


ค าน า 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวทางการพัฒนางานและเครื่องมือการนิเทศ ปี 2561 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ ให้ “โรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาขึ้น โดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 5 ตอน 
ได้แก่ 

ตอนที่  1  สภาพการจัดการศึกษา 
ตอนที่  2  ทิศทาง นโยบายการจัดการศึกษา 
ตอนที่  3  การจัดองค์กร/ภารกิจการนิเทศ/กระบวนการนิเทศ 
ตอนที่  4  ปฏิทินการนิเทศ  
ตอนที่  5  เครื่องมือการนิเทศ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นแนวด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า ในการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 จนส าเร็จ                      
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
   

 
                                           

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑                              
      เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ตอนที่ 1   สภาพการจัดการศึกษา          

1. พ้ืนที่และอาณาเขต           1 
2. ข้อมูลพ้ืนฐาน           2 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐     4 

ตอนที่ 2  ทิศทาง นโยบายการจัดการศึกษา  

1. วิสัยทัศน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมเพชรบูรณ์ เขต 1     6  
2. พันธกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมเพชรบูรณ์ เขต 1     6 
3. เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมเพชรบูรณ์ เขต 1     6 
4. กลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมเพชรบูรณ์ เขต 1     6 
5. ค่านิยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมเพชรบูรณ์ เขต 1     6 
6. จุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑     7 
7. การก าหนดมาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ        7 

ตอนที่ 3   การจัดองค์กร/ภารกิจการนิเทศ/กระบวนการนิเทศ 
1. วิสัยทัศน์         18 
2. พันธกิจ          18 
3. เป้าหมาย         18 
4. การจัดองค์กร         18 
5. ภารกิจการนิเทศ         25 
6. ขอบข่ายการนิเทศ        26 
7. กระบวนการนิเทศ        27 

ส่วนที่ 4  ปฏิทินการนิเทศ           

   ปฏิทินการนิเทศการศึกษา        32 
   กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายโครงการต่างๆ       33 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

ส่วนที่ 5  เครื่องมือการนิเทศ           

๑.  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  36 
2.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   45 
3.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย      46 
4.  แบบนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผล      49 
5.  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   50 
6.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    51 
7.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   53 
8.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 56 
9.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  59 
10.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  61 
11.  แบบนิเทศติดตามการด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับการประเมิน PISA2018 63 
๑2.  แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   65 
13.  แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 66 
๑4.  แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานท า   67 
๑5.  แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา    70 
๑6.  แบบบันทึกการนิเทศครู        71 
17.  แบบสังเกตการณ์สอนของครู       72 
18.  แบบฟอร์มสมุดบันทึกนิเทศ        74 
19.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย 
       ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       75 
20.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       เรียนรวม       78 
21.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดและ 
       ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน        81 
22.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม   84 

 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1          1 
ตารางที่ 2  แสดงข้อมลูโรงเรียน  ( ณ 10 มิถุนายน 2560)        2 
ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)       2 
ตารางที่ ๔  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตุลาคม 2560)    3 
ตารางที่ ๕  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา         3 
ตารางที่ ๖  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖          
               และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓          4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 

หน้า 

แผนภูมทิี ่ ๑  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   4 
แผนภูมทิี ่ ๒  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ตอนที่ ๑ 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. พื้นที่และอาณาเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑  มีภารกิจในการบริหารจัด
การศึกษา ใน ๓ อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ ๓,๙๖๑ 
ตารางกิโลเมตร  มีประชากร  ๒๗๕,๖๗๒ คน มีหมู่บ้าน ๓๗๑ หมู่บ้าน มีต าบล ๓๑  ต าบล มีองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ๒๘ แห่ง  มีเทศบาลต าบล ๙ แห่ง และเทศบาลเมือง ๑ แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอหล่มสักและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   
ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอคอนสาร  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก  อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอทับคล้อ  

อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
ตารางที ่๑  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
พ้ืนที/่ 
ตร.กม. 

เมืองเพชรบูรณ์ ๑๗ ๒๑๔ ๔ ๑๕ ๒,๒๘๑ 
ชนแดน ๙ ๙๖ ๔ ๘ ๑,๑๓๗ 
วังโป่ง ๕ ๖๑ ๒ ๕ ๕๔๓ 

รวม ๓๑ ๓๗๑ ๑๐ ๒๘ ๓,๙๖๑ 



๒ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

2. ข้อมูลพื้นฐาน 
2.1  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ( ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

ตารางท่ี  ๒  แสดงข้อมูลโรงเรียน   

รายการ 
จ านวนโรงเรียน/อ าเภอ 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามประเภทการจัดการเรียนการสอน 78 48 20 146 

ปฐมวัย - ป.๖ 49 35 12 96 
ป.๑     - ป.๖  4 1 0 5 
ปฐมวัย - ม.๓ 23 12 8 43 
ป.๑     - ม.๓ 2 - - 2 

โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน     
นักเรียน ๑-๑๒๐ คน 44 33 11 88 
นักเรียน ๑๒๑-๒๐๐ คน 20 9 6 35 
นักเรียน ๒๐๑-๓๐๐ คน 10 2 1 13 
นักเรียน ๓๐๑-๔๙๙ คน 2 3 1 6 
นักเรียน ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน 1 1 1 3 
นักเรียน ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙  คน 1 0 0 1 
นักเรียนตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป - - - - 

โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ 18 9 5 32 
โรงเรียนดีศรีต าบล 15 8 4 27 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 2 - - 2 
โรงเรียนในฝัน 1 1 1 3 

     
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 44 33 11 88 

จ านวนต่ ากว่า 40 11 6 3 20 
จ านวน  41-60 10 9 4 3 
จ านวน  61-80 10 10 3 23 
จ านวน  81-100 10 3 1 14 
จ านวน 101-120 3 5 0 8 

ตารางท่ี ๓  แสดงข้อมูลนักเรียน  ( ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน/อ าเภอ 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ปฐมวัย 2,452 1,313 595 4,360 
ประถมศึกษา 8,142 3,697 1,605 13,444 
มัธยมศึกษา 1,563 867 528 2,958 

รวมทั้งสิ้น 12,157 5,877 2,728 20,762 



๓ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตุลาคม 2560) 
ต าแหน่ง จ านวน 

ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 (รวมรอง ผอ.สพป.ช่วยราชการ สพม.40 จ านวน 1 ราย)  6 
ศึกษานิเทศก์ 16 
บุคลากรทางการศึกษา 41 
ลูกจ้างประจ า 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 
พนักงานราชการ 1 

รวม 93 
 
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผอ.รร. 66 39 15 120 
รอง ผอ.รร. 5 1 - 6 
ข้าราชการครู 718 338 167 1,223 
พนักงานราชการ 15 8 4 27 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 13 12 6 31 
ครูวิทย์/คณิต 11 9 2 22 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  29 14 3 46 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 20 9 62 
ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 32 21 8 61 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 15 8 4 27 
อ่ืนๆ      

รวม 937 470 218 1,625 
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3.  ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  ๓  (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี  6  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

สาระ 
การเรียนรู ้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ เพิ่ม/ลด ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย  52.04 44.37 -7.67 42.25 44.40 2.15 
ภาษาอังกฤษ 33.40 32.04 -1.36 27.66 27.35 -0.31 
คณิตศาสตร์ 39.08 34.72 -4.36 24.19 21.44 -2.75 
วิทยาศาสตร์ 39.84 37.06 -2.78 32.37 29.61 -2.76 
รวมเฉลี่ย 41.09 37.05 -4.04 31.62 30.70 -0.92 

จากผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕60 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินสูงสุด เท่ากับ 44.37 และ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีผลการประเมินต่ าสุด เท่ากับ 32.04 และเมื่อเปรียบเทียบกับ              
ปีการศึกษา ๒๕๕9  ปรากฏว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการประเมินลดลง 

จากผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕60 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีผลการประเมินสูงสุด เท่ากับ 44.40 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการประเมินต่ าสุด เท่ากับ  21.44 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕9  ปรากฏว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนสูงสุด  ร้อยละ 2.15 

 
แผนภูมิที ่ ๑  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
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แผนภูมิที่ ๒  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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ตอนที่ ๒  
ทิศทาง นโยบายการจัดการศึกษา 

 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วิสัยทัศน์ ปี 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนา
คุณภาพและคุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง (ป1 
ป2 ป3 ) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย  (ป4) 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสม 
และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ป5) 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน (ป6 ป7) 
 
เป้าประสงค์  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่สมดุลตามช่วงวัย  
3. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักสูตร 
4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมและ  

มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
กลยุทธ์ 

1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

 
 



๗ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ค่านิยม (Value)  
บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 

จุดเน้น   
1. สถานศึกษาปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
2. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
3. สถานศึกษาปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ 
4. สถานศึกษาผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. สถานศึกษาใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 

 
การก าหนดมาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 

1. ลดความ
เหลื่อมล้ า 
ทาง
การศึกษา 

 

เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพ 

๑. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 
3-5 ปี ได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

๒. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ  
6-11 ปีได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

๓. ร้อยละ 100 ผู้เรียนต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 12-
14  ปี ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔. อัตราการออกกลางคัน ไม่
เกินร้อยละ .02 

๕. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนต่อ 

๖. ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนชั้น ป.6   
เรียนจบภายใน 6 ปี 

๗. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ม.3  
เรียนจบภายใน 3 ปี  

๘. ร้อยละ 50  ของผู้เรียน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนต่อสายอาชีพ 

๙. ร้อยละ 100 ของ

1. จัดท าส ามะโนประชากรช่วงวัย  
0-17 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
โดยใช้เทคโนโลยี 

3. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง  

4. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว
ในสถานศึกษาทุกแห่ง 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
สถานศึกษาท่ีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 

๑๐. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ป้องกันตนเอง 
ให้ห่างไกลยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑๑. ร้อยละ 20 ของ
สถานศึกษามีเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วม 
เป็นต้นแบบ *** 

2. นักเรียน
ระดับ
ปฐมวัยทุก
คนมี
พัฒนาการที่
สมดุลตาม 
ช่วงวัย  

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
พัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 
 
 

๑๒. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาใช้หลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 

๑๓. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2560  

๑๔. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลตรงตาม
หลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 

๑๕. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ระดับปฐมวัยผ่านการ
ประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาใน
ระดับดีข้ึนไป 

๑. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใช้หลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 การจัด
ประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการ 

๒. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา   

3. นักเรียน
ระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน
ทุกคนมี

เสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศ 
 

๑๖. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ * 

๑๗. ร้อยละ 100 ของ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมี
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้
สามารถพัฒนาการอ่านการเขียน
ให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
คุณภาพ 
ตาม
มาตรฐาน
ของ
หลักสูตร 

นักเรียนแต่ละชั้นอ่านออก 
เขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.
ก าหนด 

๑๘. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีทักษะการอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

๑๙. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีหลักสูตร  
สถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๐. ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21  จากการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ 

๒๑. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 

๒๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่าน
มา 

๒๓. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-
NET) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา 

๒๔. ร้อยละ 50 ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
น าไปใช้และประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) 
 

๑. ให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียน
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารอย่างเข้มข้น 

๓. ส่งเสริมสนับสนุน่ให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ Active 
Learning 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
มีผลคะแนน O-NET 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

๒๕. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

๒๖. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

๒๗. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบ 
DLIT หรือ DLTV ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ใน
ระดับดีข้ึนไป 

๒๘. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความสามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๒๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่
สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ 
PISA 

๓๐. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผลที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 - ส่งเสริมการ
นิเทศการศึกษา
ให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยใช้
ห้องเรียนเป็น

๓๑. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

๓๒. ร้อยละ 100 ของครูใน
แต่ละสถานศึกษาได้รับ

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนารูปแบบการนิเทศของ 
สพป.พช.1 ให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
ฐาน การนิเทศภายในอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 
๓๓. ร้อยละ 100 ของ

ศึกษานิเทศก์มีสื่อ 
นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ในการ
นิเทศการศึกษา อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น 

๓๔. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศโดย สพป. อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

๓๕. ร้อยละ 80 ของ
ห้องเรียนในแต่ละ
สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศต่อปี 

๓๖. ร้อยละ 80 ของผู้รับการ
นิเทศจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีความพึง
พอใจต่อการนิเทศ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
  

4. นักเรียน
ระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน
ทุกคนเป็น
คนดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
ตาม
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
หลักสูตร
และค่านิยม
ของคนไทย  
12 ประการ 

ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
 
 

๓๗. ร้อยละ 100 
สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ บูรณา
การตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสอดคล้องตามช่วง
วัย 

๓๘. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

๓๙. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ และด าเนินกิจรรมตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต  

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการ
พระราชด าริสู่การจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
บนพื้นฐาน
ความเป็น
ไทย 

๔๐. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 

๔๑. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

๔๒. ร้อยละ 20 ของ
สถานศึกษาพอเพียงผ่าน
เกณฑ์การประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ 

๔๓. ร้อยละ 20 ของ
สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

๔๔. ร้อยละ 80 ของสถาน 
ศึกษาน าศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

๔๕. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนสุจริต ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

๔๖. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ 

๔๗. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาปลอดภัย 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปราศจากขยะ   

๔๘. ร้อยละ 100 ของ

จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้
กระบวนการลูกเสือ  

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในสถานศึกษาให้มี
ความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม ปราศจากขยะ และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้   

๕. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้เข้มแข็ง  

๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ  มลพิษ น้ า 
พลังงาน  อนามัย)  

๗. จัดให้มีการประกวดประเมิน
สถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero  
Waste  School)  

๘. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามคู่มือปฏิบัติงานและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
สถานศึกษาท่ีมีระบบใน
การบริหารจัดการด้าน
ขยะที่มีประสิทธิภาพ  

๔๙. ร้อยละ  20   ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียน
ปลอดขยะเป็นต้นแบบที่
อยู่ในระดับดีเด่น  

๕๐. ร้อยละ  100  ของ
สถานศึกษามีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

๕๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5. ผู้บริหาร ครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา มี
ความรู้ 
ความสามาร
ถและทักษะ
ที่เหมาะสม
และมี
วัฒนธรรม
การท างานที่
มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิตัล
เพ่ือการศึกษา 
 

๕๒. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๕๓. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 
 

๑. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา  

๒. ด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๓. ติดตาม ประเมินผลการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

6. สถานศึกษา
ทุกแห่งมี
ระบบ
ประกัน

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

๕๔. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มี
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับ

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีน
ขนาดเล็กมีการพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเองอย่างน้อย



๑๔ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
คุณภาพ
ภายในที่ได้
มาตรฐาน 

บริบท 
๕๕. ร้อยละ 10 ของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
(Best practice)  

๕๖. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน 
จากทีมงานในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

๕๗. จ านวนสถานศึกษา
ขนาดเล็กในสังกัดลดลง 

 

โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

ขนาดเล็กมีวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศด้านการจัดการเรียนการสอน 
ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (Best 
practice)  

๓. ส่งเสริมสถานศึกษาให้ประสาน
ความร่วมมือระหว่างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

๔. สร้างทีมงานส าหรับขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เหมาะสม  

๕. บริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมาให้มี
การจัดการเรียนรวม หรือเลิก
สถานศึกษา 

 ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 

๕๘. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา มีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับดีข้ึนไป 

 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ด า เนินการตามประกันคุณภาพ
ภายในให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 
 

 ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

๕๙. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานขั้น
ต่ าของ สพป.พช.1 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรกลุ่มโรงเรียนและ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอ่ืน
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๒. ให้กลุ่มโรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลการประชุม ให้ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบทุกครั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคล
ของกลุ่มโรงเรียนและกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาอ่ืนได้รับการ
พัฒนาเพื่อสร้างความตระหนัก 



๑๕ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
จิตส านึก ความรับผิดชอบ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมและร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. ปรับปรุงระเบียบที่ว่าด้วยกลุ่ม
โรงเรียนของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 เพ่ือให้กลุ่มโรงเรียน
บริหารจัดการได้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มโรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนภายในกลุ่ม 

7. ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๖๐. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผล
การประเมินมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 

๖๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในระดับสูง
มาก 

๖๒. สพป.มีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ครอบคลุม
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

๖๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
สถานศึกษา บุคคล องค์
คณะบุคคล และองค์กร
ต่างๆ อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

๖๔. ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
1 

๑. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมา ภิบาล 
ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. ส่งเสริมการด าเนินงานของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ ทั้ง
ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและองค์คณะบุคคล 
ให้สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ประสานและส่งเสริมการท างาน
ของผู้มีจิตอาสา        ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กร
ภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๕. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
สถานศึกษา บุคคล 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ



๑๖ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
 การศึกษา 

๖. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ที่
เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกประเภท 
ให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และ ด้านบริหารทั่วไป 

๗. จัดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน  
เดือนละ 1 ครั้ง 

๘. จัดให้มีการประชุมผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

๙. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
ได้ตามเป้าหมาย 
ในแต่ละไตรมาส 

๑๐. จัดให้มีกิจกรรมสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน (AAR) ของกลุ่ม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๑๑. ก าหนดให้ทุกกลุ่มในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดให้มีการ
แสดงผลการปฏิบัติงานที่ดี 
(Best Practice)  อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 ชิ้นงาน 

๑๒. จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ปลอดภัย 
สะอาด ปราศจากขยะ ร่มรื่น 
สวยงาม น่าอยู่ น่าท างาน และ
เอ้ือต่อการให้บริการทาง
การศึกษา 

๑๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี



๑๗ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ย่อย ตัวชี้วัด มาตรการ 
เพ่ือการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

๑๔. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับ 
เคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและ
ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

๑๕. จัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดท าระบบควบคุมภายใน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับโรงเรียนให้เข้มแข็ง 

๑๖. จัดให้มีระบบบริการแบบ One 
Stop Service ที่อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่
ประทับใจ 

 



๑๘ 
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ตอนที่ 3 
การจัดองค์กร/ภารกิจการนิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งกระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการนิเทศ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวคณะศึกษานิเทศก์ ได้รวบรวมสรรพก าลังก าหนด      
แนวทางการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลด้วยระบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2. พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. นิเทศติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการนิเทศ 

3. เป้าหมาย 
1. เสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบนิเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยพร้อมให้บริการ 

4. การจัดองค์กร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 มีอัตราก าลังศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑๖ คน มีการจัดองค์กรการนิเทศออกเป็น ๔ รูปแบบ
ตามภารกิจงาน ดังนี้ 

๑. การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจกรอบงาน (Function) 
๒. การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจงานนิเทศเชิงพ้ืนที่ (Area-based-Supervision) 
๓. การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Subject based Supervision) 
๔. การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจงานนิเทศเป็นทีม (Team) โดยรูปแบบ Cluster นิเทศ

งาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  
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๔.๑  การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจกรอบงาน (Function)  เป็นการจัดองค์กรโดยยึด
กรอบงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แบ่งภารกิจงานออกเป็น ๗ งาน ได้แก่ 

๑) งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒) งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓) งานนิเทศ ติดตามประประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔) งานพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕) งานพัฒนา ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖) งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
โดยมีรูปแบบโครงสร้าง ต่อไปนี้ 

 
ผังการจัดองค์กรการนิเทศในลักษณะงานตามภารกิจกรอบงาน Function 
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๔.๒  การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจงานนิเทศเชิงพื้นที่ (Area-based- Supervision)  
เป็นการจัดภารกิจงานโดยยึดพ้ืนที่ แบ่งออกเป็นพ้ืนที่อ าเภอ ๓ อ าเภอ และพ้ืนที่กลุ่มโรงเรียน ๑๔ กลุ่ม
โรงเรียน โดยมีรูปแบบโครงสร้าง ต่อไปนี้ 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการนิเทศ  ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ (Area-based-Supervisor) ใน ๓ อ าเภอ จ านวน ๑๔ 
กลุ่มโรงเรียน ดังนี้  

๑.  กลุ่มโรงเรียนในเมือง   
ได้แก่ ๑. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 

๒. นายจรัญ  จากยางโทน  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
จ านวน ๗ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านป่าแดง ๒) โรงเรียนบ้านป่าเลา 
๓) โรงเรียนบ้านพล า ๔) โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
๕) โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ๖) โรงเรียนบ้านสะเดียง 
๗) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  
 

๒.  กลุ่มโรงเรียนท่าพล นางั่ว   
ได้แก่ ๑. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 

๒. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
จ านวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านคลองสาร ๒) โรงเรียนบ้านนา 
๓) โรงเรียนบ้านนางั่ว ๔) โรงเรียนบ้านป่าม่วง 
๕) โรงเรียนโพธิ์งาม ๖) โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
๗) โรงเรียนบ้านวังซอง ๘) โรงเรียนบ้านอมกง 
๙) โรงเรียนบ้านดง ๑๐) โรงเรียนบ้านท่าพล 
 

๓.  กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่   
ได้แก่ ๑. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 

๒. น.ส.รัมภา  กุณพันธนาภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
จ านวน ๗ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ๒) โรงเรียนบ้านสะแกงาม 
๓) โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ๔) โรงเรียนบ้านน้ าเดื่อ 
๕) โรงเรียนบ้านน้ าเดื่อใต้ ๖) โรงเรียนบ้านห้วยแหน 
๗) โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  
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๔.  กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 
ได้แก่ ๑. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 

๒. นายพิน  สงค์ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
จ านวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านท่ากกตาล ๒) โรงเรียนบ้านโคก 
๓) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๔) โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 
๕) โรงเรียนบ้านกกกะยาง ๖) โรงเรียนบ้านล าป่าสักมูล 
๗) โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ๘) โรงเรียนบ้านน้ าเลา 
๙) โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ๑๐) โรงเรียนบ้านคลองบง 

 
๕.  กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 

ได้แก่ ๑. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
๒. น.ส.กาญจนา  คูทิพย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๓. นางนิลยา  ทองศร ี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

จ านวน ๑๔ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านนาป่า ๒) โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 
๓) โรงเรียนบ้านกกไทร ๔) โรงเรียนบ้านเขาขาด 
๕) โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ ๖) โรงเรียนบ้านบง 
๗) โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน ๘) โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน 
๙) โรงเรียนบ้านบุฉนวน ๑๐) โรงเรียนบ้านปากน้ า 
๑๑) โรงเรียนบ้านตะเบาะ ๑๒) โรงเรียนบ้านป่าบง 
๑๓) โรงเรียนบ้านวังโค้ง ๑๔) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 
๖.  กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร 

ได้แก่ ๑. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๒. นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  

จ านวน ๑๔ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านคลองขุด ๒) โรงเรียนบ้านคลองส าโรง 
๓) โรงเรียนบ้านชอนไพร ๔) โรงเรียนบ้านสักแห้ง 
๕) โรงเรียนบ้านโตก ๖) โรงเรียนบ้านโตกใต้ 
๗) โรงเรียนบ้านทุ่งแค ๘) โรงเรียนบ้านพนานิคม 
๙) โรงเรียนบ้านพี้ ๑๐) โรงเรียนบ้านวังจาน 
๑๑) โรงเรียนบ้านขมวด ๑๒) โรงเรียนบ้านนายม 
๑๓) โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง ๑๔) โรงเรียนบ้านหัวนา 
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๗.  กลุ่มโรงเรียนวังชมภู   
ได้แก่ ๑. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 

๒. นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
จ านวน ๘ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้าน กม.๒ ๒) โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 
๓) โรงเรียนบ้านซับข่อย ๔) โรงเรียนบ้านยางหัวลม 
๕) โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ๖) โรงเรียนบ้านวังทอง 
๗) โรงเรียนสามแยกวังชมภู ๘) โรงเรียนบ้านหลุง 

 
๘.  กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง   

ได้แก่ ๑. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๒. นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  

จ านวน ๙ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านชัยมงคล ๒) โรงเรียนบ้านเนินสง่า 
๓) โรงเรียนบ้านหนองแหวน ๔) โรงเรียนบ้านห้วยนาค 
๕) โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ๖) โรงเรียนบ้านยางกุด 
๗) โรงเรียนบ้านระวิง ๘) โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ ๑๓๗ 
๙) โรงเรียนบ้านยางลาด  

 
๙.  กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน 

ได้แก่ ๑. นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
๒. นายนิรภัย  แดงโชต ิ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๓. นางสุมาลี  ขจรไพร  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

จ านวน ๑๕ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ ๒) โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 
๓) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ๔) โรงเรียนอนุบาลชนแดน 
๕) โรงเรียนบ้านซับเจริญ ๖) โรงเรียนบ้านซับสีทอง 
๗) โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ๘) โรงเรียนบ้านกกจั่น 
๙) โรงเรียนบ้านน้ าลัด ๑๐) โรงเรียนบ้านห้วยตูม 
๑๑) โรงเรียนบ้านผาทอง ๑๒) โรงเรียนบ้านลาดน้อย 
๑๓) โรงเรียนบ้านหนองแดง ๑๔) โรงเรียนบ้านหนองตาด 
๑๕) โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง  

 
๑๐. กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 

ได้แก่ ๑. นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๒. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  

จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ๒) โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 
๓) โรงเรียนบ้านโคกสูง ๔) โรงเรียนบ้านดงแขวน 



๒๓ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

๕) โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ๖) โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 
๗) โรงเรียนบ้านท่าข้าม ๘) โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 
๙) โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ๑๐) โรงเรียนบ้านซับขลุง 
๑๑) โรงเรียนบ้านศาลาลาย  

 
๑๑. กลุ่มโรงเรียนลาดแค 

ได้แก่ ๑. นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๒. นางสุพัตรา  คงศิริกร  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  

จ านวน ๙ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนธาราคีรี ๒) โรงเรียนบ้านโคกยาว 
๓) โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ๔) โรงเรียนสายสมร 
๕) โรงเรียนบ้านดงลาน ๖) โรงเรียนบ้านถ้ าแก้ว 
๗) โรงเรียนบ้านลาดแค ๘) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
๙) โรงเรียนลูกจันทร์ปิยะอุย  

 
๑๒. กลุ่มโรงเรียนดงขุย 

ได้แก่ ๑. นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๒. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  

จ านวน ๑๕ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้าน กม.๒๘ ๒) โรงเรียนบ้านดงขุย 
๓) โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ๔) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
๕) โรงเรียนบ้านหนองระมาน ๖) โรงเรียนบ้านเขาน้อย 
๗) โรงเรียนบ้านเขาสัก ๘) โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 
๙) โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ๑๐) โรงเรียนบ้านหนองกลอย 
๑๑) โรงเรียนบ้านกล้วย ๑๒) โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 
๑๓) โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ๑๔) โรงเรียนบ้านโคกส าราญ 
๑๕) โรงเรียนบ้านวังรวก  

    
๑๓. กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 

ได้แก่ ๑. นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 
๒. นายนิพล  พลกลาง  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  

จ านวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน ๒) โรงเรียนบ้านเชิงชาย 
๓) โรงเรียนบ้านซับเปิบ ๔) โรงเรียนบ้านทางข้าม 
๕) โรงเรียนบ้านโนนตูม ๖) โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 
๗) โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ๘) โรงเรียนบ้านดงลึก 
๙) โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย ๑๐) โรงเรียนบ้านวังศาล 
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๑๔. กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน 
ได้แก่ ๑. นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และ 

๒. นางนงเยาว์  นามทองดี  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี ้
๑) โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ๒) โรงเรียนบ้านดงหลง 
๓) โรงเรียนบ้านด่านช้าง ๔) โรงเรียนบ้านวังขอน 
๕) โรงเรียนบ้านวังชะนาง ๖) โรงเรียนน้ าอ้อมประชาสรรค์ 
๗) โรงเรียนบ้านวังพลับ ๘) โรงเรียนบ้านวังหิน 
๙) โรงเรียนบ้านวังหินซอง ๑๐) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
๑๑) โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน  

 
๔.๒  การจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจงานกลุ่มสาระการเรียนรู้   เป็นการจัดภารกิจงานโดย 

ยึดกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักแบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่มสาระได้แก่  
๑) กลุ่มปฐมวัย   
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๙) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑๐) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โดยมีรูปแบบโครงสร้าง ต่อไปนี้ 
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ผังการจัดองค์กรการนิเทศตามภารกิจงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

5.  ภารกิจการนิเทศ 
5.1  สภาพปัญหาและความต้องการ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ
การนิเทศการศึกษา อันจะท าให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักการส าคัญของการนิ เทศการศึกษาต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการ                            
มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งการให้ขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน การนิเทศการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน ด้วยการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้นิเทศจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาครูในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
คุณภาพ 

ปัจจุบันการนิเทศการศึกษายังมีปัญหาทั้งด้านองค์กรและบุคลากรที่มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ขาดความรู้ ทักษะและเจตคติในการนิเทศ ปฏิบัติงานตามนโยบายที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่และขอบเขต
ตามมาตรฐานเฉพาะต าแหน่ง พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานกว้างไกล ท าให้ไม่สามารถนิเทศได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ ส าหรับการนิเทศภายในโรงเรียน ยังพบปัญหาคือการนิเทศยังไม่ได้เกิดจากความต้องการของบุคลากร
ในโรงเรียนโดยตรง ผู้นิเทศขาดทักษะในการนิเทศ ไม่มีแผนในการนิเทศและมีก ารนิเทศที่ไม่ต่อเนื่อง                   
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บางโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน ขาดการนิเทศติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนสื่อและ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการนิเทศการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการน าเอา
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการนิเทศ  

5.2   วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศการศึกษา 
๒.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา น าระบบการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   ไปใช้ในการขับเคลื่อนโยบายทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ 
5.3  เป้าหมายการนิเทศ 

เชิงปริมาณ 
๑.  ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการ

นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศภายในโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ด าเนินการนิเทศภายใน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง 
๓.  ศึกษานิเทศก์ทุกคนพัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.  ผู้นิเทศทุกคนรายงานผลการนิเทศผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทุกครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
๑.  ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีทางไกล

(DLTV,DLIT) ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้นในศตวรรษที่ ๒๑ และเกิด
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการบริหารหลักสูตร 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

๓.  ศึกษานิเทศก์และผู้นิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ น าสารสนเทศจากการนิเทศไปใช้ใน
การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

๔.  ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา อย่างน้อย ๑ รายการต่อป ี
 

๖.  ขอบข่ายการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖.๑  งานนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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๖.๒  งานนิเทศตามภารกิจ 
๖.๒.1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1)  การพัฒนาหลักสูตร 
๒)  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓)  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 

๖.๒.2  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.๒.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๖.๒.4  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

๖.๓  งานนิเทศการศึกษาตามนโยบาย 
๖.๓.๑ การพลิกโฉมการอ่านออกเขียนได้ในชั้น ป.๑ และทุกชั้นเรียน 
๖.๓.๒ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
๖.๓.๓ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ (DLIT) 
๖.๓.๔ การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในโรงเรียนโครงการน าร่อง 
๖.๓.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๖.๓.๖ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามพัฒนาทางสมอง (BBL) 
๖.๓.๗ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๓.8 การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
๖.๓.9 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๖.๓.๑0 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET  
๖.๓.๑1 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมงานอาชีพ 
๖.๓.๑2 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการอ่ืนๆแบบบูรณาการ ได้แก่ สถานศึกษา

พอเพียง โรงเรียนสุจริต โรงเรียนดีประจ าต าบล  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนแกนน าการศึกษาภาคบังคับ 

7.  กระบวนการนิเทศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ก าหนดกระบวนการการนิเทศโดย

ยึดโรงเรียนเป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นระบบ และวิธีการนิเทศ  ดังนี้ 

ก าหนดรูปแบบการนิเทศเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
๑.  นิเทศทางตรง (Direct Supervision) แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 

๑.๑  นิเทศเชิงเดี่ยว (Single supervision) 
๑.๒  นิเทศเป็นทีม (Team supervision)  ได้แก่   

1.2.1  ทีม Cluster 
1.2.2  ทีมเฉพาะกิจ 

๒.  นิเทศทางไกล (Distance supervision) โดยใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์ (Online 
supervision) โดยใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบ APASR Model ดังนี้ 

 
 
 



๒๘ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

 
กระบวนการนิเทศรูปแบบ APASR Model โดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน 

 

 
 

 
 



๒๙ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

 
กระบวนการนิเทศรูปแบบ APASR MODEL ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่  ๑  วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
๑.๒ ก าหนดเป้าหมายการนิเทศ 

ขั้นที่  ๒  วางแผนการนิเทศ (Plan) 
๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ 
๒.๒ สร้างเครื่องมือนิเทศ และแบบนิเทศติดตามงาน/โครงการต่าง ๆ  

ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติการนิเทศ (Action) ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ นิเทศทางตรง (Direct Supervision) 
และนิเทศทางไกล (Distance Supervision) 

๑.  นิเทศทางตรง (Direct Supervision) ด าเนินการนิเทศใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
๑.๑  นิเทศเชิงเดี่ยว (Single supervision) โดยยึดพ้ืนที่กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ๑๔ กลุ่ม

โรงเรียน ๑๕๑ โรงเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ทุกโรงเรียน 
๑.๒  นิเทศเป็นทีม (cluster) จัดเป็น ๓ ทีม โดยยึดโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนใน

โครงการตามนโยบายส าคัญ โรงเรียนชั้นน าประเภทต่างๆ และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
เป้าหมาย ๕๐ โรงเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ทุกโรงเรียน และติดตามงานการนิเทศงาน 4 ด้าน ได้แก่ งาน
วิชาการ  งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานงบประมาณ โดยใช้เทคนิควิธีการนิเทศ 
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทในแต่ละเรื่อง เช่น 

๑) การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching and Mentering) 
๒) แบบกัลยาณมิตร 
๓) แบบพาท า 
๔) การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
๕) การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision) 

๒.  นิเทศทางไกล (Distance supervision) โดยใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Internet)  โดยใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์ ดังนี้ 

ระบบนิเทศ Online เป็นระบบการนิเทศผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ( Internet)                    
ที่สามารถนิเทศได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยสื่อมัลติมิเดีย (Social Media) รวมทั้ง
สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้ได้ใหม่ ศึกษานิเทศก์ผู้ให้การนิเทศ และครู ผู้บริหารผู้รับการนิเทศ มีปฏิสัมพันธ์ใน
ลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ (Social Network) 

เว็บไซต์ที่ใช้ในการนิเทศออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ได้แก่ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/pnb1/ หรือ เข้าผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ไปยังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ภายในเว็บไซต์จะมีห้องนิเทศออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมขุมความรู้ ของศึกษานิเทศก์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ทุกคนตามกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/pnb1/%20หรือ


๓๐ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

 

ขั้นที่  ๔  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ (Sharing and Knowleage Managment) 
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการปฏิบัติงานนิเทศ (After Action Review) เพ่ือ

สรุปเป็นองค์ความรู้ (KM) เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของแต่ละคน (Best Practice) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ขั้นที่  ๕  รายงานผลการนิเทศ (Report) 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการนิเทศในแต่ละครั้ง ผู้นิเทศจะต้องรายงานผลการนิเทศผ่าน
ระบบโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือเป็นการรวบรวมผลที่สามารถสรุปและติดตามผลได้ตลอดเวลา 

ระบบรายงานการนิเทศออนไลน์ 
เป็นระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์  ที่ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามการรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละครั้งที่ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษากับโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ผู้นิเทศจะต้องบันทึกรายการนิเทศนั้น ๆ ลงในระบบโปรแกรมรายงาน
การนิเทศ ซึ่งจะเก็บเป็นข้อมูลการนิเทศรายบุคคลและข้อมูลการนิเทศในภาพรวมของคณะนิเทศ ระบบ
สามารถประมวลผลการนิเทศได้  

 

 



๓๑ 
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๓๒ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ตอนที่ 4 
ปฏิทินการนิเทศการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑ 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ก าหนดปฏิทินการนิเทศประจ าปี ดังนี้ 
 

วัน  เดือน  
ปี 

รายการปฏิบัติ รายการนิเทศ/เรื่อง งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
คณะท างาน 

พฤศจิกายน 
 ๒๕60 

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล  
ปฏิบัติการนิเทศ 

- ข้อมูล NT, O-NET  
- อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.1 

ระยะที่ 1 
จากโครงการ 
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
จ านวนเงิน 
94,000 บาท 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

ธันวาคม 
๒๕60 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- Pre O-NET 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

มกราคม  
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

- การอ่านการเขียนนักเรียนทุก
ชั้น 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 
 

กุมภาพันธ์  
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET 
- นิเทศงาน 4 ด้าน 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 
 

มีนาคม 
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

- ตรวจเยี่ยมการสอบ NT 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

เมษายน  
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

สะท้อนผลการนิเทศ คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

พฤษภาคม  
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

- การเตรียมความพร้อมการ
เปิด  ภาคเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖1 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

มิถุนายน  
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

- การนิเทศภายในโรงเรียน 
- การประกันคุณภาพภายใน 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ระยะที่ 2 
จากโครงการ 
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

กรกฎาคม 
๒๕๖1 

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติการนิเทศ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
นิเทศฯ 
 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 



๓๓ 
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วัน  เดือน  
ปี 

รายการปฏิบัติ รายการนิเทศ/เรื่อง งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
คณะท างาน 

สิงหาคม  
๒๕๖1 

ประชุมสัมมนาและน าเสนอ 
Best Practice  

คัดเลือกวิธีปฏิบัติการนิเทศที่ดี จ านวนเงิน 
**..............**
บาท 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

กันยายน 
๒๕๖1 

สรุป/รายงานผลการนิเทศฯ งานตามโครงการฯ คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 

หมายเหตุ :  งบประมาณระยะที่ 1 จ านวนเงิน  94,000 บาท ระยะเวลาในการนิเทศฯ เดือน 
พฤศจิกายน 2560 -  เดือนพฤษภาคม 2561 

งบประมาณระยะที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะ
จัดสรรเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการนิเทศฯ ในเดือน มิถุนายน 2561 - กันยายน 2561 ตามความเหมาะสม 

สรุปกิจกรรมการนิเทศในแต่ละรูปแบบผู้ปฏิบัติงานได้แก่ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  และ
ศึกษานิเทศก ์จ านวน ๒0 คน 

๑.  ปฏิบัติการนิเทศทางตรง 
๑.๑  นิเทศเชิงเดี่ยว คนละ 2  ครั้งๆ ละ ๕ วัน รวม ๑0 วนั 
๑.๒  นิเทศเป็นทีม Cluster คนละ 2 ครั้งๆละ ๕ วัน รวม ๑0 วัน 

รวมปฏิบัติการนิเทศเชิงเดี่ยวและเป็นทีม Cluster คนละ 4 ครั้ง/ 2๐ วัน 
๒.  ประชุม AAR หลังปฏิบัติการนิเทศ จ านวน 1 ครั้ง (เดือนละ ๑ ครั้ง) 
๓.  ประชุมน าเสนอ Best Practice ผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง  
๔.  ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ปีละ ๑ ครั้ง 
๕.  สรุปผลและรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๖.  ปฏิบัติการนิเทศออนไลน์ ด าเนินการได้ตลอดระยะเวลาไม่จ ากัด จะสรุปผลการนิเทศทุกเดือน 

กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายโครงการต่าง ๆ  จ านวน  ๔0  โรงเรียน 
 

๑. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล,ศูนย์ PEER 
๒. โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนประชารัฐ/มาตรฐานสากล/แกนน าการศึกษา

ภาคบังคับ 
๓. โรงเรียนบ้านโตก โรงเรียนประชารัฐ/แกนน างานอาชีพ/ต้นแบบ

กิจกรรมลูกเสือ 
๔. โรงเรียนบ้านเนินสง่า โรงเรียนแกนน างานอาชีพ 
๕. โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนในฝัน 
๖. โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนในฝัน 

๗. โรงเรียนบ้านซับเปิบ โรงเรียนในฝัน 

๘. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ ่ โรงเรียนแกนน าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๙. โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู โรงเรียนแกนน าห้องสมุดมีชีวิต 
๑๐. โรงเรียนบ้านสะเดียง โรงเรียนแกนน าคุณธรรม 
๑๑. โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง โรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ,ศูนย์ PEER 
๑๒. โรงเรียนอนุบาลชนแดน โรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ 
๑๓. โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนแกนน าโรงเรียนสุจริต 



๓๔ 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

๑๔. โรงเรียนบ้านดงขุย โรงเรียนศูนย์ PEER 
๑๕. โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล/โรงเรียนสุจริต 
๑๖. โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล/ศูนย์อาเซียน 
๑๗. โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล/โรงเรียนสุจริต 
๑๘. โรงเรียนบ้าน กม.๒๘ โรงเรียนดีประจ าต าบล 
๑๙. โรงเรียนบ้านโป่งหว้า โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล/โรงเรียนสุจริต 
๒๐. โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๑. โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๒. โรงเรียนบ้านนางั่ว โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล/คุณธรรมดีเด่น 
๒๓. โรงเรียนบ้านป่าม่วง โรงเรียนดีประจ าต าบล 
๒๔. โรงเรียนบ้านห้วยผักไล โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๕. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๖. โรงเรียนบ้านบง โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๗. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๘. โรงเรียนบ้านสักแห้ง โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๒๙. โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนดีประจ าต าบล 
๓๐. โรงเรียนบ้านห้วยสะแก โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๓๑. โรงเรียนบ้านระวิง โรงเรียนดีประจ าต าบล 
๓๒. โรงเรียนบ้านยางลาด โรงเรียนดีประจ าต าบล 
๓๓. โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๓๔. โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา  โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๓๕. โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ โรงเรียนดีประจ าต าบล 
๓๖. โรงเรียนบ้านลาดแค โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๓๗. โรงเรียนบ้านหนองกลอย โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๓๘. โรงเรียนบ้านวังศาล โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๓๙. โรงเรียนบ้านวังชะนาง โรงเรียนประชารัฐ/ดีประจ าต าบล 
๔๐. โรงเรียนบ้านโนนตูม โรงเรียนดีประจ าต าบล 
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ตอนที่ ๕ 
เครื่องมือการนิเทศการศกึษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีเครื่องมือและแบบนิเทศติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ภารกิจงาน และตามโครงการที่ส าคัญดังนี้ 
๑.  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
2.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย    
4.  แบบนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผล 
5.  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
7.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
8.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ   
9.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
10.  แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
11.  แบบนิเทศติดตามการด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับการประเมิน PISA 2018 
๑2.  แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
13.  แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
๑4.  แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
๑5.  แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
๑6.  แบบบันทึกการนิเทศครู 
17.  แบบสังเกตการณ์สอนของคร ู
18.  แบบฟอร์มสมุดบันทึกนิเทศ 
19.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
20.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
21.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
22.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
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แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โรงเรียน ……………….………………………………กลุ่มโรงเรียน...........................................อ าเภอ……….......…….. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน......................................................................................................................  

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

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนตาม
สภาพจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยก าหนดระดับคุณภาพดังนี้ 

3 หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนมากท่ีสุด 
2 หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนปานกลาง 
1 หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนน้อย 
0 หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการและยังไม่มีความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน 

ผู้ประเมิน  ศึกษานิเทศก์   ผู้บริหาร   ครูผู้สอน   
 ครูวิชาการ   ผู้นิเทศอ่ืน ๆ ระบุ........................................................... 

ข้อมูลสถานศึกษา 
1. จ านวนนักเรียน 

 ไม่เกิน 120   121-200   201-300   
 301-500   มากกว่า 500 

2. จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา……………………………………………… 
3. การจัดการเรียนการสอน 

  DLTV         DLIT      อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

1. ด้านอาคารสถานที่ 

รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
1. ความปลอดภัยของอาคารเรียน / อาคารประกอบ 

  1.1 การดูแลประตู หน้าต่าง ฝ้า พ้ืนเพดาน หลังคา 
เสา ราวบันได กันสาด รางน้ า ให้มีสภาพการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย 

  1.2 ครุภัณฑ์ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน ตู้ กระดานด า 
ชั้นวางเอกสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีเพียงพอ 

  1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ 
พัดลม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าให้มีสภาพ
การใช้งานอย่างปลอดภัย 
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
  1.4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่าง ๆ มี
ความสะอาด และปลอดภัย 

  1.5 ห้องน้ า ห้องส้วม มีความสะอาดและปลอดภัย 
มีอุปกรณ์ครบ 

   - อุปกรณ์ใช้งานมีครบและปลอดภัย 

   - อุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเพศและวัย 

   - มีแสงสว่างเพียงพอและปลอดภัย 

   - มีความสะอาดพร้อมใช้งาน 

  1.6 โรงเรียนได้มีการสั่งปิดอาคารที่ไม่ปลอดภัย มี
ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้า ได้ท าการซ่อมแซม หรือ
ขออนุญาตรื้อถอน 

2. ความปลอดภัยของครุภัณฑ์ 
  2.1 คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน ตู้เหล็ก ตู้เก็บ
เอกสาร เครื่องขยายเสียง มีการจัดวางที่เหมาะสมปลอดภัย 
เป็นระเบียบ และจัดท าป้ายแนะน า 

  2.2 อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า 
สายไฟ ชุดระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

     

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

  3.1 ดูแลความเสื่อมสภาพของสิ่งปลูกสร้าง เช่น 
ต้นไม้ สนามกีฬาและอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น รั่ว ประตู
โรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จัดให้มี ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าป้าย ค าเตือนมีการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

  3.2 สระน้ า บ่อน้ า บ่อเลี้ยงปลา จัดท าป้ายเตือน 
ท ารั้วล้อมรอบแนวเขตโดยรอบ 

  3.3 เขตก่อสร้าง กองวัสดุที่ช ารุด กองวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้าง ควรจัดท ารั้วโดยรอบ ป้ายค าเตือนห้าม
นักเรียนเข้า จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย มิดชิด จัดให้มี
ผู้ควบคุมดูแล 

  3.4 ต้นไม้ ตรวจสอบ ตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในสภาพ
ปลอดภัย จัดท าป้ายแจ้งเตือน 

     

4. วางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการป้องกันอุบัติภัยใน
สถานศึกษา 

  4.1 มีการส ารวจสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

  4.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและความ
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง 

  4.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  4.4 ส่งเสริมการสอนว่ายน้ าให้นักเรียน 
5. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา 
เดินทางเท้า เดินทางโดยยานพาหนะ ทางบก และทางน้ า 

  5.1 ประสานความร่วมมือ ครู ชุมชน ผู้ปกครอง 
และต ารวจ 

  5.2 มีแนวทางหรือคู้มือการใช้รถ ใช้ถนนให้กับ
นักเรียน 

  5.3 ท าป้ายเตือน “ปลอดภัยไว้ก่อน” 

  5.4 การจัดกิจกรรมระบบการจราจรเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 

  5.5 ก ากับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจราจรทางบกและข้อปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะ 

  5.6 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ พนักงานขับรถ
รับ-ส่งนักเรียน  

  5.7 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจกวดขันดูแล
การขับรถของพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน พร้อมจัดท า
ทะเบียนควบคุม 

     

6. การป้องกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากมนุษย์ 

  6.1 มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอยู่เวร 

  6.2 การให้ความรู้และฝึกซ้อมครู นักเรียน ในเรื่อง
การดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

  6.3 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงและตรวจสอบอุปกรณ์
การป้องกันอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

     

7. อุบัติภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
  7.1 การตรวจสอบความมั่นคงของอาคารและ
บริเวณสถานศึกษา 

  7.2 การให้ความรู้และฝึกซ้อมครู นักเรียน ในเรื่อง
การเคลื่อนย้าย การป้องกันตนเอง 

     

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคม 

  8.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  8.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
และชุมชน 

  8.3 จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

  8.4 มีระบบเฝ้าระวัง การตรวจสอบที่เข้มแข็ง 

  8.5 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
9. การป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

  9.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อม น้ า อากาศ เสียง ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้านการ
ได้ยิน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สมาธิ การติดต่อสื่อสาร 

  9.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขให้แก่ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง 

  9.3 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     

10. การอุปโภคบริโภค 

  10.1 สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือในการ
จัดให้มีอาหารกลางวัน และน้ าดื่มท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

  10.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

  10.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ และสะอาด 

  10.4 มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ท่ีมิดชิดและสะอาด 

  10.5 ท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

     

11. โรคติดต่อ 

  11.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลและเฝ้าระวัง 

  11.2 ท าความสะอาดสถานศึกษาและแหล่ง
เพาะพันธุ์โรค 

  11.3 ให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 

  11.4 ท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

     

12. การป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ 

  12.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือ 

  12.2 จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด 

  12.3 การให้ความรู้นักเรียน และผู้ปกครอง 

     

13. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการสู้รบและ
ความไม่สงบ 

  13.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามสถานการณ์ที่
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
เกี่ยวข้อง 

  13.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการเรียนการสอน 

รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
1. ก าหนดทิศทางการศึกษา 

  1.1 วิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 ปรับปรุงพัฒนาทิศทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

2. ประกันคุณภาพการศึกษานักเรียนทุกคนอ่านออก 
เขียนได้ 
  2.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  2.2 ท าข้อตกลงกับผู้ปกครองประกันคุณภาพการ
อ่านออกเขียนได้ในค าพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 

     

3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน      
ตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum 
Sourcebook) 
  3.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะภาษาท่ีสอง และมีความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

  3.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน
และมีความพร้อมใช้ทุกชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2561 

     

4. กิจกรรม Welcome To School 

  4.1 ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

  4.2 ประชุมผู้ปกครอง Meeting Classroom 

  4.3 ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบให้ครูประจ าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกับผู้ปกครอง 
เยี่ยมชมชั้นเรียนของนักเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครู
ประจ าชั้นต้อนรับนักเรียนด้วยความยินดี (สร้างความ
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
ประทับใจให้นักเรยีน เน้นพฤติกรรมเชิงบวก) แจกหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
5. บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

  5.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  5.2 ประกาศใช้มาตรฐานสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา (ตั้งค่าเป้าหมาย/พันธกิจ) 
  5.3 ประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

     

3. ด้านนักเรียนและนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
1. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ นโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนรายการจ่ายค่าจัดการ
เรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) และน าเสนอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ 

     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาหนังสือห้องสมุด
และแบบเรียน 

     

3. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) 

     

4. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน ร่วมก าหนดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือ
จ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(แบบเรียนครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
แบบฝึก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้(ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/
ภาษาอังกฤษ) ตามหนังสือสั่งการของสพฐ. ครบทุกคน) 

     

5. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายร่วมให้ความคิดเห็นในการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

     

6. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลเรียนเรียนยากจน 
นักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ
ประเมินและปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน 

     

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมก าหนด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา 

     

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ
การใช้เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

     

10. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความคิดเห็นในการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและ
รับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาให้การบริหารจัดการ             
ปัจจัยที่ได้รับจากโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

11. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

12. สถานศึกษามีการตรวจสอบให้นักเรียนมีเครื่องแบบ
นักเรียน และอุปกรณ์การเรียนจริงตามท่ีได้รับจัดสรร 

     

13. สถานศึกษามีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลให้
สาธารณชนได้รับทราบ 

     

4. ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน 

รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
1. ส ารวจจ านวนนักเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าอาหาร
กลางวัน 

     

2. ได้รับงบประมาณครบ 100% และทันเวลา      
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน 

     

4. จัดระบบการเงิน บัญชี รับจ่าย      
5. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันครบทุกคน      
6. ด าเนินงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      
7. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับ
งบประมาณอาหารกลางวันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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5. ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น  

รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
5.1  การติดตามนโยบาย      

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา (NT และ O-NET)      
2. การเตรียมความพร้อมเรื่อง PISA      
3. การจัดการศึกษาปฐมวัย การใช้หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
     ๓.๑ ความพร้อมของห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย

มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย ๒ มุม 
     ๓.๒ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     ๓.๓ แผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๖ หน่วย 

     

4. การปรับปรุง พัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช  2561 
           4.1 การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนของ
หลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย ค าสั่ง และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพบริบท จุดเน้น และ
เกณฑ์การจบหลักสูตร ของสถานศึกษา  
           4.2 การปรับปรุงเนื้อหาสาระ ในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
(ภูมิศาสตร์) , การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในชั้น ป.1 / 
ป.4 / ม.1  
           4.3 การปรับปรุงเนื้อหาสาระ ในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อื่น ๆ ในชั้น ป.1 / ป.4 / ม.1 ที่มี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น   
            4.4 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน มีสภาพ
ความพร้อมใช้จริงในปีการศึกษา  2561  

     

๕. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      
5. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์      
6. การใช้ DLTV, DLIT และ ระบบInternet (IT)       
7. การอ่านออกเขียนได้      
8. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา      
9. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการ

ลูกเสือและยุวกาชาด 
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รายการ 
ระดับความพร้อม ปัญหา/

อุปสรรค 0 1 2 3 
5.2 จุดเน้นสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1. สถานศึกษาปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้     
 

2. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา 

     

3. สถานศึกษาปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปราศจากขยะ 

     

4. สถานศึกษาผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

     

5. สถานศึกษาใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบาย 

     

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………
……………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..………
………………………………………………………..………………………………………………………………..……. 

 
ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ประเมิน  

(........................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. 
วันที่............./................................./................... 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โรงเรียน.............................................................กลุ่มโรงเรียน........................................................................... 

ที ่ ประเด็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ปฏ
ิบัต

ิ 

ไม
่ปฏ

ิบัต
ิ ระดับคุณภาพ ผลการ

ปฏิบัติ 

ร่องรอย / 
หลักฐาน  

5 4 3 2 1  
1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
        

2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        

3 สถานศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้         
4 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

        

5 สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

        

6 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม่ 

        

7 สถานศึกษาจัดท าและเผยแพร่รายงาน
ประจ าปี (SAR) ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสงักัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        

8 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  

        

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 

ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ                                                                   
(......................................................) 
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ปีการศึกษา 2561 

.................................................................. 
โรงเรียน.............................................................กลุ่มโรงเรียน.................................... 

ชื่อครูผู้สอน.................................................... ต าแหน่ง.............................วิชาเอก..................................... 
   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวนนักเรียน...........คน  ชาย.........คน หญิง..........คน   
   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวนนักเรียน...........คน  ชาย.........คน หญิง..........คน   
   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวนนักเรียน...........คน  ชาย.........คน หญิง..........คน   

วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ.  ...................  
 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ตอนที่ 1  การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
1.1 ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  
1.2 ห้องเรียนถูกสุขลักษณะ  มีแสงสว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเทได้ 
1.3 มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคล  กลุ่มย่อย   
1.4 ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์อย่างน้อย  4  มุม และภายในมุม 

มีสื่อ ของเล่นอย่างหลากหลายเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
1.5 พ้ืนที่จัดแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยที่เก็บแฟ้มผลงานเครื่องใช้

ส่วนตัวของเด็กและครู 
1.6 มีการจัดป้ายนิเทศ / มุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ

เรียนรู้ หรือสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 
1.7 จัดสภาพห้องเรียนด้วยสีสันที่เหมาะสมและเอ้ือต่อพัฒนาการ

ของเด็ก 
1.8 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียนเป็นธรรมชาติ 

สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.9 มีเครื่องเล่นสนามพอเพียงเหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
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ตอนที่ 2  การเตรียมการจัดประสบการณ์ 
 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เป็นปัจจุบัน     
 2.2 มีการจัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ และแผนการจัด

ประสบการณ์ไว้ล่วงหน้า 1 ภาคเรียน 
 2.3 มีการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
 2.4 มีการขอความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ตอนที่ 3  การจัดประสบการณ์ 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ 
3.2 ครูจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น   

กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
3.3 ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านด้วยการปฏิบัติจริง 

และสอดคล้องกับการท างานของสมอง 
3.4 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3.5 เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
3.6 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.7 มีการน าหรือใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด 
      ประสบการณ์ ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของเด็ก 
3.8 จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ยืดหยุ่นได้อย่าง

เหมาะสม 
3.9 ครูมีการจัดประสบการณ์โดยให้เด็กจัดท าโครงงานอย่างน้อย  
      ปีละ 1 โครงงาน ( ยกเว้น โรงเรียนในโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีละ 2 โครงงาน ) 
3.10 มีสื่อประกอบหน่วยการเรียน 
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ตอนที่ 4   การวัดและประเมินพัฒนาการ 
4.1 การวัดและประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
4.2 เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
4.3 มีการประเมินพัฒนาการครบทุกด้านตามสภาพจริงโดยใช้

วิธีการ และเครื่องมืออย่างหลากหลาย 
4.4 มีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอย่างเป็น

ระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
4.5  มีเกณฑ์การประเมินพัฒนาการที่ชัดเจน 
4.6 มีการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
4.7 มีการน าผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาเด็ก  
4.8 มีการสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลให้ผู้บริหาร

โรงเรียน  พ่อแม่/ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
4.9 พ่อแม่/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ตอนที่  5  การวิจัยในชั้นเรียน 
4.1 ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4.2 ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรยีนมาแก้ไข/พัฒนาเด็ก 
4.3 ครูน าผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จมาพัฒนาเป็น

ผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) 
 

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

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

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

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

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

รวม      
เฉลี่ย      
ร้อยละ      

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
.........................................................................................................................................................  
 
 
                                                        ลงชื่อ......................................................................   
                                                             (....................................................................) 
                                                        ผู้นิเทศ 
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แบบนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โรงเรียน.............................................................กลุ่มโรงเรียน…………………………………………. 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
4  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด   3  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย              1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 

1 โรงเรียนมีการทดสอบด้วยข้อสอบกลาง
ระดับชั้น ป.2,ป.4-5 และ ม.1-2 และ
น าผลไปลงในแบบ ป.พ.5 ได้ถูกต้อง 

     

2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

     

3 มีการด าเนินการจัดท าระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

     

4 มีการใช้ข้อสอบจากสถานศึกษาอื่นๆที่
ได้มาตรฐาน อ่ืนมาจัดสอบปลายภาค/
ปลายปี 

     

5 ด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา (แบบ ปพ.) 1-3  ด้วย
โปรแกรมSchoolmis และยืนยันข้อมูล
ถูกต้อง 

     

6 มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

     

7 มีการจัดท าข้อสอบระหว่างภาคเรียน/
ปลายภาคเรียน/ได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชีวัดของหลักสูตรฯ 2551 

     

8 มีการน าผลการประเมิน NT, O-NET       
มาวิเคราะห์   

     

9 จัดท าแผนภูมิค่าสถิติ ผลการสอบ NT,      
O-NET  เปรียบเทียบปีการศึกษา 

     

10 โรงเรียนมีแผน/โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

     

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
คะแนน  1 – 10  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง คะแนน 11 – 20 คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  21 -  30   หมายถึง  ดี   คะแนน  31 – 40 หมายถึง  ดีมาก 
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แบบนิเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน...........................................................................กลุม่โรงเรียน............................. ..................... 
ครูผู้รับการนิเทศ....................................................สอนชั้น  O ประถมศึกษา/  O มัธยมศึกษาปีที.่........./.......... 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  จ านวนนักเรียนทั้งหมด.............คน       มาเรียน....................คน 
1.2  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จบระดับ.....................วิชาเอก........................... วิชาโท.....................  
1.2  ประสบการการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น............................ ...................จ านวน....................ปี    

 2. การจัดการเรียนรู้   (ท าเครื่องหมาย  /  ในช่อง  “มี”  หรือ  “ไม่ม”ี 
 
ที ่

 
รายการ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ มี ไม่มี 

1. มีมีข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนนักเรียนรายบุคคล    
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน    
3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลากหลาย    
4. มีการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้(Inquiry)    
5. ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองห้องปฏิบัติการทดลอง    
6. ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน    
7. นักเรียนได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงงาน    
8. จัดการเรียนรู้โดยในใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่ออ่ืนๆ    
9. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน    

10. มีหน่วย/แผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสาระอ่ืนๆ    
11. น าเอาผลการประเมินจากการสอนไปใช้ในการพัฒนานักเรียน    
12. จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อจากธรรมชาติในท้องถิ่น    
13. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจทาง

วิทยาศาสตร์ 
   

14. มีการวัด ประเมินผล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์    
 
จุดเด่น...................................................................................................................... .................................                   
จุดด้อย.......................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........................... 
                                 ลงชื่อ                                                       ผู้นิเทศ          
                                          (....................................................................)   
 ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………… 
 วัน/เดือน/ปี ที่นิเทศ .........../.............../............ 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
------------------------------------- 

โรงเรียน..................................................................กลุ่มโรงเรียน...................................... ................. 
จ านวนบุคลากร (รวมผู้บริหาร)....................คน จ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ.......................คน   
- เอกวิชาภาษาอังกฤษ.........................คน  
- ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ................คน  

จ านวนนักเรียน  ระดับปฐมวัย..............คน  ระดับประถมศึกษา................คน 
   ระดับมัธยมศึกษา.......คน      รวมทั้งสิ้น..............................คน 
การด าเนินการ 
๑. การจัดท าป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อห้องและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 
  ด าเนินการแล้ว  มีป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น................อัน 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
............................................................................. ...................................... 
- บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากป้ายค าศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องและ 

สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 
  ไม่จัดกิจกรรม 
  น าไปใช้จัดกิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) 

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

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

............................................................................................................................. ............................................... 
๒. การใช้แอพพลิเคชั่น Echo English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  จ านวนบุคลากรที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English แล้ว  คิดเป็นร้อยละ.................... 
  จ านวนบุคลากรที่ใช้แอพพลิเคชั่น Echo English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ........... 
- บุคลากรในโรงเรียนน าแอพพลิเคชั่น Echo English ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
  ไม่น าไปจัดกิจกรรม 
  น าไปใช้จัดกิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) 

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

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

.................................................................................................................................................... ........................ 
๓. การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้จัด         
   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช้ัน ป. 1-3  จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ด าเนินการแล้ว   
  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..............................................................................................................  
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๔. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้มีการด าเนินการ ได้แก่ 
 ๔.๑ การทบทวนค าศัพท์ก่อนเรียน ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 ๔.๒ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยผ่านกิจกรรม  ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๔.๓ การใช้สื่อแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๔.๔ การใช้หนังสือเรียน โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
 ๔.๔ การสอนเสริมผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
......................................................... ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๕. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ (เช่น  
    สนทนาภาษาอังกฤษ กิจกรรม 6S  ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษ มุมภาษาอังกฤษ ) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๖. โรงเรียนมีครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ Boot Camp หรือไม่ 
 - ไม่มี 
     - มี  จ านวน..............................คน   ครูได้น าเทคนิคจาการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     จ านวน...........................คน  คิดเป็นร้อยละ.......................... 
๖. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................. .................. 

 
 

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

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..................... 
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภาคเรียนที่.........................ปกีารศึกษา...........................................................  

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

ค าชี้แจง 
 แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนนี้  เป็นการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษรายบุคคล จ านวน  5  ด้าน  คือ  ด้านการออกแบบและการวางแผน 
การสอน  ด้านเนื้อหา  ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน  โดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและท าเครื่องหมาย / ในแบบนิเทศติดตามทุกข้อ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
     ชื่อผู้สอน...............................................................................โรงเรียน............................ .................................... 
     สาขาวิชาที่จบ..................................................................ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ.....................ปี 
     วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ...........................................เวลา...................................... ....... 
 
 
ตอนที่ 2  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ           
               ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากที่สุด ให้  5  คะแนน 
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากที่สุด ให้  4  คะแนน 
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากที่สุด ให้  3  คะแนน 
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากที่สุด ให้  2  คะแนน 
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากที่สุด ให้  1  คะแนน 
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 

 ด้านการออกแบบและวางแผนการสอน      

1. การออกแบบหน่วยและแผนการการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด 

     

2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ      

3. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน      

4. องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน      

5. การออกแบบการเรียนรู้เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      

 ด้านเนื้อหา      

6. เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระส าคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด      

7. การเลือกเนื้อหาที่เน้นเพื่อการสื่อสาร      

8. เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน      

9. เลือกเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน      

10. เลือกเนื้อหาที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน      

 ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน      

11. การใช้ค าสั่งที่ง่ายและชัดเจน      

12. การใช้ภาษาอังกฤษทุกกิจกรรม      

13. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระและเน้นความถูกต้อง 
คล่องแคล่วของการใช้ภาษา 

     

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

14. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย      

15. เลือกใช้กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างทางภาษา เนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

16. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลายและเหมาะสมกับกิจกรรม      

17. มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      
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ที ่

 
รายการประเมิน 

คะแนน 

5 4 3 2 1 

18. จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ      

 ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน      

19. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้      

20. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
กล้าแสดงออก และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

     

                                                               คะแนน      

                                                            รวมคะแนน      

                                                           คะแนนเฉลี่ย      

เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อยู่ในระดับปรับปรุง 
     คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึงครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อยู่ในระดับพอใช้ 
     คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง   ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อยู่ในระดับปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง   ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อยู่ในระดับดี 
     คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อยู่ในระดับดีมาก 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
     ........................................................................................................................ ................................................... 
     ............................................................................................................................. .............................................. 
       ลงชื่อ.........................................ผู้นิเทศ 
           (..............................................) 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โรงเรียน.............................................................กลุ่มโรงเรียน…………………………………………. 

ระดับชั้น 
ชื่อกิจกรรมที่ส่งเสริม

ค่านิยมกลักของคนไทย 
12 ประการ 

รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

รางวัลที่ได้รับ 

ระดับ
กลุ่ม

โรงเรียน 

ระดับ
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ชาติ 

ป.1-3
จ านวน
นักเรียน 
………….. 

คน 

ข้อที่ 1. มีความรักชาติ  
ศาสนาพระมหากษัตริย ์
กิจกรรม ………………….. 
…………………………………. 
…………………………………. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์
กิจกรรม ………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย  
เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่ 
กิจกรรม ………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ป.4-6
จ านวน
นักเรียน
……….... 

คน 

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ 
อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่
ดีงามเพื่อส่วนรวม 
กิจกรรม …………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 
กิจกรรม 
…………………..…………………
……………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่ายกาย และจติใจ ไม่ยอม
แพ้ต่ออ านาจฝา่ยต่ า ฯ 
กิจกรรม ………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    



57 
 

          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ระดับชั้น 
ชื่อกิจกรรมที่ส่งเสริม

ค่านิยมกลักของคนไทย 
12 ประการ 

รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

รางวัลที่ได้รับ 

ระดับ
กลุ่ม

โรงเรียน 

ระดับ
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ชาติ 

ม.1-3
จ านวน
นักเรียน
……..….. 

คน 

ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม 
กิจกรรม ……………………. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 6  มีศีลธรรม  รักษา
ความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
กิจกรรม ………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การ
เป็นประชาธปิไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 
กิจกรรม …………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
กิจกรรม …………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 10 รู้จักด ารงตนอยู่
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม …………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ข้อที่ 12 ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 
กิจกรรม …………………….. 
………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
…………………………………. 

    

ลงชื่อ...............................................................ผู้นิเทศ 
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ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 
ความหมาย หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ 

๑. มีความรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
นิยาม การประพฤติปฏบิัติตนท่ีแสดงถึงความส านึกและภาคภูมิใจความเป็นไทยปฏิบัตติามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
นิยาม การประพฤติปฏบิัติตนท่ีแสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น  ละ
ความเห็นแก่ตัว  รูจ้ักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให้  รูจ้กัควบคุมตัวเองเมื่อประสบกับความยากล าบากและสิ่งที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์
นิยาม  การประพฤติท่ีแสดงถึงการรู้จักบญุคุณ ปฏิบัติตามค าสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอาใจใส่  รักษา
ช่ือเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และครูอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
นิยาม การประพฤติปฏบิัติตนท่ีแสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรยีน  แสวงหาความรูท้ั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
นิยาม  การปฏิบตัิตนท่ีแสดงถึงการเห็นคณุค่า  ความส าคัญ  ภาคภมูใจ  อนุรักษ์  สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดี
งาม 
๖. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
นิยาม  การประพฤติปฏิบตัิตน  โดยยึดมั่นในค าสญัญา  มีจติใจโอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีช่วยได้  ท้ังก าลังทรัพย์  
ก าลังกาย  และก าลังสตปิัญญา 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถกูต้อง 
นิยาม  การแสดงถึงการมีความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัตตินตามหน้าทีแ่ละสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิของผู้อื่นภายใต้การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข   
๘. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
นิยาม  การปฏิบตัิตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายไทย  มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

     นิยาม  การประพฤติปฏิบตัิตนอย่างมีสตริู้ตัว  รู้คิด  รู้ท าอย่างรอบคอบ  ถูกต้องเหมาะสม  และนอ้มน า 
     พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏบิัติในการด าเนินชีวิต   

๑๐.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นิยาม  การด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี  มีความรู้  มีคณุธรรม  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๑.  มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรง 
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

     นิยาม   การปฏิบัติตนให้มรี่างกายสมบรูณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมจีิตใจที่เข้มแข็ง  มีความละอาย 
     เกรงกลัวต่อบาป  ไม่กระท าความช่ัวใด ๆ ยึดมั่นในการท าความดีของศาสนา 

๑๒.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
นิยาม  การปฏิบตัิตนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และประเทศชาติ  ยอมเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 

************************************************ 
    หมายเหตุ    เอกสารส่วนน้ีให้โรงเรียนได้เข้าใจความหมายของแต่ละข้อ 
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การนิเทศครั้งที่  ……..  ภาคเรียนที่ ……….. ปีการศึกษา ............................. 

โรงเรียน...........................................กลุ่มโรงเรียน............................................................สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
ค าชี้แจง 

ให้ผู้นิเทศบันทึกหลักฐาน ร่องรอย และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ค้นพบจากการนิเทศ ติดตาม  
ตามสภาพจริงเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ที ่ รายการปฏิบัติงาน หลักฐาน/ร่องรอย 

1 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา 

 

2 ติดตาม ผลการด าเนินงานตาม ข้อ 1 มีรายงานผลการด าเนินงานและน าผลไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสร้างสรรค์งาน 

 

3 บริหารอาคารสถานที่จัดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้มี
การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 

4 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

 

5 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 

6 การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

7 รายงานผลการประเมินและน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ต่อสาธารณชนพร้อม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและครู 

 

8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรูปธรรมในความส านึกในความเป็นไทย 
จิตสาธารณาและอยู่อย่างพอเพียง 

 

9 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 

 

10 นักเรียนมีความสามารถในการคิด เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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ที ่ รายการปฏิบัติงาน หลักฐาน/ร่องรอย 

11 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

12 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการท างาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนและพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้าน
วัฒนธรรม 

 

13 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาแห่งนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผู้นิเทศ  
(.........................................................................)  
ต าแหน่ง.................................................................. ......... 
วันที่..................เดือน........................................ พ.ศ………………. 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

โรงเรียน.................................................กลุ่มโรงเรียน.....................................................  
วันที่นิเทศ.................................................................................................................  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 

1. แบบนิเทศนี้ใช้เป็นเครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

2. วิธีการนิเทศและการบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการสัมภาษณ์  สอบถาม  ดูเอกสารหลักฐาน  
สังเกตการสอนสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที ่ รายการนิเทศ บันทึกการนิเทศ ร่องรอยหลักฐาน 
1. ผู้บริหารมีความตระหนักการ

ด าเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
2. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้

ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความ 
ส าคัญของการอ่านออกเขียนได้ 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
3. มีการจัดประชุมครูเพ่ือก าหนด

แนวทางและพัฒนานักเรียนกลุ่ม
อ่อนและส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
4. จัดท าแผนพัฒนาการอ่านการเขียน

ระดับโรงเรียนและแผนพัฒนา
นักเรียนรายบุคคล 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
5. ผู้บริหารส่งเสริม  สนับสนุนสือ่ 

วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
6. โรงเรียนมีข้อมูลการพัฒนานักเรียน

เป็นรายบุคคล 
(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
7. มีการระดมทรัพยากรบุคคล  จาก

ภายในและภายนอกมาพัฒนาการ
อ่านการเขียน 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
8. โรงเรียนมีการจัดสอนซ่อมเสริม

นักเรียนโดยแยกตามผลการ
ประเมินตามกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนต่อเนื่อง 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
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ที ่ รายการนิเทศ บันทึกการนิเทศ ร่องรอยหลักฐาน 
9. การน าผลการประเมินการอ่านการ

เขียนไปใช้เพ่ือการพัฒนานักเรียน 
(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
10. มีการนิเทศภายในการติดตามการ

ด าเนินการการอ่านการเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ข้อค้นพบจากการนิเทศ 

1.  จุดเด่น 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... .................... 

2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. ...................................................... 
 
 
      ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ 
          (...........................................................) 
                                                              ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ 
          (...........................................................) 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับการประเมิน PISA 2018 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

โรงเรียน.................................................กลุ่มโรงเรียน.....................................................  
วันที่นิเทศ................................................................................................................. 

ค าชี้แจง 
3. แบบนิเทศนี้ใช้เป็นเครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับ

การประเมิน PISA 2018 เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส  ชั้น ม.2,3 
4. วิธีการนิเทศและการบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการสัมภาษณ์  สอบถาม  ดูเอกสารหลักฐาน  

สังเกตการสอนสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที ่ รายการนิเทศ บันทึกการนิเทศ ร่องรอยหลักฐาน 
1. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอน  

และนักเรียนเห็นความส าคัญการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนรับ
การประเมิน PISA 2018 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

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

2. มีการจัดประชุมครูเพ่ือก าหนดแนวทาง
การเตรียมความพร้อมนักเรียนรับการ
ประเมิน PISA 2018  

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
3. ศึกษาผลการประเมิน PISA ในรอบที่ผ่าน

มาเพ่ือน าผลมาพัฒนาปรับปรุง 
 
(  ) ด าเนินการ      (  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

......................................... 
4. จัดท าแผนพัฒนาการด าเนินการเตรียม

ความพร้อมนักเรียนรับการประเมิน PISA 
2018 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
5. โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี (  ) ด าเนินการ      (  ) ยังไม่ด าเนินการ   ........................................ 

......................................... 
6. ก าหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมกลุ่มเป้าหมายการสอบ 
(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

......................................... 
7. ฝึกให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ กับรูปแบบ

ข้อสอบ PISA เป็นเครื่องมือให้เกิดความ
ช านาญ 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
8. ฝึกทักษะการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์

จากระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของ 
สสวท. จาก https://ipst-
pisatest.ipst.ac.th 

(  ) ด าเนินการ      (  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

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

9. ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการทดสอบ PISA 

 ........................................ 
......................................... 
......................................... 
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ที ่ รายการนิเทศ บันทึกการนิเทศ ร่องรอยหลักฐาน 

10. จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ(PISA) ก่อนสอบจริง (Pre-
PISA) กับนักเรียนมัธยมศึกษา  โดยใช้
ข้อสอบจากศูนย์ PISA สพฐ. 

(  ) ด าเนินการ       
(  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

11. จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

(  ) ด าเนินการ       
(  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

12.  ฝึกนักเรียนให้มีทักษะการคิดเพ่ือหา
ค าตอบจากตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่
องค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development) อนุญาตให้เผยแพร่ได้
ทางเว็บไซต์ (สสวท.) 

(  ) ด าเนินการ      
(  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

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

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

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

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

13. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

(  ) ด าเนินการ       
(  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ   

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

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

......................................... 
14. มีการนิเทศภายในการติดตามการ

ด าเนินการด าเนินการเตรียมความพร้อม
นักเรียนรับการประเมิน PISA 2018 
อย่างต่อเนื่อง 

(  ) ด าเนินการ       
(  ) ก าลังด าเนินการ   
(  ) ยังไม่ด าเนินการ     

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

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

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

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ข้อค้นพบจากการนิเทศ 
3.  จุดเด่น 

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

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

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

4. จุดที่ควรพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

      ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ 
          (...........................................................) 
                                                              ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ 
          (...........................................................) 
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แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียน..................................................  กลุ่มโรงเรียน........................................... 
1. จ านวนครูผู้สอนในระดับชั้น ป.1-6 มี .........................คน  (ครูครบชั้น  ครูไม่ครบชั้น) 
2. การจัดตารางการเรียนการสอน 
  จัดตามตารางการออกอากาศของโรงเรียนต้นทางทุกวิชา  
 ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามโรงเรียนต้นทาง 
 จัดตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนเอง และเลือกเรียนเป็นบางวิชาจากโรงเรียนต้นทาง 

     วชิาที่เลือกเรียน คือ.................................................................................................. ......... 
 ไม่ได้ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องจาก.......................................................... 

3. แผนการบริหารจัดการชั้นเรียน ป.1-6 
แยกชั้นเรียน 6 ห้องเรียน/ครูครบชั้นเรียน/โทรทัศน์ครบทุกห้องเรียน 
แยกชั้นเรียน 6 ห้องเรียน/ครูไม่ครบชั้นเรียน/โทรทัศน์ครบทุกห้องเรียน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................... ........................... 

4. ความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกล 
 ใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน คมชัดทั้งภาพและเสียง   
 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ จ านวน.......ห้องเรียน 

5. มอบหมายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกล 
 สามารถติดตั้ง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได้   

      ไม่สามารถติดตั้ง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได้ 
6. การก าหนดแผนการนิเทศชั้นเรียน    สัปดาห์/เดือน/ ละ......................ครั้ง 
7. ความพร้อมของคู่มือครูพระราชทานประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
     มีคู่มือครูพระราชทาน ครบทุกชั้นเรียน เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน  ไม่เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน 
     มีคู่มือครูพระราชทาน ไม่ครบทุกชั้นเรียน เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน  ไม่เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน 
8. ครู............คน เตรียมการสอนล่วงหน้ามีสื่ออุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานฯ   
9. ครู............คน จัดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเหมาะสม ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และ

บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
10. ครู............คน สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังการเรียนรู้สิ้นสุดลง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ

บันทึกผลหลังสอน 
 

ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ     
วันที่...........เดือน..................พ.ศ. 2561 

 
 
 

เคร่ืองมือ 2 
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แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน...............................................  กลุ่มโรงเรียน....................................... 
…………………….. 

1. มีการน ามาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย DLIT ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา มี  ไม่มี 
2.   มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย DLIT  
ระบุนโยบายหรือแผนของโรงเรียน................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 

ไม่มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย DLIT 
3. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ DLIT จาก สพฐ.  
ติดตั้งที่ห้องเรียน จ านวน................ ห้องเรียน   
ติดตั้งห้องอ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................... .................... 
4. มีการส าเนาสื่อการเรียนการสอนระบบ Offline (ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ 

DLIT Classroom ระบบ Offline และให้ส าเนาสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกโรงเรียนแล้ว) 
        ลงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในแต่ละห้องเรียน 

    อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ................................................... 
5. มีการก าหนดการแผนการนิเทศชั้นเรียน     สัปดาห์/เดือน ละ .................. ครั้ง 
6. มีการมอบหมาย/แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบและดูแลระบบ  
      สามารถดูแลระบบและบ ารุงรักษาได้   ไม่สามารถดูแลระบบและบ ารุงรักษาได้    
 

ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ 
วันที่........เดือน......................พ.ศ.2561 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานท า 

โรงเรียน.....................................................กลุ่มโรงเรียน................................................... .................... 
นิเทศติดตามผลวันที่...............เดือน...........................พ.ศ........................... 
ผู้นิเทศ..................................................................................................................... ........................... 
 
ค าชี้แจง 
                แบบนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานท าฉบับนี้     ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของด าเนินการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการ  มีงานท า 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
               ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 ตอนที่ 2 การด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ใน 3 ด้าน คือด้านปัจจัยด าเนินการ 
ด้านกระบวนการด าเนินการ และด้านผลการด าเนินการ 
 ตอนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรค  การด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 ตอนที่ 4 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาการจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 
              ให้ศึกษานิเทศก์ Area Based นิเทศ ติดตามผล การจัดการศึกษางานอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผู้เรียน 
ครู/วิทยากร โดยท าเครื่องหมาย  ใน  และบันทึกข้อมูลลงในช่องว่างตามสภาพความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานท า 

   1.วิชาที่เปิดสอน................................ 
         กลุ่มอาชีพเกตรกรรม 
  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
  กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม 
  กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
  กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและบริการ 
 2. หลักสูตร จ านวน ..........................ชั่วโมง 

   3. ชื่อวิทยากร............................................................................................... . 
           ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ............... 
           ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน.......................................................... 
              ผู้รู้/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่..................ถึงวันที่............................ 
5. จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน..............คน  
6. จ านวนนักเรียนในวันที่นิเทศ ติดตามผล ...........คน คิดเป็นร้อยละ ..........  
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ตอนที่ 2 การด าเนินการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานท า  
รายการ ดี พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
หมายเหตุ 

ด้านปัจจัยด าเนินการ 
1. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
ชุมชน 
2. มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. มีผู้รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนนุในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. มีคู่มือด าเนินงานจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานท า เชน่ 
การประชาสัมพนัธ์ การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย การพฒันาหลักสูตร
วิชาชีพ การแนะแนวและให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล การเทียบโอน 
6. มีระบบการนิเทศภายใน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. มีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคล เชน่ อาชีพ 
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
6. มีการจัดกลุ่มผู้เรียน เป็น กลุม่ว่างงาน กลุ่มพฒันาอาชพี 
7. แผนการเรียนรู้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสม 
8. สื่อประกอบเรียนรู้ มีคุณภาพและพอเพียง 
9. วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและพอเพียง 
10.วิทยากรมีความรู้  มีความสามารถในการถ่ายทอดวชิาที่สอน 
11. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาผู้เรียน ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
12. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการใน 
การประกอบอาชีพ และโครงการประกอบอาชีพ 
13. ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ
จริง 
14. มีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย โดยประเมนิผลจากสภาพ
จริงตามที่หลักสูตรก าหนด 
15. มีการติดตามผลผู้เรียนหลงัจากจบการศึกษา 

    

ด้านผลการด าเนินการ 
16. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประกอบอาชีพ  
17. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการบริหาร 
      จัดการในการประกอบอาชีพ  
18. ผู้เรียนมีความตระหนักในการประกอบอาชีพ 
19. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 
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ตอนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงาน
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................ 
 
ตอนที่ 4  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาการจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานท า 

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

          จุดที่ควรพัฒนา .............................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ............................. 

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

                                                                            ................/............../.............. 
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แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
โรงเรียน................................................................. ............กลุ่มโรงเรียน.......................................... 

ภาคเรียนที่........................ ปกีารศึกษา................................ 
ครั้งที....................................วนั/เดือน/ปี...................................................... ............ 

ค าชี้แจง    ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1 
มีโครงการนิเทศภายในปรากฏในแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียน 

      

2 มีค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ชัดเจน       

3 
มีปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนที่ชัดเจนครบทุก
ห้องเรียน 

      

4 
มีการนิเทศภายในได้ครบตามปฏิทินและครบ
ทุกชั้นเรียน 

      

5 
มีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐาน และ
มีสมุดนิเทศประจ าชั้นเรียน 

      

6 
มีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และน าผลการด าเนินงานไปใช้
ปรับปรุงพัฒนางาน 

      

รวม       
เฉลี่ย       

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ........................................................
.......................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ....................................... 

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

เกณฑ์การสรุปผลและแปลความหมาย 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
4.50-5.00 5 ดีเยี่ยม 
3.75-4.49 4 ดีมาก 
3.00-3.74 3 ดี 
2.50-2.99 2 พอใช้ 
0.00-2.49 1 ปรับปรุง 
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แบบบันทึกการนิเทศครู 

โรงเรียน..............................................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ลักษณะการจัดการศึกษา     DLTV        DLIT     จัดการเรียนการสอนปกติ 
ครูผู้รับการนิเทศ  ชื่อ-สกุล.........................................................................ชั้น............................................ ..... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
ค าชี้แจง  แบบบันทึกการนิเทศครู  ผู้กรอกข้อมูลคือ  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้ท าหน้าที่
นิเทศ  บันทึกหลังจากนิเทศการสอนของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป 
แบบนิเทศฉบับนี้ใช้ส าหรับบันทึกการนิเทศครูผู้สอน เดือนละ 1 ครั้ง 
1. ผู้นิเทศ        ศึกษานิเทศก์      ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ 
2. ครั้งที่นิเทศ   ครั้งที่................................. วันที่นิเทศ  ...................................................... ................. 
3. รายการนิเทศ 
 3.1    เรื่องที่นิเทศ   การปรับใช้หลักสูตร    การจัดการเรียนรู้ 
      การวัดผลและประเมินผล   พลวัตการนิเทศ 
      อ่ืน ๆ(ระบุ).......................................................................................................  
 
 3.2  รายการนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………
.……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………… 
 3.3  วธิีนิเทศ……………………………………….……………………………………….………………………………………………. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.4  เครื่องมือนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.5  นวัตกรรมการนิเทศ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………….. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.6  ผลการนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.7  ข้อเสนอแนะส าหรับการนิเทศครั้งต่อไป……………………………………………………………………………………. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.8  การพัฒนางานของจากผลการนิเทศ หรือการประเมินครั้งก่อน(....................................) 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสังเกตการสอนของครู 
....................... 

โรงเรียน..............................................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ลักษณะการจัดการศึกษา     DLTV        DLIT     จัดการเรียนการสอนปกติ 
ครูผู้รับการสังเกต  ชื่อ-สกุล.........................................................................ชั้น............................................ ..... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
ค าชี้แจง  แบบบันทึกการสังเกตการสอนฉบับนี้ใช้ส าหรับบันทึกสังเกตการสอนของครู  
โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้สังเกต        ศึกษานิเทศก์      ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ 
2. ครั้งที่สังเกต   ครั้งที่................................. วันที่นิเทศ  ...................................................................... . 
3. รายการสังเกต ................................................................................................................ .............................. 
 3.1  เรื่องที่สอน............................................................................................................ ................................ 
 3.2  การน าเข้าสู่บทเรียน............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ............................................................................................................................. ................................. 

3.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้    DLTV        DLIT     จัดการเรียนการสอนปกติ 
  .............................................................................................................................................. ................ 
  ................................................................................................................ .............................................. 
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ..............................................................................................................................................................  
 3.4  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
     ผ่านประสบการณ์   ผ่านโครงงาน  แบบร่วมมือ 
     แบบสืบค้น    แบบปัญหาเป็นฐาน   อ่ืน ๆ 
 3.5  การใช้สื่อ/อุปกรณ์ 
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ............................................................................. ................................................................................. 
 3.6  การมอบหมายงานนักเรียน 
  ภาระงาน...................................................................................................................... ....................... 
  ชิ้นงาน...................................................................................................................... ........................... 
 3.7  การวัดผล/ประเมินผล 
        ............................................................................................................................. ................................. 
  ........................................................................................ ...................................................................... 
           ............................................................................................................................. ................................. 
  .......................................................................................................................................... .................... 
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 3.8  ข้อเสนอแนะของผู้สังเกต 

        ........................................................................ ......................................................................................  
  ............................................................................................................................. ................................. 
           ............................................................................................................................. ................................. 
  ............................................................................................ .................................................................. 
 
  3.9  การพัฒนางานของจากผลการนิเทศ หรือการประเมินครั้งก่อน(....................................) 
       ……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………… 
          ……….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                               ลงชื่อ ..................................................ผู้กรอกข้อมูล 
                                                                      ( ...................................................)                                                                                                             
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แบบฟอร์มสมุดบันทึกนิเทศ 
 

 
ล าดับที่ 

 
สถานที่/งานที่นิเทศ 

 
ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

 

 
การปฏิบัติของผู้รับการ

นิเทศ 

 
……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียน....................... 
กลุ่มโรงเรียน................ 
………………………………. 
 
งานท่ีนิเทศ 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

 
........................................................................... 
........................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
       ลงช่ือ..........................................ผู้นเิทศ 
             (..........................................) 
      ต าแหน่ง......................................... 

………………………………………………… 
                  วัน/เดือน/ปี ท่ีนิเทศ 
 

 
(บันทึกวิธีด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ) 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
............................................ 
........................................... 
........................................... 
ลงช่ือ............................... 
   (......................................) 
ผู้บริหารโรงเรียน............ 

 
 

 



75 
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แบบนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล  การด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

โรงเรียน.......................................................................กลุ่มโรงเรียน..................................................... 
 
ค าชี้แจง   

กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
 1)   โรงเรียนประเมินตนเองตามขอบข่ายเรื่องที่นิเทศ  
          2)   ศึกษานิเทศก์  สอบถาม/สัมภาษณ์/โดยผู้นิเทศ ตรวจสอบ/รายงานข้อมูล และร่องรอยการ
ด าเนินงาน 
 3)   หลังการนิเทศ  สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนโดยวาจา/ ให้
ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินตนเอง  ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยให้คะแนนตามคุณภาพของการด าเนินงาน และ
บันทึกหลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน  ตามรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
       5  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
  3        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
  2        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย 
  1        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ส าหรับช่องคุณภาพรวม   ให้น าค่าเฉลี่ยท่ีค านวณได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ข้างล่าง ดังนี้  
  5    (ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีเยี่ยม 
  4    (ค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.49 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
  3    (ค่าเฉลี่ย 3.00 – 3.74 )   หมายถงึ  มีคุณภาพระดับดี 
  2    (ค่าเฉลี่ย 2.50 – 2.99 )   หมายถึง  มีคุณภาพพอใช้ 
  1    (ค่าเฉลี่ย 0.00 – 2.49)    หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุง       
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 

 
ผลการด าเนินงาน

ร่องรอย / หลักฐาน 

ความส าเร็จ      
ผลประเมินของ

โรงเรียน 

ผลการ
ประเมิน 
กรรมการ 

(เต็ม5) ได้ ได้ 
1.  การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 5   

2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเวลา
เรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 

 5   

3 สร้างความเข้าใจการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง 

 5   

4 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดท าตาราง        
เรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

 5   

5 ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5   

6. การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม             
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

 5   

7. การออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่ง
การศึกษา 

 5   

8 การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน  5   
9 การจัดระบบการนิเทศภายใน  5   

10 การทบทวนหลังการปฏิบัติ  
(After Action Review : AAR)  

 5   

คะแนนรวม 50   
คะแนนเฉลี่ย 5   

จุดเด่นของโรงเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ...  
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................... ..................................................................... 
 

                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน/ผู้รับการนิเทศ 
(............................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................ 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ................ 
โทรศัพท์............................................................ 

 
 

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

ต าแหน่ง........................................................................ 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ................ 
โทรศัพท์............................................................ 
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

แบบนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล  การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาเรียนรวม 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

โรงเรียน.......................................................................กลุ่มโรงเรียน..................................................... 
 
ค าชี้แจง   

กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
 1)   โรงเรียนประเมินตนเองตามขอบข่ายเรื่องที่นิเทศ  
          2)   ศึกษานิเทศก์  สอบถาม/สัมภาษณ์/โดยผู้นิเทศ ตรวจสอบ/รายงานข้อมูล และร่องรอยการ
ด าเนินงาน 
 3)   หลังการนิเทศ  สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนโดยวาจา/ ให้
ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินตนเอง  ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยให้คะแนนตามคุณภาพของการด าเนินงาน และบันทึก
หลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน  ตามรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
       5  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
  3        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
  2        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย 
  1        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ส าหรับช่องคุณภาพรวม   ให้น าค่าเฉลี่ยท่ีค านวณได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ข้างล่าง ดังนี้  
  5    (ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีเยี่ยม 
  4    (ค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.49 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
  3    (ค่าเฉลี่ย 3.00 – 3.74 )   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
  2    (ค่าเฉลี่ย 2.50 – 2.99 )   หมายถึง  มีคุณภาพพอใช้ 
  1    (ค่าเฉลี่ย 0.00 – 2.49)    หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุง       
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ที ่ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ผลการด าเนินงาน

ร่องรอย / หลักฐาน 

ความส าเร็จผล
ประเมินของ

โรงเรียน 

ผลการ
ประเมิน 
กรรมการ 

(เต็ม5) ได้ ได้ 
1. โรงเรียนได้บริหารจัดการจัดการเรียน

ร่วมโดยใช้โครงสร้างSEAT/SBM 
 5   

2. มีครูผ่านการอบรมคัดกรองคนพิการ
อย่างน้อย 2 คน 

 5   

3 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนพิการทุก     
ปีการศึกษา และกรอกข้อมูลนักเรียน
และผลการพัฒนานักเรียนในระบบ
สารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห์  
(Special Education Technology : 
SET) (พิการเรียนรวม)   
 

 5   

4 นักเรียนพิการทุกคนเข้าถึงบริการ การ
เรียนการสอนและสื่อทุกประเภทที่
โรงเรียนจัดให้ 

 5   

5 โรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ส าหรับ
นักเรียนพิการทุกคน 

 5   

6. ครูทุกคนได้จัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation 
Plan : IIP)  

 5   

7. งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับสนับสนุน
เพียงพอ 

 5   

8 โรงเรียนได้จัดท ามาตรฐานเรียนร่วมเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 5   

9 โรงเรียนมีบริการส่งต่อนักเรียนพิการเข้า
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

 5   

คะแนนรวม 45   
คะแนนเฉลี่ย 5   
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

 
จุดเด่นของโรงเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................... ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
.................................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
...................................................................................................................................... ......................  
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................... ........................................................................................  
 
 

                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน/ผู้รับการนิเทศ 
(............................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................ 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ................ 
โทรศัพท์............................................................ 

 
 

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

ต าแหน่ง........................................................................ 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ................ 
โทรศัพท์............................................................ 
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

แบบนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล  การด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

โรงเรียน.......................................................................กลุ่มโรงเรียน..................................................... 
 
ค าชี้แจง   

กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
 1)   โรงเรียนประเมินตนเองตามขอบข่ายเรื่องที่นิเทศ  
          2)   ศึกษานิเทศก์  สอบถาม/สัมภาษณ์/โดยผู้นิเทศ ตรวจสอบ/รายงานข้อมูล และร่องรอยการ
ด าเนินงาน 
 3)   หลังการนิเทศ  สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนโดยวาจา/ ให้
ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินตนเอง  ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยให้คะแนนตามคุณภาพของการด าเนินงาน และ
บันทึกหลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน  ตามรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
       5  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
  3        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
  2        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย 
  1        คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ส าหรับช่องคุณภาพรวม   ให้น าค่าเฉลี่ยท่ีค านวณได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ข้างล่าง ดังนี้  
  5    (ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีเยี่ยม 
  4    (ค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.49 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
  3    (ค่าเฉลี่ย 3.00 – 3.74 )   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
  2    (ค่าเฉลี่ย 2.50 – 2.99 )   หมายถึง  มีคุณภาพพอใช้ 
  1    (ค่าเฉลี่ย 0.00 – 2.49)    หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุง       
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          แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 

ข้อ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ผลการด าเนินงาน

ร่องรอย / หลักฐาน 

ความส าเร็จ 
ผลประเมินของ 

โรงเรียน 

ผลการ
ประเมิน 
กรรมการ 
(เต็ม5) (เต็ม5) ได้ 

1 ห้องสมุดมีความโปร่งโล่งสบาย มีการจัดหนังสือ
เป็นหมวดหมู่ มีสื่อสนับสนุนการสืบค้นอย่าง
หลากหลายเพียงพอ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ ICT 

 5   

2 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูทุกสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 5   

3 เปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

 5   

4 จัดให้มีบรรณารักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และนักเรียน 

 5   

5 มีผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าปรากฏ
ชัดเจน เช่น หนังสือเล่มเล็ก/E-book /บันทึก
การอ่าน/ผลการแข่งขันทักษะ/ชิ้นงาน/ ฯลฯ 

 5   

6 ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายครบทุกสาระ
การเรียนรู้ และเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
และมีหนังสือต่างๆ เช่น หนังสืออ้างอิง พระ
ราชนิพนธ์ สารานุกรมไทย เป็นต้น ฯลฯ 

 5   

7 ห้องสมุดหรือโครงการส่งเสริมรักการอ่าน มี
แผน   กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
งานประจ าปีสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา 

 5   

8 ห้องสมุดมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เพียงพอ 
เหมาะสมกับการใช้งาน 

 5   

9 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอมีการจัดท าเป็น
สถิติ 

 5   

10 นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการ
อ่าน เช่น ยืมหนังสือจากห้องสมุด หรือเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 

 5   

คะแนนรวม 50   

คะแนนเฉลี่ย 5   
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จุดเด่นของโรงเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ... ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ .................................................................... 
 
 

                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน/ผู้รับการนิเทศ 
(............................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................ 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ................ 
โทรศัพท์............................................................ 

 
 

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

ต าแหน่ง........................................................................ 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ................ 
โทรศัพท์............................................................ 
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แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ครั้งที่  1   ภาคเรียนที่  1/2560 
ครั้งที่  2   ภาคเรียนที่  2/2560 
วัน/เดือน/ปี  ที่นิเทศ....................................................................................  

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน........................................................ ................กลุ่มโรงเรียน...............................................................  
อ าเภอ..................................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  

ตอนที่  2  ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น  (ระบุข้อมูลใหม่ที่ยังไม่เคยรายงานมาก่อน) 
1.  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศของโรงเรียน  และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
บรรยากาศของโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
สภาพชุมชนใกล้เคียง 
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ตอนที่  3  การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 
    
    
    
    
 
ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  และ  คุณธรรมเป้าหมาย 
เนื่องจาก  (กรุณาระบุ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
1)  สื่อสารสร้างความเข้าใจ 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
2)  สร้างแกนน า 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
3)  ประชุมระดมสมอง 
     -  การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
     -  การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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 4)  การจัดท า  ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

2.  การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
     2.1  การวางแผน/การจัดท าโครงงานคุณธรรม 
            -  การจัดท า  แผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน  หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
     2.2  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ......................... 
     2.3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
     2.4  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
     2.5  การบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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3.  โครงงานคุณธรรม 

คุณธรรม โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่  1 
………………………………………………… 

โครงงาน.......................................................... 
........................................................................ 

 

 โครงงาน.......................................................... 
........................................................................ 

 

คุณธรรมที่  2 
………………………………………………… 

โครงงาน.......................................................... 
........................................................................ 

 

 โครงงาน.......................................................... 
........................................................................ 

 

คุณธรรมที่  3 
………………………………………………… 

โครงงาน.......................................................... 
........................................................................ 

 

 โครงงาน.......................................................... 
........................................................................ 

 

 
4.  เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
 -  การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน  เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 -  การสร้างแกนน า  (ครู-นักเรียน)  เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  การนิเทศติดตามภายใน  และการนิเทศติดตามโดยนิเทศอาสาของ  มยส. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
 -  การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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 -  การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน : AAR 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
 -  การเปลี่ยนเรียนรู้ 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  การประชาสัมพันธ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 

5.  ผลการด าเนินงาน  (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
 -  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 -  ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
 -  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 -  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 -  องค์ความรู้  นวัตกรรม  และบทเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 

6.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  

7.  ปัญหาอุปสรรค์ต่อความส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

  
  
  
  

8.   การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
การด าเนินการของโรงเรียนตาม

ข้อเสนอแนะ 
   
   
   
   
 
9.  ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

 

ลงช่ือ..................................................ผู้นิเทศ 

    (...................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
     .........../......................../............... 

ลงช่ือ..................................................ผู้นิเทศ 

    (...................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
     .........../......................../............... 



บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล. แนวทางการด าเนินงานพลิกโฉมการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การศึกษา 2557. กรุงเทพมหานคร , (อัดส าเนา) 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2551. 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์            
เขต 1.  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560. เพชรบูรณ์ , 
(อัดส าเนา) 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1. ส านักงาน. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561. 
เพชรบูรณ์ , 2561. (อัดส าเนา) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 
ดร.อ านาจ  บุญทรง      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 
ดร.ไท  พานนนท์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
คณะท างาน 

1.  นายจรัญ  จากยางโทน           ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผวิ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3.  นายพิน  สงค์ประเสริฐ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 4.  นางสุพัตรา  คงศิริกร    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5.  นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6.  นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
7.  นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
9. นายนิรภัย  แดงโชติ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10. นายนิพล  พลกลาง     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวรัมภา  กุณพันธนาภา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
12. นางสุมาลี  ขจรไพร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
13. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
14. นางสาวกาญจนา  คูทิพย์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
15. นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
16. นางนงเยาว์  นามทองดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

จัดพิมพ์/ออกแบบปก 

 นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

 

 

 


