาน 

  

4 สถานศึกษาด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา 

  

5 สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว 

  

6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
1 สถานศึกษามีการใช้โปรแกรม Thai school 
Lunch  ในการจัดอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน และ
จัดอาหาร ให้ผู้เรียนได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  

       

2 สถานศึกษามีการป้องกันโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

  

 3 สถานศึกษามีการตรวจสุขภาพช่องปากของ
ผู้เรียน 

       

4 สถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง
ของผู้เรียน ทุกภาคเรียน 

  

5 สถานศึกษามีการด าเนินงานอาหารเสริมนม
ให้กับผู้เรียน ทุกคนอย่างมีคุณภาพ 

  

7 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
1. สถานศึกษามีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมี
ป้ายแสดงบอกไว้   

       

2. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครู/
บุคลากร /นักเรียน ในการดูแลรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

  

3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร   
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

และวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคง 
ปลอดภัย 
4. โรงอาหาร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โต๊ะเก้าอ้ีสะอาด แข็งแรงและจัดเป็นระเบียบ 

  

5. สนามหญ้า สวนหย่อม สนามกีฬา มีการดูแล
รักษา มีการจัดตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย  

  

8 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น  
1. จัดท าโครงสร้างการบริหารสายการบังคับบัญชา           
การประสานงานราชการไว้อย่างชัดเจน เป็นที่รับรู้              
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา    

       

2. บุคลากร เป็นผู้ที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะ เข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ปฏิบัติงาน 

  

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ในการ
ประสานงานราชการของสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องของสถานศึกษากับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 

  

4. บุคลากรมีค่านิยมร่วมในการประสานงาน
ราชการ สถานศึกษา ให้บริการและการประสาน
ราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

  

5. มีการประเมินความส าเร็จของการประสานงาน
ราชการของสถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

  

9 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
1. สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสาร หลายช่องทาง   

       

2. สถานศึกษามีค าสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้าน 
ประชาสัมพันธ์ 
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ข้อ 
รายการด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

สภาพการ
ด าเนินการนเิทศ

ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ  

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

3. สถานศึกษามีจุดประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

  

4. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  

5. สถานศึกษามีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา 

  

 รวม        
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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สรุปผลการปฏิบัติรายด้าน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เครือข่าย กาญจนดิษฐ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ด้าน 
ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ ระดับการ
ปฏิบัติ 

แปลผล 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
1 การบริหารหลักสูตร  

   

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
4 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    
5 การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน    
6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา    
7 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน    
8 การนิเทศการศึกษา    
9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

   

เฉลี่ย    
ด้าน การบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 

   

2. สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง    
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    
4. บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ    
5. วินัยและนิติการ    

เฉลี่ย    
ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
1 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี  

   

2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
3 การควบคุมเงินคงเหลือ    
4 การเก็บรักษาเงิน    
5 การควบคุมการรับเงิน    
6 การควบคุมการจ่ายเงิน    
7 การจัดท าบัญชี    
8 การจัดท ารายงานการเงินและการตรวจสอบ รับ-จ่าย
ประจ าวัน 

   

9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน    
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ด้าน 
ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ ระดับการ
ปฏิบัติ 

แปลผล 

10 การจัดหาพัสดุ    
11 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ    

เฉลี่ย    
ด้าน การบริหารงานทั่วไป 
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

   

2. การวางแผนการศึกษา    
3. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา    
4. การรับนักเรียน    
5. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน    
6. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย    
7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม    
8. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น    
9. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา    

เฉลี่ย    
 

รายการนิเทศการด าเนนิงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
ผลการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ แปลผล 
ด้านที่ 1 ด้านการงานวิชาการ    
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล   
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานทั่วไป   

เฉลี่ย   
 

ลงชื่อ………………………………..…บริหารงานวิชาการ ลงชื่อ …………………..……บริหารงานงบประมาณ 
      (.............................................)                       (.........................................)  
ต าแหน่ง......................................................        ต าแหน่ง............................................. 
 
ลงชื่อ………………………………บริหารงานบุคคล  ลงชื่อ ………………………………บริหารงานทั่วไป      
     (...............................................)       (........................................)  
ต าแหน่ง......................................................        ต าแหน่ง...................................................  
 
                                   ลงชื่อ ………………………………………… 

(......................................................) 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
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แบบบันทึกการนิเทศภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เครือข่าย กาญจนดิษฐ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

 

ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................ ..วันที่รับการนิเทศ ...................................... 
ผู้นิเทศ  

 ตนเอง      เพ่ือนครู    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   หัวหน้าวิชาการ  
 รองผู้อ านวยการ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
ด้านที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรยีน 

รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

1. ป้ายชื่อครู
ประจ าชั้น/ป้าย
ชั้นเรียน 

     3 =  มีข้อมูลครบเป็นปัจจุบัน สวยงาม พร้อมใช้ 
2 =  มีข้อมูลครบ ขาดความสวยงาม 
1 =  ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความสวยงาม 

2. ท าเนียบ
สมาชิกใน
ห้องเรียน 

     3 =  มีข้อมูลนักเรียนครบเป็นปัจจุบัน สวยงาม 
      พร้อมใช้ 
2 =  มีข้อมูลนักเรียนครบ ขาดความสวยงาม 
1 =  มีข้อมูลนักเรียนไม่ครบ ไม่เป็นปัจจุบัน  
 ขาดความสวยงาม 

3. ป้ายสถิติการ
มาเรียน ขาด
เรียนของนักเรียน 

     3 =  มีข้อมูลสถิตินักเรียนเป็นปัจจุบัน สวยงาม 
 พร้อมใช้ 
2 =  มีข้อมูลสถิตินักเรียนเป็นปัจจุบัน ขาดความ
 สวยงาม 
1=   ข้อมูลสถิตินักเรียนไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความ
 สวยงาม 

4. ข้อตกลงในชั้น
เรียน 
 

     3 =  มีข้อตกลงชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน สวยงาม 
 นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงเกินร้อยละ 80 
2 =  มีข้อตกลงชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน สวยงาม 
 นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงเกือบทุกข้อไม่
 น้อยกว่าร้อยละ  60 
1 =  มีข้อตกลงชั้นเรียนไม่เป็นปัจจุบัน นักเรียน     
      ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

5. สัญลักษณ์
เกี่ยวกับชาติ 

     3 = มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ
 พระมหากษัตริย์ ครบทั้ง 3 ข้อ 

แบบนิเทศ 01 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 

2 = มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ 
 พระมหากษัตริย์ ครบทั้ง 2 ข้อ 
3 = มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ 
 พระมหากษัตริย์ ครบทั้ง 1 ข้อ 

6. ป้ายบอก
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

     3 = มีข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
 ประการ  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เรียบร้อย 
สวยงามพร้อมใช้ 
2 = มีข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
 ประการ ครบ ขาดเรียบร้อย ความ
สวยงาม 
1 =  ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความสวยงาม 

7. ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

     3 = มีคู่มือค าศัพท์พื้นฐานระดับชั้น และป้าย
 ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับชั้น เป็นปัจจุบัน 
 สวยงาม พร้อมใช้ 
2 = มีคู่มือค าศัพท์พื้นฐานระดับชั้น และป้าย
 ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับชั้นร้อยละ 60 
 ขึ้นไป  
1 =  มีค าศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น  

8. นาฬิกาบอก
เวลา 
 

     3 = นาฬิกา ตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 
2 = นาฬิกา ตั้งเวลาไม่เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 
1 =  นาฬิกา ช ารุด ใช้งานไม่ได้ 

9. ตารางเวร
ประจ าวัน 
 

     3 = มีข้อมูลเวรประจ าวันครบเป็นปัจจุบัน 
 สวยงาม  พร้อมใช้ 
2 = มีข้อมูลเวรประจ าวันครบ ขาดความสวยงาม 
1 =  ข้อมูลเวรประจ าวันไม่เป็นปัจจุบัน  
 ขาดความสวยงาม 

10. ตารางเรียน/
ซ่อมเสริม 

     3 = มีข้อมูลตารางเรียนเป็นปัจจุบัน สวยงาม  
 พร้อมใช้ 
2 = มีข้อมูลตารางเรียนครบ ขาดความสวยงาม 
1 =  ข้อมูลตารางเรียนไม่เป็นปัจจุบัน  
 ขาดความสวยงาม 

11. ที่เก็บพร้อม
อุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

     3 = มีอุปกรณ์ครบ ที่เก็บสะอาด สวยงาม 
 เป็นระเบียบ 
2 = มีอุปกรณ์ครบ ที่เก็บสะอาด ขาดความ



    111  

 

รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

ชั้นเรียน  สวยงาม  ไม่เป็นระเบียบ 
1 =  อุปกรณ์ไม่ครบ ที่เก็บไม่สะอาด  
 ขาดความสวยงาม ไม่เป็นระเบียบ 

12. มุมอนามัย 
เช่น แก้วน้ า 
แปรงสีฟันพร้อม
ที่เก็บอุปกรณ์
การแปรงฟัน 
ฯลฯ 

     3 = มีอุปกรณ์ครบ ที่เก็บสะอาด สวยงาม  
 เป็นระเบียบ 
2 = มีอุปกรณ์ครบ ที่เก็บสะอาด ขาดความ
 สวยงาม  ไม่เป็นระเบียบ 
1 =  อุปกรณ์ไม่ครบ ขาดความสะอาด  
 ขาดความสวยงาม ไม่เป็นระเบียบ 

13. มุม
ประสบการณ์/
มุมความรู้/ป้าย
นิเทศ/ 
ผลงานนักเรียน 

     3 = มีมุมความรู้ และป้ายนิเทศ ผลงานนักเรียน
 ครบทั้ง 3 รายการ เป็นปัจจุบัน  
2 = มีมุมความรู้ และป้ายนิเทศ ผลงานนักเรียน
 ครบ 2 รายการ เป็นปัจจุบัน 
1 =  มีมุมความรู้ และป้ายนิเทศ ผลงานนักเรียน
 เพียง 1รายการ ไม่เป็นปัจจุบัน 

14. สื่อ/อุปกรณ์/
สื่อเทคโนโลยี
ประกอบ 
การสอน 

     3 = มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน 3 รายการ  
 พร้อมใช้ 
2 = มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน 2 รายการ  
 พร้อมใช้ 
1 =  มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน 1 รายการ  
 พร้อมใช้ 

15. แสงสว่าง
เพียงพอ 
 

     3 = มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะกับระดับการ
 มองเห็นของผู้เรียน อากาศถ่ายเทสะดวก 
2 = มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะกับระดับการมอง
 ของผู้เรียน แต่มีมุมอับทึบแสงเป็นบางส่วน
 ของห้อง 
1 =  แสงสว่างไม่เพียงพอกับระดับการมองเห็น
 ของผู้เรียน มีมุมอับทึบแสง อากาศไม่
 ถ่ายเท 

16. ความสะอาด 
เป็นระเบียบ 
สวยงาม น่าอยู่  
น่าเรียน 

     3 = สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ท าความ
 สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2 = สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ท าความ
 สะอาด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
1 =  ไม่สะอาด ขาดความเป็นระเบียบ ไม่สวยงาม 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

 ท าความสะอาดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
17. ความสะดวก 
พร้อมใช้ของ
อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

     3 = มีอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น จอทีวี ประกอบการ
 สอน พัดลม สวิตซ์ไฟ สายไฟ ได้มาตรฐาน 
 พร้อมใช้ มีป้ายแนะน าการใช้ อย่างน้อย 
 3 รายการ 
2 = มีอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น จอทีวี  พัดลม สวิตซ์ไฟ 
 สายไฟ ได้มาตรฐาน พร้อมใช้ มีป้ายแนะน า
 การใช้ อย่างน้อย 2 รายการ 
1=  อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น จอทีวี  พัดลม สวิตซ์ไฟ 
 สายไฟ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีป้ายแนะน าการ
 ใช้  อุปกรณ์ช ารุด 

รวมคะแนนราย
ข้อ 

      

รวมคะแนน
ทั้งหมด 

  

คะแนนเฉลี่ย   
สรุประดับ
คุณภาพ 

  

การประเมินผล  มี 3 ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ดี  คะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.00 
ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง พอใช้  คะแนนเฉลี่ย  1.67 - 2.33 
ระดับคุณภาพ  1   หมายถึง ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.66  

จุดเด่น 
............................................................................................................................. ..................... 

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

จุดควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ..................... 

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

ลงชื่อ                       (ผู้นิเทศ) 
(…………………………………………………..) 
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แบบบันทึกการนิเทศภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เครือข่าย กาญจนดิษฐ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ชื่อผู้รับการนิเทศ ................................................................ .วันที่รับการนิเทศ ...................................... 
ผู้นิเทศ      ตนเอง      เพ่ือนครู    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   

  หัวหน้าวิชาการ   รองผู้อ านวยการ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ด้านที่ 2 งานเอกสารและธุรการในชั้นเรียน 
 

รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

1.เอกสารประกอบ
หลักสูตร 

     3 = มีหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดการ
 สอน หน่วยการเรียนรู้ มีแผนการ
 จัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชาที่
 สอน 
2 = มีหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดการ
 สอน หน่วยการเรียนรู้ มีแผนการ
 จัดการเรียนรู้ เกินร้อยละ 60 ใน
 รายวิชาที่สอน 
1 = มีหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดการ
 สอน หน่วยการเรียนรู้ มีแผนการ
 จัดการเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ 60 ใน
 รายวิชาที่สอน 
* หมายเหตุ : ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ครูไม่ครบชั้นให้พิจารณาตามความจ าเป็น 
เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลงของ
สถานศึกษา 

2. แบบบันทึกผลการ
เรียนประจ ารายวิชา 
(ปพ.5) 

     3 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผลการ
 เรียนเป็นปัจจุบัน ตามสดมภ์ ทุก
 รายการ ทุกรายวิชาที่สอน  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผลการ
 เรียนเป็นปัจจุบัน ตามสดมภ์ เกิน
 ร้อยละ 60 ในรายวิชาที่สอน 
1 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผลการ
 เรียนเป็นปัจจุบัน ตามสดมภ์ ไม่
 ครบทุกรายการ น้อยกว่าร้อยละ 60 
 ในรายวิชาที ่ สอน 

แบบนิเทศ 02 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

3. แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

     3= มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินสมรรถนะเป็นปัจจุบัน  
 ครบทั้ง 5  สมรรถนะ  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินสมรรถนะเป็นปัจจุบัน 3 
 สมรรถนะ 
1=  มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินสมรรถนะเป็นปัจจุบัน 2 
 สมรรถนะ 

4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

     3 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ครบ ทั้ง 8 ข้อ  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  จ านวน 6 ข้อ  
1 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  จ านวน 4 ข้อ 

5. แบบประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน 

     3 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และ เขียน ครบทั้ง 3 ด้าน  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และ เขียน ครบทั้ง 2 ด้าน 
1 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล 
 การ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และ เขียน ครบทั้ง 1 ด้าน 

6.แบบรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน  
(ปพ.6) 

     3 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกข้อมูล
 นักเรียนรายคนเป็นปัจจุบัน  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกข้อมูล
 นักเรียนรายคนเป็นปัจจุบัน เกิน
 ร้อยละ 60 
1 = มีข้อมูลนักเรียนไม่ครบ บันทึกข้อมูล
ไม่ เป็นปัจจุบัน 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

7. ระเบียนสะสม    
(ปพ.8)  

     3= มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกข้อมูล
 นักเรียนรายคนเป็นปัจจุบัน  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกข้อมูล
 นักเรียนรายคนเป็นปัจจุบัน เกิน
 ร้อยละ60 
1=  มีข้อมูลนักเรียนไม่ครบ บันทึกข้อมูล
  
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

8. แบบบันทึกผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

     3= มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม 
 ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรม
 สาธารณประโยชน์ ครบทั้ง 3 ข้อ  
2 = มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม 
 ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรม
 สาธารณประโยชน์ ครบทั้ง 2 ข้อ  
1= มีข้อมูลนักเรียนครบ บันทึกผล
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม 
 ลูกเสือ เนตรนารี และ กิจกรรม
 สาธารณประโยชน์ ครบทั้ง 1 ข้อ 

9. แผนการจัดการ
เรียนรู้และบันทึกหลัง
สอน 

     3 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึก
 หลังสอนครบทุกรายวิชาที่สอน 
2 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึก
 หลังสอนครบบางรายวิชาที่สอน 
1 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ บางรายวิชา
 แต่ไม่มีบันทึกหลังสอน 
* หมายเหตุ : ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ครูไม่ครบชั้นให้พิจารณาตามความจ าเป็น 
เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลงของ
สถานศึกษา 

10. วิจัยในชั้นเรียน      3 = มีวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียว หรือ 5 บท  
 3 รายการ/ภาคเรียน 
2 = มีวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียวหรือ 5 บท 3   
 อย่างน้อย 2 รายการ/ภาคเรียน 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

1 = มีวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียวหรือ 5บท  
 3 อย่างน้อย 1 รายการ/ภาคเรียน 

11. บันทึกการสอน
ซ่อมเสริม 

     3 = มีบันทึกการสอนซ่อมเสริมเพ่ือปัญหา
 นักเรียนทุกรายวิชาที่สอนคิดเป็นร้อย
 ละ 80 ขึ้นไป 
2 = มีบันทึกการสอนซ่อมเสริมเพ่ือปัญหา
 นักเรียนทุกรายวิชาที่สอนเกินร้อยละ 
 60 
1 = มีบันทึกการสอนซ่อมเสริมเพ่ือปัญหา
 นักเรียนทุกรายวิชาที่สอนน้อยกว่า  
 ร้อยละ 60 

12. บันทึกการใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

     3 = มีทะเบียนสื่อและบันทึกการใช้สื่อ 
 ทุกรายวิชาที่สอน 
2 = มีทะเบียนสื่อและบันทึกการใช้สื่อ 
 บาง รายวิชาที่สอน 
1 = มีทะเบียนสื่อแต่ไม่มีบันทึกการใช้สื่อ
 รายวิชาที่สอน 

13. บันทึกการเยี่ยม
บ้าน/ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

     3 = มีแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านและบันทึก
 การเยี่ยมบ้านของนักเรียนรายบุคคล
 เป็นปัจจุบัน ครบทุกคน 
2 = มีแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านและบันทึก
 การเยี่ยมบ้านของนักเรียนรายบุคคล
 เป็นปัจจุบัน เกินร้อยละ 60  ของ
นักเรียน 
1 = มีแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านบันทึก 
 การ เยี่ยมบ้านของนักเรียน 

รวมคะแนนรายข้อ       
รวมคะแนนทั้งหมด   
คะแนนเฉลี่ย   
สรุประดับคุณภาพ   
การประเมินผล  มี 3 ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ดี  คะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.00 
ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง พอใช้  คะแนนเฉลี่ย  1.67 - 2.33 
ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.66  
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แบบบันทึกการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เครือข่าย กาญจนดิษฐ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

ชื่อผู้รับการนิเทศ ................................................................วนัที่รับการนิเทศ ...................................... 
ผู้นิเทศ      ตนเอง      เพ่ือนครู    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   

  หัวหน้าวิชาการ   รองผู้อ านวยการ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ด้านที่ 3 พฤติกรรมของครู  
 

รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

1. การแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย 
ทันสมัยและ 
เหมาะสมกับความ
เป็นครู 

     3 = การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ  การแต่งกาย
 ตามวันที่ทางราชการและที่หน่วยงาน
 ก าหนดเป็นนโยบาย  สุภาพเรียบร้อยและ  
      เหมาะสมทุกวันต่อสัปดาห์ 
2 =  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ  การแต่งกาย
 ตามวันที่ทางราชการและที่หน่วยงาน
 ก าหนดเป็นนโยบาย  สุภาพเรียบร้อยและ 
     เหมาะสม 3 วัน ต่อสัปดาห์ 
1 =  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ  การแต่งกาย
 ตามวันที่ทางราชการและที่หน่วยงาน
 ก าหนดเป็นนโยบาย สุภาพเรียบร้อยและ     
      เหมาะสม  2 วันต่อสัปดาห์ 

2. กิริยาวาจาสุภาพ 
ต่อนักเรียน เพ่ือน
ครู และ บุคคล
ทั่วไป 

     3 = กิริยาวาจาสุภาพ ต่อนักเรียน เพื่อนครู และ 
 บุคคลทั่วไปผู้รับบริการร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2 =  กิริยาวาจาสุภาพ ต่อนักเรียน เพื่อนครู และ 
 บุคคลทั่วไปผู้รับบริการร้อยละ 60 -79   
 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1 = กิริยาวาจาสุภาพ ต่อนักเรียน เพื่อนครู และ 
 บุคคลทั่วไปผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 60   
 มีความพึงพอใจระดับมาก 

3. มีวินัย ตรงต่อ
เวลา ทั้งการมา
ท างานและการสอน 

     3 =  ตรงต่อเวลา ทั้งการท างานและการสอน คิด
 เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนกิจกรรม
 ที่หน่วยงานจัด 
2 = ตรงต่อเวลา ทั้งการท างานและการสอน         

แบบนิเทศ 03 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

 คิด เป็นร้อยละ 60-79 ของจ านวนกิจกรรมที่
 หน่วยงาน จัด 
1 = ตรงต่อเวลา ทั้งการท างานและการสอนน้อย
 กว่าร้อยละ 60  ของจ านวนกิจกรรมที่
 หน่วยงาน จัด 

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข 

     3 = ใช้ทักษะการบริหารจัดการในการท างาน
 ร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลใน
 หน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือนร่วมงานมีความพึง
 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 
2 =  ใช้ทักษะการบริหารจัดการในการท างาน
 ร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลใน
 หน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน ร่วมงานมีความ   
      พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  60-79 
1 = ใช้ทักษะการบริหารจัดการในการท างาน 
 ร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหน่วยงาน
 ของตนและต่างหน่วยงานได้ อย่างมี
 ประสิทธิภาพเพ่ือน ร่วมงานมีความพึง
 พอใจ น้อยกว่าร้อยละ 60 

5. ความเสียสละ 
อุทิศเวลาเพ่ือ
ประโยชน์ของทาง
ราชการ 

     3 = เสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ของทาง
 ราชการ เต็มเวลา เต็มก าลังความสามารถ 
 ทุกครั้ง 
2 = เสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ของทาง
 ราชการ เกือบทุกครั้ง 
1 = ขาดการเสียสละ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่อุทิศ
 เวลาเพื่อประโยชน์ของทางราชการนาน ๆ 
 ครั้ง 

6. ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมาย 

     3 = รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
 มอบหมายและปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมาย
 ทุกภารกิจ 
2 = รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
 มอบหมายและปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมาย
 เป็นบางภารกิจ 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

1 = ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่
 ได้รับ มอบหมาย 

7. ความรอบรู้ 
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ 

     3 = มีความรอบรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์รับการอบรมพัฒนา 
 20 ชั่วโมง/ปี 
2 = มีความรอบรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์รับการอบรมพัฒนา 
 12 ชั่วโมง/ปี 
1 = ขาดความรอบรู้ ไม่พัฒนาตนเองอย่าง
 ต่อเนื่องผ่านการอบรมพัฒนาน้อยกว่า 6    
      ชั่วโมง/ป ี

8. ให้ความรัก ดูแล
เอาใจใส่และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 

     3 =  ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่และเป็นแบบอย่าง
 ที่ดีต่อนักเรียน และช่วยแก้ปัญหานักเรียน
 ทุกเรื่องอย่างเต็มความสามารถ 
2 =  ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน และ
 ช่วยแก้ปัญหานักเรียนตามศักยภาพ 
1 =  ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนบางเรื่อง
 บางปัญหา 

9. สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
และรักษาชื่อเสียง
ขององค์กร 

     3 =  มีความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาชื่อเสียง
 ขององค์กรได้รับการยกย่องชมเชยจาก ชุมชน 
 ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ 
2 =  มีความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาชื่อเสียง
 ขององค์กรได้รับการยกย่องชมเชยจาก ชุมชน 
 ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเป็นบางครั้ง  
1 =  ขาดความสามัคคีในหมู่คณะและรักษา ชื่อเสีย
 ขององค์กรได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน
 ผู้ปกครองหน่วยงานภายนอก น้อยครั้ง  

10. การถ่ายทอด
ความรู้และเทคนิคที่
สร้าง/กระตุ้นความ
สนใจในการเรียนรู้
ของนักเรียน 

     3 = มีวิธีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่สร้าง/
 กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน
 จน เป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนร่วมงานได้
 เกือบทุกกิจกรรม 
2 = มีวิธีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่สร้าง/
 กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน
 จน เป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนร่วมงานได้เป็น
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

 บางกิจกรรม 
1 = มีวิธีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่สร้าง/
 กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน
 แต ่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อน
 ร่วมงานได้ 

11.ร่วมรับชม
รายการประชุม 
Conference จาก
ส่วนกลาง 

     3 =  ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม 
 Conference อ่ืนๆ (ถ้ามี) ครบทุกครั้งและ
 น าสู่การปฏิบัติ 
3 =  ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม 
 Conference อ่ืนๆ (ถ้ามี) ครบทุกครั้งและ
 น าสู่การปฏิบัติเกินร้อยละ 60 
3 =  ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม 
 Conference อ่ืนๆ (ถ้ามี) ครบทุกครั้งและ
 น าสู่การปฏิบัติน้อยกว่าร้อยละ 60 

รวมคะแนนรายข้อ       
รวมคะแนนทั้งหมด   
คะแนนเฉลี่ย   
สรุประดับคุณภาพ   
 
การประเมินผล  มี 3 ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ดี  คะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.00 
ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง พอใช้  คะแนนเฉลี่ย  1.67 - 2.33 
ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.66  
จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
จุดควรพัฒนา 
 ..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ      (ผู้นิเทศ) 
(…………………………………………………..) 
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แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  เครือข่าย กาญจนดิษฐ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ชื่อผู้รับการนิเทศ ................................................................วนัที่รับการนิเทศ ...................................... 
ผู้นิเทศ    ตนเอง      เพ่ือนครู    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   
   หัวหน้าวิชาการ   รองผู้อ านวยการ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ด้านที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 
 

รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หน่วยการเรียนรู้ 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

     3 =จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง   
กับ 1.มาตรฐานการเรียนรู้ 2.ตัวชี้วัด  

 3.หน่วยการเรียนรู้ 4.ค าอธิบายรายวิชา  
 5.การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
 เนื้อหาทักษะกระบวนการครบทั้ง 5 รายการ 
2 =จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
 1.มาตรฐานการเรียนรู้ 2.ตัวชี้วัด  
 3.หน่วยการเรียนรู้ 4.ค าอธิบายรายวิชา 
 5.การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
 เนื้อหาทักษะกระบวนการจ านวน 3 รายการ 
1 =จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
 1.มาตรฐานการเรียนรู้ 2.ตัวชี้วัด  
 3.หน่วยการเรียนรู้ 4.ค าอธิบายรายวิชา 
 5.การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
 เนื้อหาทักษะกระบวนการเพียง 2รายการ 

2. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจ (K) 
ด้านทักษะ 
การคิด การปฏิบัติ 
(P) และด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (A) 

     3 =ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม  
 ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ดา้นทักษะ 
 การคิด การปฏิบัติ (P) และด้าน 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) ครบทั้ง 3    
     ด้าน 
2 = ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม  
 ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ดา้นทักษะ 
 การคิด การปฏิบัติ (P) และด้าน 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) เพียง 2 ด้าน 
1 =ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ครอบคลุม  
 ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะ 
 การคิด การปฏิบัติ (P) และด้านคณุลักษณะ 

แบบนิเทศ 04 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

 ที่พึงประสงค์ (A) เพียง 1  ด้าน 
3. การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

     3 =มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
 หลากหลาย เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมี
 หลักฐานเอกสารร่องรอยแผนการจัด
 กิจกรรม ทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80  
 ขึ้นไป 
2 =มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
 หลากหลาย เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมี
 หลักฐานเอกสารร่องรอยแผนการจัด
 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป 
1 =มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
 หลากหลาย เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมี
 หลักฐานเอกสารร่องรอยแผนการจัด
 กิจกรรม น้อยกว่าร้อยละ 60 

4. การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไป
ตามแผนการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

     3 =จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
 แผนการเรียนรู้ที่ก าหนดมีหลักฐาน
 เอกสารร่องรอยแผนการจัดกิจกรรม 
 บันทึกผลหลังสอนและผลงานนักเรียน 
 เชิงประจักษ์เกือบทุกกิจกรรม คิดเป็น 
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2 =การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม

 แผนการเรียนรู้ที่ก าหนดมีหลักฐาน
 เอกสารร่องรอยแผนการจัดกิจกรรม 
 บันทึกผลหลัง สอนและผลงานนักเรียน เชิง
ประจักษ์ คิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

1 =การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
 แผนการเรียนรู้ที่ก าหนดมีหลักฐาน
 เอกสารร่องรอยแผนการจัดกิจกรรม 
 บันทึกผลหลัง สอนและผลงานนักเรียน 
 เชิงประจักษ์ น้อยกว่าร้อยละ 60 

5. การจัดการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียน
ใช้การคิดและ
ทักษะกระบวนการ

     3 =จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้การคิดและ
 ทักษะกระบวนการคิดมีหลักฐาน เอกสาร
 ร่องรอยแผนการจัดกิจกรรม  บันทึกผล 
 หลัง สอนและผลงานนักเรียน เชิง
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

คิด  ประจักษ์เกือบทุกกิจกรรมคิด  
 เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2 =จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้การคิดและ
 ทักษะกระบวนการคิดมีหลักฐาน
 เอกสารร่องรอยแผนการจัดกิจกรรม บันทึก
 ผลหลังสอนและผลงานนักเรียน 
 เชิงประจักษ์เกือบทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
 60 ขึ้นไป 
1= จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้การคิดและ
 ทักษะกระบวนการคิดมีหลักฐาน
 เอกสารร่องรอยแผนการจัดกิจกรรม 
 บันทึกผลหลังสอนและผลงานนักเรียน  
 เชิงประจักษ์เกือบทุกกิจกรรมน้อยกว่า  
 ร้อยละ 60 

6. การจัดการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียน
ค้นคว้าและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

     3 =จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีหลักฐาน 
 ร่องรอยจากใบความรู้ ใบงาน  โครงงานหรือ
 ผลงานนักเรียนมากกว่า 5 รายการ 
2 =จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีหลักฐาน ร่องรอยจากใบ
ความรู้ ใบงาน โครงงานหรือ ผลงานนักเรียน 3 
รายการ 
1= จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีหลักฐาน ร่องรอยจากใบ
ความรู้ ใบงาน  โครงงานหรือ ผลงานนักเรียน 
น้อยกว่า 3 รายการ 

7. การจัดการ
เรียนรู้ที่กระตุ้นให้
นักเรียน เรียนรู้
อย่างมีความสุข 
และสนุกกับการ
เรียนรู้ 

     3 =จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 80  
 ขึ้นไป 
2 =จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง

มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 60-79  

1 =จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจน้อยกว่า ร้อยละ 60 

8. การจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรมวิธีการ
สอนและแหล่ง
เรียนรู้หลากหลาย 

     3 =จัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ นวัตกรรมวิธีการสอน
 และแหล่งเรียนรู้หลากหลายมีหลักฐาน
 ร่องรอยจากทะเบียนการใช้สื่อ นวัตกรรม 
 และแหล่งเรียนรู้ มากกว่า 5 รายการ 
2 =จัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ นวัตกรรมวิธีการสอน
และแหล่งเรียนรู้หลากหลายมีหลักฐาน
 ร่องรอยจากทะเบียนการใช้สื่อ นวัตกรรม
 และแหล่งเรียนรู้ จ านวน  3รายการ 
1 =จัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ นวัตกรรมวิธีการสอน
 และแหล่งเรียนรู้หลากหลายมีหลักฐาน
 ร่องรอยจากทะเบียนการใช้สื่อ นวัตกรรม
 และแหล่งเรียนรู้ น้อยกว่า 3 รายการ 

9. การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

     3 =มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
 วิธีการที่หลากหลายมีหลักฐานร่องรอย  
 จากเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
 หลากหลาย เช่น ใบงาน แบบทดสอบ  
 วัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกต แบบประเมินผล
 ตามสภาพจริงเรียนรู้  จ านวน  3  รายการ 
2 =มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
 วิธีการที่หลากหลายมีหลักฐานร่องรอย  
 จากเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
 หลากหลาย เช่น ใบงาน แบบทดสอบ  
 วัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกต แบบประเมินผล
 ตามสภาพจริงเรียนรู้  จ านวน  2  รายการ 
1= มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
 วิธีการที่หลากหลายมีหลักฐานร่องรอย  
 จากเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
 หลากหลาย เช่น ใบงาน แบบทดสอบ 
 วัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกต แบบประเมินผล
 ตามสภาพจริงเรียนรู้  จ านวน  1  รายการ 

10. ผลการ
ประเมินการจัดการ

     3 =มีบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
 ของนักเรียนรายบุคคล รายวิชาที่สอน 
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รายการนิเทศ 
ปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 3 2 1 

เรียนรู้ของนักเรียน  เป็นปัจจุบัน 
2 =มีบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
 ของนักเรียนรายบุคคล รายวิชาที่สอน 
 คิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป 
1= มีบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
 ของนักเรียนรายบุคคล รายวิชาที่สอน 
 น้อยกว่าร้อยละ 60  

รวมคะแนนรายข้อ       
รวมคะแนน
ทั้งหมด 

  

คะแนนเฉลี่ย   
สรุประดับคุณภาพ   
 
การประเมินผล  มี 3 ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้  
 ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ดี  คะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.00 
 ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง พอใช้  คะแนนเฉลี่ย  1.67 - 2.33 
 ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.66  
 
 
จุดเด่น 

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

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

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

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

จุดควรพัฒนา 
.................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................... 
 

ลงชื่อ      (ผู้นิเทศ) 
(…………………………………………………..) 
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แบบสรุปผลการนิเทศภายในระดับโรงเรียน 
 

ภาคเรียนที่ ............. ปีการศึกษา  .......................... โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
1. ด้านปริมาณ 

1.1 ครูเป็นผู้นิเทศ/ประเมินตนเอง  ได้นิเทศห้องเรียน   จ านวน…………..ครั้ง   
        จ านวน……………ห้องเรียน 
    1.2 เพ่ือนครูเป็นผู้นิเทศ             ได้นิเทศห้องเรียน   จ านวน…………..ครั้ง   
        จ านวน……………ห้องเรียน 
    1.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    ได้นิเทศห้องเรียน   จ านวน…………..ครั้ง   
        จ านวน…………...ห้องเรียน 
    1.4 หัวหน้าวิชาการ           ได้นิเทศห้องเรียน   จ านวน…………..ครั้ง   
        จ านวน…………...ห้องเรียน 
    1.5 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ได้นิเทศห้องเรียน  จ านวน…………..ครั้ง   
        จ านวน……………ห้องเรียน 
    1.6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้นิเทศห้องเรียน   จ านวน…………..ครั้ง   
        จ านวน……………หอ้งเรียน 
2. ด้านคุณภาพ (การวิเคราะห์ผลการนิเทศรายด้านและรายการประเมิน) 
ด้านที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรียน 
 

รายการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 
3 2 1 

1. ป้ายชื่อครูประจ าชั้น/ป้ายชั้นเรียน    
2. ท าเนียบสมาชิกในห้องเรียน    
3. ป้ายสถิติการมาเรียน ขาดเรียนของนักเรียน    
4. ข้อตกลงในชั้นเรียน    
5. สัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    
6. ป้ายบอกคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
7. ป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ    
8. นาฬิกาบอกเวลา    
9. ตารางเวรประจ าวัน    
10. ตารางเรียน/ซ่อมเสริม    
11. ที่เก็บพร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาดชั้นเรียน    
12. มุมอนามัย เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟันพร้อมที่เก็บอุปกรณ์การแปรงฟัน 
ฯลฯ 

   

13. มุมประสบการณ์/มุมความรู้/ป้ายนิเทศ/ผลงานนักเรียน    
14. สื่อ/อุปกรณ์/สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน    
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รายการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 
3 2 1 

15. แสงสว่างเพียงพอ    
16. ความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน    
17. ความสะดวก พร้อมใช้ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า    
18. ........................................................................................................................... ..... 

รวมคะแนนรายข้อ    
รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  
สรุประดับคุณภาพ  

 

จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
จุดควรพัฒนา 
 ............................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ด้านที่ 2 งานเอกสารและธุรการในชั้นเรียน 

รายการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 
3 2 1 

1. เอกสารประกอบหลักสูตร    
2. แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ.5)    
3. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
4. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
5. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน    
6.แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6)    
7. ระเบียนสะสม (ปพ.8)     
8. แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
9. แผนการสอนและบันทึกหลังสอน    
10. วิจัยในชั้นเรียน    
11. บันทึกการสอนซ่อมเสริม     
12. บันทึกการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้    
13. บันทึกการเยี่ยมบ้าน/ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    

รวมคะแนนรายข้อ    
รวมคะแนนทั้งหมด  

ค่าเฉลี่ย  
สรุประดับคุณภาพ  
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จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
จุดควรพัฒนา 
 ..................................................................................................................................................  
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ด้านที่ 3 พฤติกรรมของครู 

รายการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 
3 2 1 

1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ทันสมัยและเหมาะสมกับความเป็นครู    
2. กิริยาวาจาสุภาพ ต่อนักเรียน เพ่ือนครูและบุคคลทั่วไป    
3. มีวินัย ตรงต่อเวลาทั้งการมาท างานและการสอน    
4.มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข    
5. ความเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ    
6. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย    
7. ความรอบรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์    
8. ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน    
9. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาชื่อเสียงขององค์กร    
10.การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่สร้าง/กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 
     ของนักเรียน 

   

11.ร่วมรับชมรายการประชุม Conference จากส่วนกลาง    
รวมคะแนนรายข้อ    
รวมคะแนนทั้งหมด  

ค่าเฉลี่ย  
สรุประดับคุณภาพ  

 
จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................. ............................................................................... 
จุดควรพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................... 
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ด้านที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 

รายการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 
3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หน่วย 
   การเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา 

   

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะ 
    การคิด การปฏิบัติ (P) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 

   

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ    
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด    
5. การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้การคิดและทักษะกระบวนการคิด    
6. การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง    
7. การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขและ สนุกกับ 
   การเรียนรู้ 

   

8.การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย    
10. ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน    
11. . 
............................................................................................................................. .. 

   

รวมคะแนนรายข้อ    
รวมคะแนนทั้งหมด  

ค่าเฉลี่ย  
สรุประดับคุณภาพ  

จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
จุดควรพัฒนา 
 .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
      
                                 (ลงชื่อ) 

(นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

 
มาตราส่วนคุณภาพ 3 ระดับ 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ดี   คะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.00 
ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง     พอใช้  คะแนนเฉลี่ย  1.67 - 2.33 
ระดับคุณภาพ  1   หมายถึง     ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.66  
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แบบรายงานผลการนิเทศภายใน 

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ภาคเรียนที่ ......./2564............. เครือข่าย กาญจนดิษฐ์ 
1. ด้านปริมาณ  
 โรงเรียนได้นิเทศจ านวน ................ ครั้ง  
2. ด้านคุณภาพ (การวิเคราะห์ผลการนิเทศรายด้าน) 
     ด้านที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ........................... 
      จุดเด่น 
 ..................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 จุดควรพัฒนา
 ............................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................. ................................................... 
     ด้านที่ 2 งานเอกสารและธุรการในชั้นเรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ........................... 
 จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
 จุดควรพัฒนา
 ............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................................................................  

ด้านที่ 3 พฤติกรรมของครู    อยู่ในระดับคุณภาพ ........................... 
จุดเด่น 

 ........................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 จุดควรพัฒนา
 ............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................... ............................................................ 
    ด้านที่ 4 การจัดการเรียนการสอน   อยู่ในระดับคุณภาพ ........................... 
      จุดเด่น 
 ................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 จุดควรพัฒนา
 ..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
                       (ลงชื่อ) 

(นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   
ที่  29 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการจัดท ารายงานผลนิเทศภายในสถานศึกษาปีการศกึษา 2563 
และแผนนิเทศภายในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2564 
…………………...................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
การนิเทศภายในโรงเรียน   โดยแนวทางการด าเนินงานด้านการนิเทศต้องสอดคล้องกับแนวทางการ
การนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสอดคล้องตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบาย“2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน 
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” 
 เพ่ือให้การรายงานผลตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และการ
จัดท าแผนนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) มี
ความสมบูรณ์แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรายงานและการปรับแผนการ
นิเทศให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงานภายในโรงเรียน
ได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
    1. นางวณิชชา  เดี่ยววาณชิย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)     ประธานกรรมการ                                                                                                          

2. นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  รองประธานกรรมการ 
4   นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       กรรมการ 
4. นางวรนาถ  เพชรเกื้อ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       กรรมการ 
5. นายพงศกร  โสภา  ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      กรรมการ 
6. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       กรรมการ 
7. นางจิราพร  ขอนแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      กรรมการและเลขานุการ 
8  นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 บทบาทหน้าที่  ก ากับติดตาม ประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุป และพิจารณาผลการ
รายงาน 
2. คณะท างานจัดท ารายงานผลและแผนนิเทศภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นางจิราพร   ขอนแก้ว            ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
2. ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
3. นางสาวจรรยาภรณ์  ศิริกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
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4. นางสาวธิติมา  ตุกชูแสง           ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
5. นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ     ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  คณะท างาน 
6. นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง        ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
7. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง   ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
8. นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์     ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คณะท างาน 
9. นางสาววิลัยลักษณ์ ด าคง  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 
1๐. นางปัตมา จินดากาญจน์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

11. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

12. นางณัฏฐนิภา  เสนทองแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

13  นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

14  นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

15  นางเรณู  สุทธินุ่น   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

16. นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

17. นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธุ์  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

18. นายพานุ  นราภัย           ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะท างาน 

 

บทบาทหน้าที่  จัดท ารายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2563 และแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ตลอดจนเครื่องมือการนิเทศ เพ่ือใช้ในการด าเนินการสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มและรายงานผลตามก าหนดเวลา 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและทางราชการ     

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  
   สั่ง  ณ   วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2564   
   
                  ลงชื่อ                                                         

                                   (นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   
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ค าสั่งโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
ที่  35  /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนเิทศภายในโรงเรยีน ปีการศึกษา 2564 
................................................................................... 

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน    ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ให้การจัดการเรียนการสอนของและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนผู้ เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวรนาถ  เพชรเกื้อ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
1.5 นายพงศกร  โสภา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
1.6 นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
1.7 นางจิราพร  ขอนแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที ่  

1.  ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการนิเทศภายใน 
2.  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการนิเทศภายในให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
3.  อ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
4.  ด าเนินการนิเทศภายในตามทินการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นางจิราพร  ขอนแก้ว  ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ประธานกรรมการ 

 2.2 นางสาวขนิษฐา  พุทธพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
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2.3 นางพรรณี  คชสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
2.4 นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
2.5 นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
2.6 นางนวลฉวี  ไทรบุรี ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
2.7 นายพงศกร  โสภา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
2.8 นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
2.9 นางพัชรา  จามพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
2.10 นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว   ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่  
            1.  จัดท าเอกสารการนิเทศ พร้อมด าเนินการนิเทศในโรงเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  ด าเนินการนิเทศภายในตามทินการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 
3.  ช่วยเหลือแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ครูเพ่ือน าไปพัฒนางาน 
 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบประเด็นการนิเทศภายใน 
ที ่ ประเด็นการนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดการศึกษาพิเศษ 
นางดวงฤดี  ชีวะ      
นางกมลวรรณ  มะลิงาม 

2 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) 

นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ 

3 การนิเทศภายใน นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ 

4 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และ
ภาษาท่ี 3  

นางพรรณี  คชสิทธิ์ 
นางปัตมา จินดากาญจน์  

5 การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ 
6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ 

7 การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
นางจิราพร ขอนแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์  
9 การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ 
10 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA   นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน 
11 สะเต็มศึกษา (STEM Education) นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ 

12 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

13 
การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

14 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) แบบ Active นางจิราพร  ขอนแก้ว 
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ที ่ ประเด็นการนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ 
Learning นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

15 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้           
อ่านคล่อง  เขียนคล่องและสื่อสารได้  

นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 

16 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง 

17 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ 
ว่าที่รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ 

18 การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางเรณู   สุทธินุ่น 

19 
การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 

นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์ 

20 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ 

21 การบริหารงานบุคคล นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 
22 การบริหารงบประมาณ นางวรนาถ เพชรเกื้อ 
23 การบริหารงานทั่วไป นายพงศกร โสภา 
24 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ 
25 การส่งเสริมวินัยนักเรียน นายพานุ  นราภัย 
26 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง 
27 โรงเรียนวิถีพุทธ นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธุ์ 

 

4. คณะกรรมการจัดท าเอกสารและสรุปผลการประเมิน 
4.1 ว่าที่รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์            ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
4.2  นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง     ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
4.3  นางสาววิลัยลักษณ์  ด าคง     ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
4.4  นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง     ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
4.5  นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ     ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
1. ประเมินผลการจัดระบบการนิเทศและข้ันตอนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
2. สรุปผลการนิเทศจากคณะกรรมการทุกคนและน าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ 
3. ประสานงาน  นัดหมาย กับกลุ่มบริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย และหัวหน้าช่วงชั้น 

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามปฏิทินที่
ก าหนด 

4. งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ และผู้เรียนทุกคน 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
          สั่ง  ณ  วันที่ 27   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2564 
 
 
                                                                   ลงชื่อ       
                                                                           (นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
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ประเด็นการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 
1.การบริหารงานวิชาการ  
 1.1  การจัดการศึกษาพิเศษ  
 1.2  การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 1.3  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น และภาษาที่ 3  
 1.4  การนิเทศภายใน  
 1.5  การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า  
 1.6  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 1.7  การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
 1.8  การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปใช้  
 1.9  การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
 1.10 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  
 1.11 สะเต็มศึกษา (STEM Education)   
 1.12 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 1.13 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.14 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) แบบ Active Learning  
 1.15 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
และสื่อสารได ้  
 1.16  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 1.17  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  (DLIT)  
 1.18  การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 1.19  การขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
 1.20  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
2. การบริหารงานบุคคล 
3. การบริหารงบประมาณ 
4. การบริหารทั่วไป 
5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ +นโยบายสพท. 14+1  
 5.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /โรงเรียนดีมีที่ยืน 
 5.2 การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
 5.4 โรงเรียนวิถีพุทธ  
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ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศภายในปีการศึกษา 2564 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/การด าเนินการของ
สถานศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

เมษายน – 
มิถุนายน 2564 

จัดท ารายงานผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา 
2563  

เมษายน – 
มิถุนายน 2564 

จัดท าแผนนิเทศภายในสถานศึกษา 
2564 
1.ก าหนดประเด็นการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการจ าเป็นตามบริบทใน
การนิเทศของสถานศึกษา 
3. สร้าง/พัฒนาเครื่องมือนิเทศ 
ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
4. ก าหนดแนวทางวิธิการปฏิบัติที่
เป็นเลิศด้านนิเทศของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

สถานศึกษาก าหนดประเด็นการนิเทศ
ตามจุดเน้นและนโยบาย หรือความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษามา
วางแผนจัดท าการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา จากเอกสารที่เกี่ยว เช่น 
1.ประเด็นการนิเทศ 
2.แนวทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
3.แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้   
   พ้ืนที่เป็นฐาน 
4. รัฐธรรมนูญ พรบ. นโยบาย 
จุดเน้น รัฐบาล กระทรวง สพฐ. 
สพท. หรือที่เก่ียวข้อง 

มิถุนายน 2564 สถานศึกษาส่งเอกสารมายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.  รายงานผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
2.  แผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา  2564  

ส่งเป็นไฟล์เอกสารได้ที่ 
chirawan@surat1.go.th ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

กรกฎาคม 2564  1.คณะกรรมการตรวจสอบแผน
นิเทศภายในสถานศึกษา 2564 
2. วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการ
รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2563  

สพท.แจ้งผลย้อนกลับให้สถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
 

1.ด าเนินการการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา  

สถานศึกษาก าหนดตามปฏิทินที่
ก าหนดไว้ในแผนการนิเทศ 

2.การรายงานผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ออนไลน์  

รายงานผ่านระบบการนิเทศออนไลน์ 
โดยใช้เครื่องมือของ สพท.ที่ระบุไว้ 

mailto:chirawan@surat1.go.th
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/การด าเนินการของ
สถานศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
จัดท านวัตกรรม ผู้บริหาร  

เกณฑ์นวัตกรรมอยู่ในภาคผนวก 

เมษายน 2565 1.รร ส่งผลลงานนวัตกรรมของ ผอ 
และครู  
2. แต่งตั้งคณะกรรการคัดเลือก
ผลงาน 
2. คัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศตามประเด็นการนิเทศของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน 
3.เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ และ
ยกย่องเชิดชู 

ส่งผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศแยก
ตามประเด็นการนิเทศท่ีอีเมลล์ 
chirawan@surat1.go.th และส่ง
เอกสาร จ านวน 3 ชุด มายัง สพท. 
 

พฤษภาคม 2565  1. จัดท าแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษา 2565  
2. รายงานผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 2564  โดยรายงานผล
ตามเครื่องมือที่ก าหนด 
3. จัดท าข้อมูลและเผยแพร่ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและรายงานต้นสังกัด  

รายงานผลการนิเทศภายในปี
การศึกษา 2564 และจัดท าแผน
นิเทศภายในสถานศึกษา 2565 ที่
อีเมลล์ chirawan@surat1.go.th 

  หมายเหตุ  
  ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศภายในปีการศึกษา 2564  สามารถเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น
ได้ตามสถานการณ์ และสภาพบริบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chirawan@surat1.go.th%20และ
mailto:chirawan@surat1.go.th
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

1. ความส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่น าเสนอ(9 คะแนน) 
1.1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา 

2 ระดับ 3  ระบุสภาพปัญหาหาความต้องการหรือ เหตุผล           
ความจ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนา ได้เจนมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ ของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิง 

ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผล 
ความจ าเป็นของสิ่งที่จะ พัฒนาได้ชัดเจน 
และมีการจัดล าดับ ความส าคัญ 

ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือ เหตุผล            
ความจ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน 

1.2 แนวคิด หลักการ
ส าคัญ 

1 ระดับ 3  เสนอแนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรม
ที่สัมพันธ์กับปัญหา หรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้อง 
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา 
และชุมชน 

ระดับ 2 เสนอแนวคิดหลักการส าคัญในการ ออกแบบ
นวัตกรรมที่สัมพันธ์กับปัญหา หรือสิ่งที่จะพัฒนา 
และสอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษา 

ระดับ 1 เสนอแนวคิดหลักการส าคัญในการ ออกแบบ
นวัตกรรมที่สัมพันธ์กับปัญหา หรือสิ่งที่จะพัฒนา 
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรม(6 คะแนน) 
การก าหนด จุดประสงค์
และเป้าหมาย  

2 ระดับ 3  ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของ ผลงาน
นวัตกรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งเซิงปริมาณ และ
คุณภาพสอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา ชุมชนและส่งผลในภาพกว้าง 

ระดับ 2 ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของ ผลงาน
นวัตกรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งเซิงปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาและชุมชน 

ระดับ 1 ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของ ผลงาน
นวัตกรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งเซิงปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความต้องการ
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ของสถานศึกษา 
3. กระบวนการผลิตผลงานนวัตกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน (30 คะแนน) 
3.1 การออกแบบ 
ผลงาน/นวัตกรรม 

4 ระดับ 3  ออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับจุด ประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิด ส าคัญรองวับอย่างสมเหตุ          
สมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็น พ้ืนฐาน             
ในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรม            
มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน 

ระดับ 2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับ จุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิด ส าคัญรองรับ 
อย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นฐานในการออกแบบ
กิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยง 
สอดคล้องกัน 

ระดับ 1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้อง กับจุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดส าคัญรองรบัอย่างสมเหตุ 
สมผล และน ามาเป็นพ้ืนฐานในการ ออกแบบกิจกรรม
ได้ 

3.2 การด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

2 ระดับ 3  ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ไว้ทุกขั้นตอนและ
มีการปรับปรุงและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 2 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ไว้ทุกขั้นตอนและ
มีการปรับปรุงและ พัฒนา 

ระดับ 1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไม่ ครบทุกขั้นตอน 
3.3 ประสิทธิภาพของ
การด าเนินงาน 

3 ระดับ 3  มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถน าไป ปฏิบัติได้จริง มีวิธีการ,หรือองค์ความรู้
ใหม่ ที่ส่งผลต่อเป้าหมาย และการพัฒนา 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอน
สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและ 
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถน าไป
ปฏิบัติ 

3.4 การใช้ทรัพยากร 1 ระดับ 3  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

ระดับ 2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน หรือหน่วยงาน 
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ระดับ 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

4. ผลการด าเนินการ/ผลสมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (30 คะแนน) 
4.1 ผลที่เกิดตาม 
จุดประสงค์ 

4 ระดับ 3  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและ
เป็นไปตามจุดประสงค์ ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือ ข้อมูลประกอบ 

ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและ
เป็นไปตามจุดประสงค์ บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน 
หรือ ข้อมูลประกอบ 

ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและ
เป็นไปตามจุดประสงค์ บางจุดประสงค์ โดยไม่มี
หลักฐานหรือ ข้อมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ฃองงาน 4 ระดับ 3  แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตาม จุดประสงค์ และเป้าหมาย 
อย่าง ครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ระดับ 2 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตาม จุดประสงค์ และเป้าหมาย 
อย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็น  
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ระดับ 1 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตาม จุดประสงค์และเป้าหมาย
บางส่วน โดย มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 2 ระดับ 3  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้ เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันทั้ง โรงเรียน 

ระดับ 2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้ เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม 

ระดับ 1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้ เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะบุคคล 

5. ปัจจัยความส าเร็จ (6 คะแนน) 
5.1 สิ่งที่ช่วยให้งาน 
ประสบความส าเร็จ 

2 ระดับ 3  ปัจจัยความส าเร็จที่น่าเสนอ สอดคล้อง กับระบบ
และ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจากการมีส่วน
ร่วมของผู้ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยมีการ 
พัฒนาผลงานอย่างตอเนื่องและยั่งยืน 
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ระดับ 2 ปัจจัยความส าเร็จที่น่าเสนอสอดคล้อง กับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนรวม
ของ ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ระดับ 1 ปัจจัยความส าเร็จที่น่าเสนอสอดคล้อง กับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบัติงาน 

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (9 คะแนน) 
6.1 การระบุข้อมูล ที่
ได้รับจากการผลิต และ 
การน านวัตกรรมไปใช้ 

3 ระดับ 3  มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้อง กับผลงานที่น่า
เสนอมีการแสดง ข้อลังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควร 
ระวังในการน่าผลงานไปประยุกติใช้ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาเพ่ิมเติมให้ ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้อง กับผลงานที่น่า
เสนอมีการแสดง ข้อลังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควร 
ระวังในการน่าผลงานไปประยุกติใช้ 

ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้อง กับผลงานที่
น าเสนอมีการแสดง ข้อลังเกต/ข้อเสนอแนะในการน า
ผลงานไปประยุกต์ใช้ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ ( 6 คะแนน ) 
7.1 การเผยแพร่ 1 ระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ทั้งใน

และนอกโรงเรียน 
ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ภายใน

โรงเรียน 
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้เฉพาะ

กลุ่ม 
7.2 การได้รับการ
ยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

1 ระดับ 3  ผลงานได้รับการยอมรับในระดับ ประเทศหรือระดับ
ภาค 

ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับ จังหวัดหรือระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่ม โรงเรียนหรือ
ระดับโรงเรียน 

 
8. การน าเสนอผลงาน ( 4 คะแนน ) ให้คะแนนในการน าเสนอ ดังนี้ 

4 คะแนน   มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็นและ ตอบค าถาม
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอที่
สอดคล้อง สัมพันธ์กัน 
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3 คะแนน   มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็น และ ตอบ
ค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
น าเสนอท่ีสอดคล้อง สัมพันธ์กัน 

2 คะแนน   มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ตอบค าถามได้ถูกต้องบางค าถาม มีเอกสาร 
หลักฐานประกอบการน าเสนอ ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

1 คะแนน   มีการน าเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบค าถามได้ถูกต้องบางค าถาม มีเอกสาร 
หลักฐานประกอบการน าเสนอ แต่ไม่สมบูรณ ์
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ตัวอย่างรูปแบบน าเสนองาน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานนวัตกรรม 
ซื่อผลงาน ..................................................................................................................................... 
 (ตั้งซื่อให้สั้น กระชับ ชวนติดตามและสะท้อนถึงผลงาน) 
สอดคล้องกับประเด็นการนิเทศ  ........................................................................................................... 
ชื่อเจ้าของผลงาน..................................................... ............................................................................... 
โรงเรียน/หน่วยงาน............................................................................................................ .................... 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................................................. E-mail…………………………………………………… 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 
1. ความส าคัญของผลงาน 
 1.1 เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดท าผลงาน
หรือนวัตกรรม 
 1.2 แนวคิดหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึง แนวคิด
หลักการทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมไต้ 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน 
 2.1 จุดประสงค์เซียนให้สอดคล้องกับความส าคัญซองผลงาน 
 2.2 เป้าหมายระบุจ านวนผลงานนวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายที่ ใ ช้นวัตกรรม              
อย่างชัดเจน 
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอน ต่อเนื่องสัมพันธ์
กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (โดยน าวิธีการด าเนินงานมา จากสดมภ์ ที่ 3 จากตารางวิเคราะห์) 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 บรรยาย ขยายความมาจาก สดมภ์ที่ 1 และสดมภ์ที่ 2 จากตารางวิเคราะห์ 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กรหรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ ตามจุดประสงค์
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน นวัตกรรม 
6.บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรมอาจจะเป็นการ ค้นพบวิธีการ
ขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ 

 
 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม และการยกย่อง 
ซมเชยรางวัลที่ได้รับ 
8. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรม ไปใช้ 
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ตัวอย่างรูปแบบการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานนวัตกรรม 
ซื่อผลงาน ............................................................................................................................................. 
ซื่อเจ้าของผลงาน ................................................................................................................. 
 โรงเรียน/หน่วยงาน............................................................................................................ ....... 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
 โทรศัพท์....................................................................  โทรสาร................................................. 
 โทรศัพท์มือถือ...................................... E-mail…………………………………………………………….. 
ประเภทผลงาน    ผู้บริหาร   ครูผู้สอน 
สอดคล้องกับประเด็นการนิเทศ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 
1. ความส าคัญของผลงานนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. กระบวนการผลิตผลงาน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
6.บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
หมายเหตุ  : ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม รวมปก เนื้อหาและภาคผนวก ไม่เกิน 30 หน้า 



    150  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


