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 ก รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค ำน ำ 

  รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผล 
การด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณถัดไป  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 

(นายเจียร ทองนุ่น) 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 

ข รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) บูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการ 
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้พัฒนา
คุณภาพงานประจ าและคุณภาพงานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ซึ่งมี 
ผลการด าเนินงาน คือ หน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมข่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน มีผลการด าเนินงาน 
คือ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่  
ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ตามบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการ                
ในการจัดการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงาน คือ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับ          
การคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลัก 
ที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการด าเนินงาน  คือ ได้ทราบ
สภาพความพร้อมของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้ทราบเงื่อนไข 
แห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และได้แนวทาง 
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหลัก 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได ้

5. โครงการ TFE (Teams For Education) มีผลการด าเนินงาน คือ สถานศึกษาน าร่อง  
และเครือข่าย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนเข้าสู่สังคมในศตวรรษท่ี 21 

 



 
 

 
 

ค รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
6. โครงการ Coaching Team เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผลการด าเนินงาน คือ 

   1) มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  
(Coaching Teams) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   2) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ 6S Model  

3) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น  
มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในระดับดี  

4) มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพ่ือการวิจัยหารูปแบบในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด จ านวน 1 เรื่อง  

7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงาน คือ 
1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดี  

ทุกด้าน (ร้อยละ 60)  
2) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ร้อยละ 60)  
8. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีผลการด าเนินงาน คือ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความ ต่อเนื่อง มีกรอบ/แนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอย่างชัดเจน 

9. โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด มีผลการด าเนินงาน 
คือ มีฐานข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ข้อมูลนี้เชื่อมโยง
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ในลักษณะเครือข่าย เพ่ือน ามาวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก กศจ. มีผลการด าเนินงาน คือ 

1) ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  
2) ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา  



 
 

 
 

ง รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
4) ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
5) ได้มีตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ                                                

11. โครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน มีผล 
การด าเนินงาน คือ 1) ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET 
เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับด ีและ2) ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ O-NET เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี   

12. โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติ  
ทางทะเลส าหรับสถานศึกษา มีผลการด าเนินงาน คือ การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
ในจังหวัดในการพัฒนาคน ให้รู้ เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  

ปัญหำ / อุปสรรค  
1. การประสานงานและท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. การรายงานของโรงเรียนเอกชน ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายยังคลาดเคลื่อนกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ในด้านแนวทางการปฏิบัติ  
4. การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  บางกิจกรรม/โครงการ  

ต้องขออนุมัติจากส านักงานศึกษาธิการภาค 5  

ข้อเสนอแนะ  
1. สร้างความเข้าใจกับเขตพ้ืนที่ให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
2. โครงการ/กิจกรรม ไม่ควรซ้ าซ้อนกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ควรก ากับ ติดตามโรงเรียนเอกชน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

  การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) มีความสําคัญอยางมากตอการเพิ่มประสิทธิภาพ

การศึกษา เปนกระบวนการของการศึกษาที่มุงจะสงเสริมใหการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน 

ของการศึกษา ผูนิเทศก็ตองการความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ในการนิเทศตองไดรับ 

การสนับสนุนขวัญและกําลังใจ ความรวมมือรวมใจจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การเมืองของประเทศ มุงสรางสรรคสังคมใหมีลักษณะที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม 

มุงสรางคนหรือผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตโดยตรงใหมีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะ

พัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั พัฒนาผูเรียน

ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุค 4.0 ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรู

ดวยตนเองเรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และไดพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดตามแนวทางการจัดการเรียนรูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 ที่ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐาน

หลักสูตรและมาตรฐานการศกึษาชาติ  

ภารกิจหลักของศึกษานิเทศก คือ การชวยเหลือ แนะนํา สงเสริม การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเก่ียวของกับงานหลายดานและบุคลากร 

หลายฝาย โดยผูนิเทศตองทําหนาท่ีตามบทบาทสําคัญ ดังนี้ 1) การเปนผูประสาน (Coordinator) 

เชน ประสานงานระหวางหนวยงานตนสังกัดกับโรงเรียน ประสานใหครูแตละระดับใหความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน ผูปกครองกับครู เปนตน 2) การเปนที่ปรึกษา (Consultant) โดยเปน 

ที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกครู และผูรับการนิเทศทั่วไป 3) การเปนผูนํากลุม (Group Leader) คือ 

ตองรูวิธีที่จะทํางานรวมกับกลุมใหประสบผลสําเร็จ และ 4) การเปนผูประเมิน (Evaluator) ไดแก 

เปนผูประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพผู เรียน                     

ในสมรรถนะตาง ๆ เปนตน การนิเทศการศึกษาท่ีจะประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตองใชบทบาท 

ที่กลาวมาแลวขางตน ข้ึนอยูกับเรื่องที่นิ เทศ ความถนัด และประสบการณของศึกษานิเทศก  

โดยปฏิบัติอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของกลุมนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล ดังนี้  1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตรและคณะทํางานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ 

กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 3) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 5) ศึกษา 

วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทําแผนการรองรับการตรวจราชการ 

และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม 

และประเมินผล ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 6) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 7) สั่งการ กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรชาติ 8) จัดทํากรอบผลการปฏิบัติงาน

และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

และ 10) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เ ก่ียวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ                  

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนเรื่องการเตรียมคน 

สูศตวรรษที่ 21 โดยมี 1) หลักการ เปนการใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ 

ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเปนการศึกษาตลอดชีวิต 2) บูรณาการการทํางาน

รวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทวงศึกษาธิการใหมี

ความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงาน

รวมกันได  เ พ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน             

ตามนโยบายประชารัฐ โดยระดับกอนอนุบาล เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมขน ในการ

เตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยง
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กับระบบโรงเรียนปกติ ระดับอนุบาลเนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน  

เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สําคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิด

ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง ระดับประถมศึกษา มุงคํานึงถึง  

พหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลาย ตามศักยภาพดวยจุดเนน คือ ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกตองโดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เรียนภาษาไทยเนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือ 

ในการเรียนรูวิชาอื่น เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสารเรียนรู 

ดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริง 

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน และครู

ดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการ

เรียนรูและใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล

และเปนขั้ นตอน (Coding)  พัฒนาครู ให มี ความชํ านาญในการสอนภาษา อังกฤษ และ

ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) และจัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และ 

จิตสาธารณะ สวนในระดับมัธยมศึกษา มุงตอยอดระดับประถมศึกษาดวยจุดเนน คือ จัดการเรียนรู

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศ  

(ภาษาที่สาม) จัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสรางทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ  

และการมีงานทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปน

มัคคุเทศก สําหรับระดับอาชีวศึกษามุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสรางนวัตกรรมตามความ

ตองการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน คือ  

จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เรียนภาษาอังกฤษ 

เพื่อเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ เรียนรูการใชดิจิทัลเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ 

ในการสรางอาชีพ และจัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

ตลอดจนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียน 

ที่สําเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน คือ เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับ 

หาชองทางในการสรางอาชีพ และจัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

2) การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผน 

ปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส 

รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ มีการจัดทําฐานขอมูล 

(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย ใช เทคโนโลยีและดิจิทัล 

เปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสรางของ
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กระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมายใหผูบริหารระดับสูง 

รวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร 

งบประมาณ อัตรากําลังตามความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค โดยใชกลไกกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยจัดการศึกษา เรงทบทวน 

(ราง) พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลในระดับพ้ืนที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงานตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง 

ที่เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร

อธิบายทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน มีการวางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครู 

ระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครู 

อยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรู และทักษะในดานพหุปญญา 

ของผูเรียน โดยใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งใหผูตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล

ในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับภารกิจของ

สวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) 

และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนนั้นหากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย

สําคัญเพ่ิมเติม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กําหนดหากมีความสอดคลองกับหลักการ

ในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เก่ียวของจะตองเรงรัด กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

 ดวยเหตุผลดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช จึงไดจัดทํารายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือเปนขอมูล 

ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน

การศกึษาและสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ขอบเขตการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช ดําเนินการ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ  

ทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

ประโยชนที่ไดรับ 

  1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอมูลในการสงเสริม สนับสนุน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

นําผลการนิเทศติดตามวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนใหมปีระสิทธิภาพตอไป  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

  1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

2. หลักการนิเทศการศึกษา 

3. ความจําเปนในการนิเทศการศึกษา 

4. กระบวนการนิเทศการศกึษา 

ความหมายของการนิเทศการศกึษา 

กิติมา ปรีดีดิลก (2551 : 262) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนชี้แนะ แนะนํา และ

ใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุผล ตามจุดหมาย 

ที่วางไว  

ชารี มณีศรี (2552 : 22) กลาววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน

ใหดีขึ้นและเปนการรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  

นริศรา อุปกรณศิริการ (2552 : 16) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนความรวมมือและ

ประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูอันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

Glickman (2004: 7) กลาววา การนิ เทศการศึกษา หมายถึง หนาที่ที่ เกี่ยวของกับ 

การปรับปรุงการเรียนการสอน ซึง่เปนการสอนในเรือ่งหลักสูตร การจัดครูเขาสอน การจัดสื่อการสอน 

สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทัง้การประเมินผลการเรียนการสอน 

  Harris (1985: 10-11) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน

กระทําตอบุคลากรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ

ของโรงเรียน มุงใหโรงเรียนเกิดประสิทธิผลในดานงานสอนเปนสําคัญ 

  สรุปไดวา การนิ เทศการศึกษา หมายถึง ความรวมมือในการทํางานของบุคลากร 

ทางการศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการชวยเหลือ แนะนํา วางแผน 

ปรึกษาหารือรวมกัน เ พ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีวางไว เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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หลักการนิเทศการศึกษา 

นักการศกึษาหลายทานไดกลาวถึงหลักสําคัญของการนิเทศ ไวดังนี้ 

สงัด อุทรานันท (2530) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศไว 3 ประการ เพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับ 

การนิเทศการศกึษา ดังนี ้

หลักการที่ 1 การนิเทศการศึกษาเปน “กระบวนการ” ทํางานรวมกันระหวาง ผูบริหาร  

ผูนิ เทศ และผูรับการนิ เทศ กลาวคือคําวา “กระบวนการ” จะมีความหมายครอบคลุมถึง 

การทํางานเปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง และมีความเก่ียวของปฏิสัมพันธในหมูผูปฏิบัติงาน 

ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่พึงประสงคของการนิเทศการศึกษา 

หลักการที่ 2 การนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพของนักเรียน แตการดําเนินงานนั้น

จะกระทําโดยผาน “ตัวกลาง” คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลาวคือ การนิเทศการศึกษา 

จะดําเนินการโดยผานครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมใชดําเนินการกับนักเรียนโดยตรง 

เปนการทํางานรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรู

ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 

หลักการที่ 3 การนิเทศการศึกษาเนนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตย กลาวคือ 

กระบวนการนิเทศการศึกษาไมไดมองเฉพาะบรรยากาศแหงการทํางานรวมกันเทานั้น แตจะรวมถึง

การยอมรับซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนบทบาทในฐานะผูนําและผูตาม และความรับผิดชอบตอผลงาน

รวมกันดวย 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548) ไดใหหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการนิเทศ ดังนี ้ 

1. การนิเทศเปนการสงเสริมความเจริญงอกงาม  

1.1 การจัดใหมีการฝกอบรมดานการเรียนการสอนเพ่ือใหครูไดมีความรูความเขาใจ

ในหลักวิธีการสอนตาง ๆ 

1.2 ชวยพัฒนาความรูทางวิชาการเฉพาะ ใชเทคนิควิธีการสอนอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ  

1.3 พัฒนาใหมีความเชื่อมั่นในการสอน และมีประสบการณในการใชสื่อการสอน  

  1.4 พัฒนาทัศนคติและอุดมการณในการทํางานใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

   1.5 พัฒนาประมวลรายวิชาโครงการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสราง

ประสบการณแกผูเรียน 

   1.6 รวมมือจัดทําสือ่การสอนชนิดตาง ๆ ที่จําเปน 

   1.7 ชวยพัฒนาประสบการณการประเมินผล และเทคนิคการใชและเตรียมเครื่องมือ

ประเมินผล 
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   1.8 ชวยวางแผนและพัฒนาผูเรียนท่ีมีปญหาการเรียนและปญหาอื่น 

  2. การนิเทศมีความเปนประชาธิปไตย 

   2.1 ผูบริหารสถานศกึษาเปนผูนําของการศึกษามากกวาทีจ่ะเปนโดยตําแหนง 

   2.2 ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลใหครูมีอิสระใชความสามารถของตนเอง

พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนใหดีขึน้ 

   2.3 เปดโอกาสใหครูมีความคลองตัวในการดําเนินงานตางๆ สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม  

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนการทํางาน  

   2.4 การใชอํานาจหนาที ่ควรเปนทีย่อมรับจากกลุมและหมูคณะ 

   2.5 ผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   2.6 อํานาจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสท่ีจะแสดง

ความสามารถและความเปนผูนํา 

   2.7 ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู จะตองรวมมือกันเพ่ือชวยแกปญหา 

ดานการเรียนการสอน 

  3. การนิเทศเปนกระบวนการสรางสรรค 

   3.1 ผูนิเทศและครู รวมกันสรางบรรยากาศในการนิเทศดวยการประชุมปรึกษา

รวมกัน 

   3.2 ผูนิเทศใหอิสระแกครูไดมีความคิดสรางสรรคตามความสามารถของแตละคน 

  4. การนิเทศยึดหลักการสรางมนุษยสัมพันธ 

   4.1 ใหการยอมรับนับถือบุคคลอ่ืนเปนพืน้ฐานในการสรางมนุษยสัมพันธ 

   4.2 ใหความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนอยางบริสุทธิ์ใจ 

  4.3 สรางความเชื่อถือและศรัทธาใหเกิดความรวมมือชวยเหลือเพื่อสรางมิตรภาพ 

กับบุคคลอ่ืน ๆ  

  5. การนิเทศเพ่ือสรางเสริมขวัญและกาลังใจ 

   5.1 ขวัญและกาลังใจครูดียอมสงผลใหการทํางานดีตามไปดวย 

   5.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนข้ึนอยูกับขวญัของครูทีใหกําลังใจแกผูเรียน 

   5.3 ครูเองก็ตองการขวัญและกาลังใจ 

   5.4 การดําเนินงานควรเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความสามารถของแตละบุคคล 

  6. การนิเทศเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 6.1 งานนิเทศเปนการสงเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

    6.2 งานนิเทศเปนการปรับปรุงการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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    6.3 งานนิเทศเปนการพัฒนาหลักสูตร 

    6.4 การประเมินผลการสอนมีความจําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

7. การนิเทศเปนการประสานสัมพันธระหวางงานนิเทศกับงานอ่ืนๆ  

   7.1 การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ระหวางงานนิเทศกับงานอ่ืน ๆ  

   7.2 การสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอืน่ 

  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547) กลาวถึงหลักการนิเทศการศึกษา ไววา 

1. การนิเทศการศึกษาจะตองสัมพันธกับการบริหารเปนงานที่อยูใตขอบขายของการบริหาร 

2. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของปรัชญาและใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน 

3. การนิเทศการศึกษา ควรเปนวิทยาศาสตร เนนการทดลอง การสังเกต การวินิจฉัยและ

ความเชื่อถือได ควรใชการคนพบทางวิจัย ขอทดสอบมาตรฐานและการวิเคราะหสถิติ 

4. การนิเทศการศึกษา ควรเปนประชาธิปไตย เนนเรื่องความรวมมือ ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะ 

ทําประโยชน ใหไดสิทธิในการรวมมอื ในการเลือกอุปกรณและวิธีสอนเปนสิทธิของทุกคน 

5. การนิเทศการศึกษา ควรเปนการสรางสรรค ควรสงเสริมใหทุกคนแสดงออกไดอยางเสรี

โดยการเขามามีสวนรวมในการอภิปรายเพ่ือแกไขปญหา  

  6. การนิเทศการศึกษาควรเปนวิชาชีพ คือ เปนบริการอยางหนึ่งเหมือนกับวิชาอื่น ๆ  ซึ่งจะตอง 

ประเมินตนเองอยูเสมอในดานเปาหมายและจุดมุงหมาย 

  Burton and Brueckner (1995) ไดกําหนดหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี ้

1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกตองตามหลักวิชา (Theoretically Sound) 

                     1.1 การนิเทศควรจะเปนไปตามคานิยม วัตถุประสงค และนโยบาย ซึ่งเกี่ยวของ 

อยูกับการนั้นโดยเฉพาะ 

                     1.2 การนิเทศควรจะเปนไปตามความเปนจริงและตามกฎเกณฑของเรื่องนั้น ๆ 

                     1.3 การนิเทศควรจะวิวัฒนาการทั้งทางดานเครื่องมือและกลวิธี โดยมีจุดมุงหมาย

และนโยบายทีแ่นนอน 

2. การนิเทศการศกึษาควรจะเปนวิทยาศาสตร (Scientific) 

              การนิเทศควรเปนไปอยางมีลําดับ มีระเบียบ และมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุง และ

ประเมินผล สิ่งตาง ๆ ภายในขอบเขตของงานนั้น ทั้งนี้ยอมหมายรวมทั้งดานกระบวนการนิเทศและ

บรรดาอุปกรณที่ใชในการนิเทศดวย 
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3. การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (Democracy) 

    การนิเทศการศึกษาจะตองเคารพในความแตกตางของบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกัน

ในการดําเนินงาน และใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ  

4. การนิเทศการศึกษาควรจะเปนการสรางสรรค (Creative) 

   การนิเทศการศึกษาควรเปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคล แลวเปดโอกาส 

ใหไดแสดงออกและพัฒนาความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่ 

Briggs and Justman (1952) ไดเสนอหลักการนิเทศสําหรับผูบริหาร ดังนี ้

1. การนิเทศการศึกษาตองเปนประชาธิปไตย 

2. การนิเทศการศึกษาจะตองเปนการสงเสริม และการสรางสรรค 

3. การนิเทศการศึกษาควรจะตองอาศัยความรวมมือของวิทยากรหลายคนมากกวาที่จะแบง 

ผูนิเทศออกเปนรายบุคคล 

4. การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกวาจะเปน

ความสัมพันธสวนบุคคล 

5. การนิเทศการศึกษา จะตองคํานึงถึงความถนัดของแตละบุคคล 

6. จุดมุงหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางชวยใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถ  

ตามความมุงหมายของการศกึษา 

7. การนิเทศการศึกษาจะตองเก่ียวของอยูกับการสงเสริมความรูสึกอบอุนใหแกครู และการสราง      

มนุษยสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ 

8. การนิเทศการศึกษาควรเริ่มตนจากสภาพการณปจจุบันที่กําลังประสบอยู 

9. การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริมความกาวหนา และความพยายามของครูใหสูงข้ึน 

10. การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และขอคิดเห็น                  

ของครูใหถูกตอง 

11. การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอยางเปนพิธีการมาก ๆ 

12. การนิเทศการศึกษาควรใชเครื่องมือและกลวิธีงาย ๆ 

13. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยูบนหลักการและเหตุผล 

14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุงหมายที่แนนอน และสามารถประเมินผลไดดวยตนเอง 

Wiles (2004) ไดเสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญกับครูทุกคนและทําใหเห็นวาตองการความชวยเหลือจากเขา 

2. แผนงานหรือความเจริญกาวหนาเปนผลจากการทํางานเปนทีม 

3. หาโอกาสพบปะสังสรรคเปนกันเองกับครูโดยสม่ําเสมอ 
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4. เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม 

5. เปนมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 

6. ปรึกษากับหมูคณะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะพึงม ี

7. พิจารณาสภาพที่เปนปญหาของสมาชิก อาจจะซักถามสัมภาษณหรือใหคณะครูเสนอปญหา 

ที่อยูในความสนใจรวมกัน 

8. หากศึกษานิเทศกกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมูคณะยอมจะเปนเชนกัน 

9. บทบาทการนําของศกึษานิเทศกคอื การประสานงานและการชวยเหลือทางวิชาการ 

10. ฟงมากกวาพูด 

11. การปฏิบัติงานเริ่มดวยปญหาของสมาชิก 

12. วางแผนปฏิบัติงานของหมูคณะไว 

13. ตําแหนงหนาที่มิไดทําใหศึกษานิเทศกตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเปนมิตรไมตรี 

กับหมูคณะตองชะงักงัน 

14. พยายามใชประสบการณดานความสามารถตาง ๆ ของครูอาวุโสใหเกิดประโยชน 

ในการนิเทศมากที่สุด 

15. ตัดสินใจแนวแนทันตอเหตุการณ 

16. เอาใจใสรูงานในหนาที่ดี 

17. สํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

18. สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 

19. มีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกหมูคณะ 

20. สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 

สรุปไดวา หลักการนิเทศการศึกษาจะตองยึดหลักการเปนผูนําและผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ

นําประชาธิปไตย ใฝหาความรูและสิง่ใหม ๆ ทีม่ีวัตถุประสงคทีช่ัดเจนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ความจําเปนในการนิเทศการศึกษา 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2009) ไดกลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาไวดังนี ้

1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมดวยการนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการ 

ที่เก่ียวของกับการศึกษา 

2. ความรูในสาขาวิชาตางๆ เพ่ิมข้ึนโดยไมหยุดยั้ง แมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ

เรียนรูก็เกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 
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3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้น 

จําเปนตองไดรับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแกไข

ปญหาไดสําเร็จลุลวง 

4. การศึกษาของประเทศเพื่อให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมี 

การควบคุมดูแลดวยระบบการนิเทศการศกึษา 

5. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอน จําเปนที่จะตองมีการนิเทศ เพ่ือเปนการใหบริการแกครู                     

ที่มีความสามารถตาง ๆ กัน 

6. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครู 

จะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะที่ทํางาน

ในสถานการณจริง 

7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 

8. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจาก                     

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูเสมอ 

สรุปไดวา ผูมีหนาที่นิเทศจึงควรจะตองจัดดําเนินการเพ่ือชวยเหลือครูใหมีความสามารถ 

ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหครูกาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  

และกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางเต็มท่ี 

กระบวนการนิเทศการศึกษา  

           กระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบแผนของการนิเทศการศึกษาโดยมีนักการศึกษา 

หลายทานไดนําเสนอไวดังนี ้

           1. กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

 กระบวนการนิเทศ PIDRE (สงัด อุทรานันท, 2530) มีขั้นตอนสําคัญในการนิเทศ 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

            1) การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) เปนข้ันตอนที่ผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับ 

การนิเทศ จะทําการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่ตองมี 

การนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศที่จัดข้ึน 

2) ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ (Informing-I) เปนขั้นตอนของการใหความรู 

ความเขาใจ ถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาตองอาศัยความรู ความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการ

ดําเนินการอยางไร และจะดําเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ข้ันตอนนี้จําเปนทุกครั้ง

สําหรับเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศ 
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ที่ยังเปนไปไมไดผล หรือไดผลไมถึงข้ันที่พอใจ ซึ่งจําเปนที่จะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงาน 

ที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 

3) การดําเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบดวยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ  

การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) การปฏิบัติงาน 

ของผูสนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหาร) 

  4) การสรางเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เปนขั้นตอนของ

การเสริมแรงของผูบริหาร ซึ่งใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ขั้นนี้อาจดําเนินไปพรอม ๆกับผูรับการนิเทศท่ีกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นแลวก็ได 

5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เปนขั้นตอนที่ผูนิเทศนําการประเมินผล                     

การดําเนินงานที่ผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือ

มีอุปสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผล สมควรที่จะตองปรับปรุง แกไข  

ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจทําได โดยการใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีปฏิบัติใหมอีกครั้ง ในกรณีที่ผลงาน 

ยังไมถึงข้ันนาพอใจ หรือไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมดไปแลว ยังไมถึงเกณฑที่ตองการ 

สมควรที่จะตองวางแผนรวมกันวิเคราะหหาจุดท่ีควรพัฒนา หลังใชนวัตกรรมดานการเรียนรู 

เขามานิเทศ 

  2. กระบวนการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง (1995) 

           การนําวงจรเดมมิง (Deming Cycle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา P-D-C-A มาใชในการ

ดําเนินการนิเทศการศึกษา มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 

             1) การวางแผน (P-Planning) 

               2) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 

                   3) การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 

       4) การปรับปรุงแกไข (A-Act) 

 กระบวนการ PDCA แตละขั้นตอนมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี ้

1. การวางแผน (P-Plan) 

                1.1 การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

                    1.2 การกําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 

1.3 การจัดทําแผนการนิเทศ 

   1.4 การจัดทําโครงการนิเทศ 

         2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 

       2.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 
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                    2.2 การกํากับติดตาม 

          2.3 การควบคุมคุณภาพ 

                   2.4 การรายงานความกาวหนา 

2.5 การประเมินความสําเร็จเปนระยะ ๆ 

       3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 

                3.1 กําหนดกรอบการประเมิน 

          3.2 จัดหา/สรางเครื่องมือประเมิน 

                 3.3 เก็บรวบรวมขอมูล 

   3.4 วิเคราะหขอมูล 

   3.5 สรุปผลการประเมิน 

  4.   การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) 

                  4.1 จัดทํารายงานผลการนิเทศ 

               4.2 นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร 

                     4.3 พัฒนาตอเนื่อง 

 3. กระบวนการนิเทศการศึกษาของ Harris (1985) ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการ

นิเทศการศึกษาไว 5 ขั้นตอน ดังนี ้

   1) ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา

การกําหนดตารางงาน การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 

   2) ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ไดแก การตั้งเกณฑมาตรฐาน การรวบรวม

ทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและวัสดุอุปกรณ ความสัมพันธแตละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน

การกระจายอํานาจตามหนาที่ โครงสรางขององคการ และการพัฒนานโยบาย 

    3) ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) ไดแก การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคลากร 

เราจูงใจใหมีกําลังใจคิดริเริ่มอะไรใหมๆ การสาธิต การจูงใจ และใหคําแนะนํา การสื่อสาร การกระตุน 

สงเสริมกําลังใจ การแนะนํานวัตกรรมใหมๆ และใหความสะดวกในการทํางาน 

   4) ขั้นการควบคุม (Controlling) ไดแก การสั่งการ การใหรางวัล การลงโทษ  

การใหโอกาส การตําหนิ การไลออก และการบังคับใหกระทําตาม  

       5) ข้ันประเมินผล (Appraising) ไดแก การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการ

วัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผลมากนอยเพียงใด และ

วัดผลดวยการประเมินอยางมีแบบแผน มคีวามเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยดวย 
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  4. กระบวนการนิเทศการศึกษาของ Allen (1996) ประกอบดวยกระบวนการหลัก 

5 กระบวนการ ที่เรียกวา “POLCA” มีดังนี ้

    1) กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เป นกระบวนการวางแผน 

โดยคิดถึงสิ่งที่จะทําวามีอะไรบาง กําหนดแผนงานวาจะทําสิ่งไหน เมื่อไหร กําหนดจุดประสงคในการ

ทํางาน คาดคะเนผลท่ีจะเกิดจากการทํางาน พัฒนากระบวนการทํางาน และวางแผนในการทํางาน 

   2) กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสายงาน

หรือจัดบุคลากรตางๆเพ่ือทํางานตามแผนงานท่ีวางไว โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานในการทํางาน 

ประสานงานกับบุคลากรตางๆที่จะปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรตางๆสําหรับการดําเนินงาน 

มอบหมายงานใหบุคลากรฝายตาง ๆ จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกันระหวางผู ทํางาน จัดทํา 

โครงสรางในการปฏิบัติงาน จัดทําภาระหนาที่ของบุคลากร และพัฒนานโยบายในการทํางาน 

     3) กระบวนการนํา (Leading Processes) เปนกระบวนการนําบุคลากรตาง ๆ  

ใหทํางานนั้น ประกอบดวย การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา สรางนวัตกรรม 

ในการทํางาน ทําการสื่อสารเพ่ือความเข าใจในคณะทํางาน สร างแรงจูงใจในการทํางาน  

เราความสนใจในการทํางาน อํานวยความสะดวกในการทํางาน ริเริ่มการทํางาน แนะนําการทํางาน 

แสดงตัวอยางในการทํางาน บอกขั้นตอนการทํางาน และสาธิตการทํางาน 

   4) กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) เปนกระบวนการในการควบคุม 

ประกอบดวย การชวยแกไขการทํางานที่ไมถูกตอง การวากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด การกระตุน 

ใหทํางาน การปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน การสรางกฎเกณฑในการทํางาน และการลงโทษ

ผูกระทําผิด 

   5) กระบวนการประเมินผลการทํางาน (Assessing Processes) ประกอบดวย  

การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินพฤติกรรมในการทํางาน และการวิจัย

ผลการปฏิบัติงาน   

5. กระบวนการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative professional Development) 

   การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพจัดเปนกระบวนการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของ 

Glatthorn (1984) เปนกระบวนการนิเทศท่ีครู 2 คนขึ้นไป รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง

ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนกันใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนกันและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

บางครั้งอาจจะเรียกวิธีการนิเทศแบบนี้วา การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Supervision) หรือ

การนิเทศแบบเพ่ือนรวมอาชีพ (Colleagial Supervision) สําหรับการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 
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(Cooperative Professional Development) สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ เชน จากลักษณะ 

ที่งายที่สุดคือ มีการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกัน 2-3 ครั้ง หรือจัดดําเนินการเปนโครงการท่ีครู 

เขากลุมกันรวมมือกันปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

 Glatthorn (1984) กลาวถึงลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี ้

  1. ความสัมพันธระหวางผูรับการนิเทศกับผูนิเทศมีความเปนทางการและเปนเรื่องของ

สถานศึกษาระดับหนึ่ง นั่นคือ มีการดําเนินการในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

ซึ่งรวมกับบุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการการทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนและรวมการสังเกต

การสอนในชั้นเรียนกันและกัน และมีความสัมพันธฉันทเพ่ือนท่ีใกลชิดกัน 

  2. การจับคูกันสังเกตการสอนอยางนอย 2 ครั้ง หรือมากกวา 2 ครั้ง ตามความจําเปนและมี

การใหขอมูลยอนกลับภายหลังการสังเกตการสอน 

  3. เนนความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน  

 4. เนนความสัมพันธที่ดีตอกันไมมีการประเมินมาเก่ียวของ การนิเทศในแบบดังกลาว 

ก็เพื่อใหการชมเชยผูปฏิบัติ ดังนั้นขอมูลจากผลการสังเกตการสอนหรือจากการประชุมจะไมควร

นําไปใชในกระบวนการประเมินผลครูของผูบริหาร 

  ลักษณะสําคัญ 4 ประการ ของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนวิธีการนิเทศ 

แบบหลากหลายวิธีการ แตอยางไรก็ตามจากความหมายของคําวาการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 

ซึ่งมีความหมายกวางขึ้น ทําใหเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ  

  ขอดีของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ มีดังนี ้

 1. ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีสอนซึ่งกันและกัน 

 2. เกิดแรงจูงใจทางบวกเก่ียวกับการสอนของตนเอง 

 3. เกิดความเขาใจงานเพ่ือนรวมงานมากขึ้น 

 4. เกิดความเขาใจในตัวนักเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น  

 วัชรา เลาเรียนดี (2550) ไดนําเสนอหลักการสําคัญของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ

ขั้นตอนการดําเนินการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ มดีังนี้ 

 1. การวางแผนรวมกันของกันของครทูี่สนใจจะชวยพัฒนางานของตนเอง 

 2. รวมกันเลือกประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

 3. นําเสนอโครงการและข้ันตอนการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา 

 4. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วิธีการสังเกตการสอน  

วิธีสังเคราะหการสอนและการใหขอมูลยอนกลับ 
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 5. กําหนดวัน-เวลาที่จะทําการสังเกตการสอน รวมทั้งการประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

 6. ดําเนินการตามแผนและกระบวนการที่ระบุในโครงการ สังเกตการสอนในแตละประเด็น

ที่สนใจ อยางนอย 1 ครั้ง ในแตละเรื่องหรือแตละประเด็นที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

 7. สรุปผลการพัฒนา รายงานผลความสําเร็จ ทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบรวมพัฒนา

วิชาชีพ 

   7.1. การสังเกตการสอนแบบการกําหนดประเด็นและไมกําหนดประเด็น 

  7.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตแตละประเภท 

  7.3. การปรึกษาหารือและใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนา จากกระบวนการนิเทศและทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพสรุปวา 

การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพตองมาจากเพ่ือนรวมงานที่ตองการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 

การสอนของตนเองหรือรวมกับผูนิเทศจากภายนอก โดยรวมกันวางแผนกําหนดประเด็นที่สนใจ  

เพ่ือทําการสังเกตการสอนและประชุมปรึกษาหารือใหขอมูลยอนกลับแกกันและกัน การนิเทศ 

แบบรวมพัฒนาวิชาชีพตองอาศัยทักษะในการสังเกตการสอนวิ เคราะหขอมูลรวมกัน และ 

การประชุมใหขอเสนอแนะ 

 ผลสําเร็จของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบอยางนอย 3 ประการ 

คือ 

   1) การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหารโรงเรียน 

   2) การรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานระหวางครู ผูนิเทศจากภายนอก และบุคลากร 

ในโรงเรียน 

   3) เปนการรวมกันปฏิบัติงานฉันทมิตรหรือฉันทเพ่ือนที่ใกลชิด 

   4) การมีเปาหมายเดียวกัน คอื พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาผูเรียน 

  การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเก่ียวกับงานที่ตนเอง

ปฏิบัติอยูมากขึ้น การไดขอมูลยอนกลับจากเพื่อนเก่ียวกับการสอนของตนเอง และพฤติกรรมที่แกไข

และไดเห็นแบบอยางของพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพชวยใหมองเห็นการปฏิบัติงานของตนเองและ 

ของเพ่ือนครู ที่มีการสรุปและใชเทคนิคในการสอนแตกตางกัน ทําความรูใหดียิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในโรงเรียนไดอยางตอเนื่องตอไป 

 6. กระบวนการนิเทศอื่น ๆ โดยศึกษานิเทศกสามารถเลือกใชรูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศ

ตามดุลพินิจของตนอยางอิสระ เชน 

   6.1 การนิเทศรายบุคคล 
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       การแนะนําเปนรายบุคคล (Individual Conference) การพบปะกันระหวางครูและ

ศึกษานิเทศก เปนวิธีหนึ่งที่ใหโอกาสศึกษานิเทศกไดทํางานเปนรายบุคคลกับครูในเรื่องปญหา 

ทางวิชาการของแตละคนเปนวิธีการที่ทั้งสองคนไดทํางานรวมกัน กิจกรรมการนิเทศรายบุคคล ไดแก  

    6.1.1 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน 

   6.1.2 การสาธิตการสอน 

   6.1.3 การใหคําปรึกษาแนะนํา/เสนอแนะ เปนตน 

         6.2 การนิเทศรายกลุม 

       6.2.1 การอบรม/สัมมนา 

       6.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

       6.2.3 การสนทนาทางวิชาการ เปนตน 

  สรุปไดวา กระบวนการนิเทศการศึกษา คือ แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จัดลําดับไว 

อยางเปนระเบียบ มีข้ันตอนในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีเหตุผล มีการประเมินผล และสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการ 

  รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช                   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดวิธีดําเนินรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ดงันี้ 

สถานศึกษากลุมเปาหมาย 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและ

ภาระงาน ดังนี ้

  1. สถานศึกษาทุกสังกัดที่พัฒนาการจัดการศึกษา  

1)  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน  

2)   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

  2. สถานศึกษาในสังกัดที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

  3. สถานศึกษาทุกสังกัดที่เขารวมโครงการ Coaching Teams 

  4. สถานศึกษาทุกสังกัดที่เขารวมโครงการ TFE (Teams for Education)  

  5. สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET)  

  6. สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

  7. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศกึษาระดับปฐมวัย  

  8. สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีเขารวมโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

ตอเนื่อง เชื่อมโยงการศกึษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา  

  9. สถานศึกษาทุกสังกัดที่บูรณาการหลักสูตรนครศรีธรรมราชศกึษาในการจัดการเรียนรู  

  10. สถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ 

(National Test : NT)  
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  11. สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีผลการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test: RT 

  12. สถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา 

(Islamic National Educational Test: I-NET)  

  13. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ   

   1.1 หนวยงานทางการศกึษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  1) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 

  2) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

  3) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 

  4) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 

  5) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 12  

  6) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

  7) สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  8) สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

  9) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

  10) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  11) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

  12) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  13) สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

  14) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

    1.2 สถานศึกษาในจังหวัดนครศรธีรรมราช 

   1) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 1 จํานวน 110 แหง 

  2)  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 2 จํานวน 202 แหง 

  3) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3 จํานวน 232 แหง 
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  4) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 จํานวน 133 แหง 

  5) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน  

71 แหง                         

   6) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 

139 แหง                          

  7) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย จํานวน 23 แหง 

  8) สถานศกึษาในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 434 แหง 

  9) สถานศกึษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จํานวน 25 แหง 

  10) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 2 แหง 

  11) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน 5 แหง 

  12) สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 5 แหง 

  13) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

จํานวน 1 แหง 

  14)  สถานศกึษาในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 3 แหง 

  2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

      2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชไดบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผลการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลคุณภาพการศกึษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

  2. โครงการนิเทศการเตรียมความพรอมชวงเปดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน 

  3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนําหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู             
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  4. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความพรอมและเงื่อนไขแหงความสําเร็จของโรงเรียนหลัก           

ที่มีผลตอการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช” 

  5. โครงการ TFE (Teams for Education) 

  6. โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที ่

  8. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  9. โครงการศกึษาและจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานปฐมวัยในระดับจังหวัด 

  10. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

โดยผานกลไก กศจ.  

  11. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูภาษาไทย โดยใช O-NET เปนฐาน 

  12. โครงการขับเคลื่อนการใชหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล สําหรับสถานศึกษา 
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รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒ

นาคุณ
ภาพการจดัการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ดําเนินการนเิทศ กิจกรรมการนิเทศ ระยะเวลา 

 

สรุปผลการนิเทศ 

 

พฤศจิกายน 2562 - 

กันยายน 2563 

 

 

1. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

2. โครงการนิเทศการเตรียมความพรอมชวงเปดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน 

3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนําหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการ             

ในการจัดการเรียนรู 

4. โครงการวิจัยเรื่อง “การศกึษาสภาพความพรอมและเงื่อนไขแหงความสําเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผล

ตอการควบรวมโรงเรยีนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช” 

5. โครงการ TFE (Teams for Education) 

6. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 

7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

8. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

9. โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานปฐมวัยในระดับจังหวัด 

10. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไก กศจ.  

11. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูภาษาไทย โดยใช O-NET เปนฐาน 

12. โครงการขับเคลื่อนการใชหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติทางทะเล 

สําหรับสถานศึกษา 

ธันวาคม 2562 -   

สิงหาคม 2563 

เมษายน  - 

กันยายน 2563 
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เคร่ืองมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดังนี ้
 1. แบบตรวจ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพรอมชวงเปดเรียนของโรงเรียนเอกชน สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   3.1 แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สําหรับผูบริหารสถานศึกษา) 

   3.2 แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สําหรับครูผูสอน) 

4. แบบนิเทศ ติดตาม โครงการ TFE (Teams For Education) มีดังนี ้

   4.1 แบบนิเทศ ติดตาม ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ของการใชแบบ

การจัดการเรียนรู โดยใช APDSIR  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

   4.2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู  โครงการ TFE (Teams For Education) 

สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   4.3 แบบนิเทศ ติดตาม การสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู ในการรูปแบบการจัด 

การเรียนรูโดยใช APDSIR (เอพีดีเซอร) Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช สําหรับผูบริหาร ในโครงการ TFE (Teams For Education) 

   4.4 แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู  ในการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

โดยใช APDSIR (เอพีดีเซอร) Model  เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 ของครูผูสอนในโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

             4.5 แบบนิเทศ ติดตาม คุณลักษณะของผูเรียนหลังจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

โดยใช APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ของ

ผูเรียนในโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 5. แบบนิเทศ ติดตาม โครงการ Coaching Teams มีดังนี้ 

    5.1 แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผูบริหาร)             

             5.2 แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช (ครูผูสอน) 

 6. แบบบันทึกขอมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  7. แบบการนําเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)  

   7.1 ดานการบริหารและการจัดการศกึษาปฐมวัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป 2563 

    7.2 ดานการจัดประสบการณการจัดการศึกษาปฐมวัย 

          8. แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใช O-NET เปนฐาน สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    8.1 แบบประเมินคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู โดยใช O-NET เปนฐาน 

    8.2 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู โดยใช O-NET เปนฐาน 

 9. แบบติดตามและประเมินผลการใชหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน                    

ของชาติทางทะเล สําหรับสถานศกึษาในพื้นที่นํารอง 

   9.1 แบบติดตามและประเมินผลการใชหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน                    

ของชาติทางทะเล สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่นํารอง (ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) 

   9.2 แบบติดตามและประเมินผลการใชหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน

ของชาติทาง ทะเล สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่นํารอง (ฉบับครูผูสอน) 

             9.3 แบบติดตามและประเมินผลการใชหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน        

ของชาติทางทะเล สําหรับสถานศกึษาในพื้นที่นํารอง (ผูเรียน)  
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26 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทท่ี 4 
ผลการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ได้สรุปรายงานผล 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบ่งเป็น 12 ตอน ดังนี้    

  ตอนที่ 1 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
ตอนที่ 2 โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน  
ตอนที่ 3 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
ตอนที่ 4 โครงการการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ

ของโรงเรียนหลักท่ีมีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช”  
ตอนที่ 5 โครงการ TFE (Teams For Education)  
ตอนที่ 6 โครงการ Coaching Team เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ตอนที่ 7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
ตอนที่ 8 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
  ตอนที่ 9 โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด  
  ตอนที่ 10 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

จังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.  
ตอนที่ 11 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  
ตอนที่ 12 โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษา 

ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  รายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวมสรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 



 
 

 

27 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  1. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
       ผลการด าเนินงานหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ได้รับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน  
    ผลการด าเนินงานโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมด้านการบริหาร 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ตามบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
         3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้  

    ผลการด าเนินงานสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากหน่วยงานต้นสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราช
ศึกษาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. โครงการการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของ
โรงเรียนหลักท่ีมีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช”  

    ผลการด าเนินงาน 
   1) จากการศึกษาได้ทราบสภาพความพร้อมของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้ทราบเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก และได้แนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

   2) น าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหลักตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  5. โครงการ TFE (Teams For Education)  
    ผลการด าเนินงานสถานศึกษา (โรงเรียนน าร่อง และโรงเรียนเครือข่าย) ในจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและ
พัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนเข้าสู่สังคมในศตวรรษท่ี 21 

6. โครงการ Coaching Team เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
     ผลการด าเนินงาน 
   1) มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

(Coaching Teams) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   2) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ 6S Model  



 
 

 

28 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   3) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น  

มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในระดับดี  

         4) มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพ่ือการวิจัยหารูปแบบในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด จ านวน 1 เรื่อง 

7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
    ผลการด าเนินงาน 

          1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดี  
ทุกด้าน (ร้อยละ 60) 
                2) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ ขั้นต้น 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ร้อยละ 60) 
  8. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ผลการด าเนินงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง  
มีกรอบ/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

9. โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด  
       ผลการด าเนินงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานข้อมูลด้านเด็ก

ปฐมวัยระดับจังหวัดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ข้อมูลนี้เชื่อมโยงบูรณาการในระดับพ้ืนที่ใน
ลักษณะเครือข่าย เพ่ือน ามาวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  10. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.   

ผลการด าเนินงาน 
     1) แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
     2) แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     3) แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
     4) แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
     5) มีตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 



 
 

 

29 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

11. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  
ผลการด าเนินงาน  

        1) ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET  
เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี  
                  2) ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET  
เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี  
  12. โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติ  
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษา  

      ผลการด าเนินงานการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการ
พัฒนาคนให้รู้  เข้าใจและตระหนักรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ปัญหา/อุปสรรค  

      1. การประสานงานและท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2. การรายงานของโรงเรียนเอกชน ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
      3. การเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายยังคลาดเคลื่อนกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในด้านแนวทางการปฏิบัติ 
      4. การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด บางกิจกรรม/โครงการ ต้องขอ
อนุมัติจากส านักงานศึกษาธิการภาค 5  

ข้อเสนอแนะ 
      1. สร้างความเข้าใจกับเขตพ้ืนที่ให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      2. โครงการ/กิจกรรม ไม่ควรซ้ าซ้อนกับเขตพ้ืนที่ 
      3. สช.ควรก ากับ ติดตามโรงเรียนเอกชนในการจัดส่งรายงานให้ทันตามก าหนดเวลา 
      4. ควรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติและมีการประชุมชี้แจงในการเบกิจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกัน 
      5. การอนุมัติการเบิกจ่ายในการจัดงานควรมอบอ านาจการเบิกจ่ายให้กับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 
 



 
 

 

30 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
  
  รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ  2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือรายงานปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือน าเสนอ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาในสังกัดของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สพฐ. และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา                               
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยจัดส่งให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชทางระบบ My Office 
เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด ให้เติมข้อความและให้กรอกค าอธิบายเพ่ิมเติม โดยหน่วยงานการศึกษา 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานเป็นภาพรวมของหน่วยงาน ส่งรายงานให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
   1. สถานศึกษาในสังกัด สพป. สพม. สช. สอศ. และ กศน. ใช้กระบวนการลูกเสือและ  
ยุวกาชาด ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง   
ร้อยละ 100 
   2. นักเรียนในสังกัด สพป. สพม. สช. และ กศน. ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติ  
ที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ ร้อยละ 97.60 ส่วนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ 
ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการ ยุวกาชาด ร้อยละ 2.40 
   3. สถานศึกษาในสังกัด กศน. มีหลักสูตรการพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยครบทุกแห่ง     
ร้อยละ 100 
   4. สถานศึกษาในสังกัด กศน. มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับ 
ผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  5. สถานศึกษาในสังกัด สพม. และ สช. มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง 
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า ร้อยละ 100  

ตอนที่ 1 ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการตรวจติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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  6. สถานศึกษาในสังกัด สพป. สพม. และ สช. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ 
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) ร้อยละ 100 

7. สถานศึกษาในสังกัด สพป. สพม. และ สช. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด  
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ร้อยละ 100 

8. ครูในสังกัด สพป. สพม. และ สช. ที่สอนภาษาอังกฤษได้เข้ารับการพัฒนาอบรม
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 53.91 ส่วนครูที่สอนวิทยาการค านวณได้เข้ารับการพัฒนาอบรมวิทยาการ
ค านวณ ร้อยละ 52.40 
 9. สถานศึกษาในสังกัด สพป. สพม. สช. และ สอศ. จัดการเรียนการสอนและผู้เรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) ร้อยละ 100 
          10. สถานศึกษาในสังกัด สพม. และ สช. จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)  
ร้อยละ 27.62  
          11. เด็กปฐมวัยในสังกัด สพป .สศศ.และ สช. มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 33,956 คน และมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน 34,788 คน   
  12. เด็กพิการในสังกัด สศศ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
จ านวน 313  คน   
          13. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัด สพป.และ สพม. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 
ร้อยละ 100  ส่วนด้านส่งเสริมการศึกษา ทักษะวิชาการ ร้อยละ 94.66 

14. สถานศึกษาในสังกัด สพป. และ สข. จัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 100 
  รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือ ของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือน าเสนอให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาในสังกัดของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สพฐ. และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 3 นโยบาย ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดส่งให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชทางระบบ  
My Office เป็นลักษณะค าถามปลายเปิดให้ เติมข้อความและให้กรอกค าอธิบายเ พ่ิมเติม  
โดยหน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานเป็นภาพรวมของหน่วยงาน ส่งรายงานให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เป็นรายนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1. สถานศึกษาอาชีวศึกษา ร้อยละ 60.87 มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

2. ผู้ เรียนอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ าแนกเป็นประเภท ดังนี้ 
   2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 1,996 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.60 
       2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 3,301 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.09 
       2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 
     2.4 ประเภทวิชาคหกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      2.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
      2.6 ประเภทวิชาประมง ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 61.84 
      2.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 1 ,303 คน  
คิดเป็นร้อยละ  96.14 
      2.8 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 86.61 
 3. ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกเป็นประเภท ดังนี้     
   3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.69 

       3.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 1,662 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.37 
       3.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
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       3.4 ประเภทวิชาคหกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       3.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
       3.6 ประเภทวิชาประมง ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       3.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 593 คน คิดเป็น 
ร้อยละ  97.73 

     3.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

     3.9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านกระบวนการฯ จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79 

  4. ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ าแนกเป็นประเภท ดังนี้ 

   4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 2,461 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.66 
      4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 3,204 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.23 
      4.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 
      4.4 ประเภทวิชาคหกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 624 คน คิดเป็นร้อยละ 99.18 
      4.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
      4.6 ประเภทวิชาประมง ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 
      4.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
      4.8 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 81.09 
  5. ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกเป็นประเภท ดังนี้ 

     5.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 917 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.95 

     5.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 1,883 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.09 
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     5.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ - 
     5.4 ประเภทวิชาคหกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 
     5.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     5.6 ประเภทวิชาประมง ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     5.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 688 คน คิดเป็น

ร้อยละ 93.55 
     5.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 
     5.9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 

144 คน คิดเป็นร้อยละ 83.38 
  6. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ร้อยละ 34.92 จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี  

7. สัดส่วน 1 สถานศึกษา ต่อ 84.10 สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
8. สถานประกอบการมีความพึงพอใจผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี  

(ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 4.03  ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 4.01 และด้านสมรรถนะวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 4.11   

9. กศน. ร้อยละ 100 มีหลักสูตรการพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
10. กศน. มีการอบรมกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  

คิดเป็นร้อยละ 100 
11. สถานศึกษาสังกัด สพม. และ ,สช. ร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะ

พ้ืนฐาน ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

12. สถานศึกษาสังกัด สพป. สพม. และ สช. ร้อยละ 89.69 จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

13. สถานศึกษา สังกัด สพป. สพม. และ สช. ร้อยละ 81.09 จัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

14. สถานศึกษา สังกัด สพป. สพม. สอศ. และ สช. ร้อยละ 79.69 จัดการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษา (STEM  Education) และสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) คิดเป็นร้อยละ 25.56 
 15. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 สังกัด สพป. และ สช. ร้อยละ 62.59 ผ่านเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
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16. สถานศึกษา สังกัด สพป. สพม. และ สช. ร้อยละ 1.72 จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 
 17. ผู้เรียน สังกัด สพป. เข้ารับการทดสอบ CEFR ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) คิดเป็นร้อยละ 100 

18. ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 75.49  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีข้ึนไป 
          19. สถานศึกษาสังกัด สพม. และ ,สช. ร้อยละ 27.62 จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาที่สาม) 
 20. ผู้เรียน สังกัด สพป. และ สช. (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 93.68 ในส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อ่านออกเขียนได้  
ร้อยละ 92.70 
 21. ผู้เรียน สังกัด สพป. และ สช. (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 อ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อยละ 98.06 ในส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ร้อยละ 98.06 

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
  22. เด็กปฐมวัย สังกัด สพป. สศศ. และ สช. มีน้ าหนักของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน  17,396 
คน และส่วนสูงของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 17,667 คน 

23. เด็กพิการ ในสังกัดของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. จ านวน 727 คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย   

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ปัญหาและอุปสรรค 
1) สถานประกอบการที่มีความพร้อมจะจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี มีจ ากัด 
2) สถานประกอบการบางแห่ง ไม่มีครูฝึกในสถานประกอบการ 

  3) นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่างจังหวัด ไกลบ้าน 
4) ระเบียบการเบิกจ่าย และงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการ 
5) ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่ได้เห็นถึงความส าคัญด้านอาชีพและได้รับการ

สนับสนุนน้อย 
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   ข้อเสนอแนะ 
    1) สถานศึกษาควรจัดหาสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
ระบบทวิภาคี ให้เพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษา 

  2) การเพ่ิมการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากข้ึน 
  3) ควรมีงบประมาณต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาต่อยอด และสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ปัญหาและอุปสรรค 

   1) ครูมีไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ท าให้มีภาระงานมาก เวลาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
  2) วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บอร์ด ไม่เพียงพอ 
   3) ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
    4) โรงเรียนไม่ได้สนับสนุนและส่งเสริม ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
(STEM Education) ในรูปแบบการบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary integration) การบูรณาการ
แบบพหุ - วิ ทย าก าร  (Multidisciplinary integration)  ก า รบู รณาการแบบสหวิ ทย าก า ร 
(Interdisciplinary integration) และการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary integration) 
อย่างจริงจัง 

 5) โรงเรียน ไม่ได้สนับสนุนและส่งเสริม ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education)  โ ดย ได้ ด า เนิ นการจั ดท า  หน่ วยการ เ รี ยนรู้ บู รณาการสะ เต็ มศึ กษา  
(STEM Education) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และนวัตกรรม/ 
สื่อการเรียนรู้/ชุดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  6) ระบบการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมของครูยังไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 
              7) การบริหารจัดการประสานงานระหว่าง สสวท. สพม. และสพฐ. ยังไม่ชัดเจน 

8) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูไม่ทั่วถึง เช่น กิจกรรมการสังเกตการณ์สอน 
และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   9) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บางโรงเรียนมีการขาดเรียนบ่อย ท าให้
ครูผู้สอนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านการเขียนตามคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ได้ทั่วถึง
นักเรียนทุกคน 
   10) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านหนังสือน้อยลง แต่กลับสนใจสื่อ
จากเทคโนโลยี ที่ไม่ได้ฝึกการอ่านและการเขียน จึงส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งอ่านและเขียนไม่คล่อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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  ข้อเสนอแนะ 
   1) สถานศึกษาควรจัดหาสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอน ระบบทวิภาคี ให้เพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษา   
   2) การเพ่ิมการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากข้ึน 
   3) ควรปรับระบบ โครงสร้าง กระบวนการ แนวทางที่ ไม่สลับซับซ้อนและสามารถ
ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเพ่ือให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติได้ง่าย     
  4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือดูแลต่อเนื่อง
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานครอบคลุมทุกอ าเภอ 
มีการก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเป็นระยะอย่าง      
  5) ปรับเกณฑ์ลงเพ่ือรองรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาทั้งด้านปัจจัย งบประมาณ 
และบุคลากรที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา หรือปรับเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน     
   6) ควรจัดสรรงบประมาณตามความต้องการจ าเป็นและทั่วถึง เพียงพอส าหรับโรงเรียน 
ทุกโรงที่เข้าร่วมโครงการ          
    7) การปรับระบบ กระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้รัดกุม ไม่ยุ่งยากและง่าย
ต่อการปฏิบัติ  
        8) ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะการน าผลการประเมินทุกระดับ 
มาวิเคราะห์ วางแผนบนพ้ืนฐานของข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาพัฒนา นวัตกรรม  
สื่อ เทคนิค วิธีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

9) อยากให้มี workshop เกี่ยวกับ coding และเวลาอบรมมากกว่านี้ 
10) ควรจัดให้มีการอบรม เทคโนโลยีการออกแบบด้วย 
11) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มต่อเลย 
12) ควรมีตัวอย่างกิจกรรมเป็นแนวทางให้ครูมากขึ้นกว่าคู่มือและแบบเรียนของ 

สสวท. 
    13) ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างจริงจัง 
  14) ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ในรายวิชาหรือกิจกรรมในลักษณะ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบ ชุมนุม/ชมรม กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย/Walk Rally การจัด
นิทรรศการการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 
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 15) ควรเน้นย้ า ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
สาระที่ ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ ว 4.2 วิทยาการค านวณ  

 16) ควรมีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
กับนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/โรงเรียนปลอดขยะ   
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ค่านิยม 12 ประการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเพ่ือการ 
มีงานท า โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนคุณธรรม Thailand 4.0  

  17) ควรจัดแหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education)  ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ห้องสมุด 
สะเต็มศึกษา (STEM Education)   หรือ มุมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ในห้องสมุด 
ของโรงเรียน 
   18) การบริหารจัดการ สสวท. ควรประสานงานผ่าน สพฐ. และสพม. เพ่ือจะได้รับทราบ
การบริหารงานร่วมกัน 

19) ควรจัดสรรงบประมาณให้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
20) ควรเพิ่มเวลา และจ านวนครั้งในการนิเทศให้มากขึ้น 

       21) ควรมีการวางแผนการประเมินตลอดรายวิชา 
    22) ควรมีการประเมินก่อนเรียนรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ และน าไปวิเคราะห์

ผู้เรียนเพื่อปรับแผนการจัดการเรียนรู้     
   23)  ควรมีการประเมินระหว่างเรียนตามที่ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้   
(ประเมินตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้)  โดยใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลซึ่งได้ออกแบบไว้ในการ 
วางแผนการจัดเรียนรู้ และน าผลไปพัฒนาผู้เรียนตามข้อบกพร่องเป็นรายบุคคล   
    24) ควรมีการประเมินหลังเรียนเมื่อจบรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ และสะท้อนผล
การเรียนเป็นรายบุคคล 

    25) ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  26) ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและผู้สอน  
   27) ควรส่งเสริมการสร้างสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี 
ความสนใจ ในการอ่าน และมีวินัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
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การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
  ปัญหาและอุปสรรค 
    1) โรงเรียนยังไม่ได้จัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai school lunch  
เนื่องจากบุคลากรยังขาดความช านาญในการจัดเมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch 
                2) โรงเรียนไม่สามารถจัดรายการอาหารตามโปรแกรม Thai school lunch ให้ตรง
ตามเมนูได้ เนื่องจากบางวันไม่มีวัตถุดิบในท้องตลาดและมีราคาสูง 
    3) การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
จะมีความต่างกับนักเรียนปกติมาก 
   4) นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชบางคนมีความพิการซ้อน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมของโรงเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   5) ผู้ปกครองของนักเรียนบางคนไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้ของบุตร
หลานเท่าที่ควร อาทิเช่น เมื่อรับนักเรียนกลับเยี่ยมบ้านแล้วไม่น านักเรียนมาส่งตามก าหนด ส่งผลให้
นักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง 
  6) เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ 
เป็นพิการซ้อนและมีระดับรุนแรง ส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า 
   7) เด็กพิการบางส่วน มารับบริการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองมีข้อจ ากัด 
ในการเดินทาง 

 ข้อเสนอแนะ 
1) จัดอบรมการจัดเมนูอาหารกลางวันด้วยโปรแกรม Thai school lunch ให้กับ

บุคลากร ในโรงเรียน เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดเมนูอาหาร
กลางวัน 

2) สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาพิการทางสติปัญญา 
   3) ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการให้มีความพร้อมเพ่ือการแข่งขัน 
ในเวทีต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาทักษะต่าง  ๆ ในระดับที่สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตามศักยภาพ 
  รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วย 
STEM Education ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
2) เ พ่ือรายงานผลทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์ Active Leaning ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช 3) เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้ เรียนมีทักษะและ 
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4) เพ่ือรายงานผลการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย โรงเรียนสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลจากการตรวจ 
ติดตามประเมินผล ครั้งนี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จ านวน 4 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  จ านวน  
4 โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน และสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจั งหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  
4 โรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 9 ตุลาคม  2563 โดยใช้เครื่องมือ                        
แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้
ด้วย STEM Education  แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประเด็น
นโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยและนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง เสริม 
การคิดวิเคราะห์  Active Leaning  แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี และแบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประเด็นนโยบายโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว  
ที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

โดยสรุปผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ได้ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตรมีหลักสูตรเพ่ิมเติมที่เรียกว่ารายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม  2 ซึ่งเป็นรายวิชา ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้พ้ืนฐานจากการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน  
ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างออกแบบชิ้นงานนวัตกรรมหรือโครงงานได้ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา STEM Education โดยขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา ไปยังบุคลากรอ่ืน และบุคลากรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา STEM Education  
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ  
และประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งขึ้นโดยออกแบบพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้แบบ  
สะเตม็ศึกษา STEM Education ไปใช้ในการสร้างสรรค์ออกแบบผลงาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีผลงาน
นวัตกรรมและโครงงานเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  และมีการ
เผยแพร่ขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ และมีกิจกรรม
วิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ค่าเฉลี่ยรวมของโรงเรียนสูงขึ้น 
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           2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ 1–3 อ่านออกเขียนได้ โดยภาพรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 90.99 ในส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 96.63   
  3. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ 4–6 อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยภาพรวม ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2562 ร้อยละ 66.14 ในส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ร้อยละ 94.37 

4. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความมุ่งมั่น สนใจ ใฝ่เรียนรู้ ครูเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้มีนิสัยแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เกิดการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้มีกระบวนการ  
ในการแก้ปัญหาสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสร้างสรรค์ชิ้นงานและพัฒนาตนเอง  
เต็มศักยภาพมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริงที่ได้จากการ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่หลากหลายท าให้ เกิดผลการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ ใช้  
ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทย การกระตุ้น  
ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  5. สถานประกอบการ/สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ผู้ เรียนมีทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยภาพรวม 817 แห่ง 
          6. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม  
สูงวัย โดยภาพรวม มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 921 คน คิดเป็นร้อยละ 48.14 
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ภาพโครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ผลการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียน
เอกชน ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ได้แต่งตั้ง
ศึกษานิเทศก์ประจ าอ าเภอ ตามค าสั่งที่ 301/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ไปนิเทศ ติดตาม  
การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 23 อ าเภอ 
จ านวน 138 โรง ตามแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน 
ปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 80-89 
ระดับพอใช้ร้อยละ 70-79 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 69 ลงมา สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 ผลการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน 
ของโรงเรียนเอกชน 
            ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
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ตาราง 1   ผลการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน  
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 23 อ าเภอ  
      จ านวน 138 โรง 

 
รายการนิเทศ ติดตาม 

ปฏิบัต ิ
(โรง) 

 

 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ปฏิบัต ิ
(โรง) 

 
ร้อยละ 

เกณฑ ์
การประเมิน 

(ระดับ) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีการจัดประชุมครู/บุคลากร  
ก่อนเปิดภาคเรียน 

 
138 

 
100 

 
0 

 
0 

 
ดีมาก 

    1.2 มีการด าเนินงานธุรการและ
สารสนเทศของโรงเรียนเปน็ปัจจุบัน 

130 94 8 6 ดีมาก 

    1.3 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 
มีความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม                            
ตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
 

133 

 
 

96 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

ดีมาก 

    1.4 มีอาหารกลางวันถูกสุขอนามัย 133 96 5 4 ดีมาก 
    1.5 มีอาหารเสริม(นม) 138 100 0 0 ดีมาก 

เฉลี่ย 134 97 4 3 ดีมาก 
2. ด้านอาคารสถานที่     
    2.1 มีการจัดบริเวณ/บริบทโรงเรียน/
อาคารเรียนที่ปลอดภัย 

 
134 

 
97 

 
4 

 
3 

 
ดีมาก 

    2.2 มีการดูแลรักษา/ตรวจสภาพระบบ
ไฟฟ้าทีป่ลอดภัย 

134 97 4 3 ดีมาก 

    2.3 มีการจัดห้องเรียน มีโต๊ะ-เก้าอ้ี
นักเรียน, โต๊ะครู, ห้องธุรการครบพร้อมใช้ 

 
135 

 
98 

 
3 

 
2 

 
ดีมาก 

    2.4 มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า
ห้องส้วม/ระบบน้ าประปา 
ที่เหมาะสม ปลอดภัย 

 
135 

 
98 

 

3 

 

2 

 

ดีมาก 

    2.5 มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุด
โรงเรียน/ห้องปฏิบัติการตา่ง ๆ สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
134 

 
97 

 
4 

 
3 

 
ดีมาก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ปฏิบัต ิ
(โรง) 

 

 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ปฏิบัต ิ
(โรง) 

 
ร้อยละ 

เกณฑ ์
การประเมิน 

(ระดับ) 

    2.6 มีการจัดห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ 127 92 11 8 ดีมาก 

เฉลี่ย 133 97 5 3 ดีมาก 

3. ด้านครูผู้สอน 
    3.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ปัจจุบนั 

 
135 

 
98 

 
3 

 
2 

 
ดีมาก 

    3.2 มีการด าเนินงานธุรการประจ า 
ชั้นเรียนทีส่มบูรณ์/เรียบร้อย 

136 99 2 1 ดีมาก 

เฉลี่ย 136 98 3 2 ดีมาก 
4. ด้านผู้เรียน 
   4.1 ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย   

 
137 

 
99 

 
1 

 
1 

 
ดีมาก 

   4.2 ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อม
เหมาะสมกับชัน้เรียน 

135 98 3 2 ดีมาก 

เฉลี่ย 136 99 2 1 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 135 98 3 2 ดีมาก 

  จากตาราง เมื่อพิจารณาโดยรวมด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และ  
ด้านผู้เรียน จ านวน 138 โรง โดยรวมได้ปฏิบัติ จ านวน 135 โรง คิดเป็นร้อยละ 98 ระดับดีมาก  
ไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริหาร โดยรวมโรงเรียน
จ านวน 138 โรง ได้ปฏิบัติ จ านวน 134 โรง คิดเป็นร้อยละ 97 ระดับดีมาก ไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน  
4 โรง คิดเป็นร้อยละ 3 ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมโรงเรียนจ านวน 138 โรง ได้ปฏิบัติ จ านวน  
133 โรง คิดเป็นร้อยละ 97 ระดับดีมาก ไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน 5 โรง คิดเป็นร้อยละ 3 ด้านครูผู้สอน 
โดยรวมโรงเรียนจ านวน 138 โรง ได้ปฏิบัติ จ านวน 136 โรง คิดเป็นร้อยละ 98 ระดับดีมาก  
ไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 2  
  ด้านผู้เรียน โดยรวมโรงเรียนจ านวน 138 โรง ได้ปฏิบัติ จ านวน 136 โรง คิดเป็นร้อยละ 99 
ระดับดีมาก ไม่ได้ปฏิบัติจ านวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 1  
 เมื่อพิจารณารายข้อ โดยรวมด้านการบริหาร ข้อ 1 มีการจัดประชุมครู/บุคลากร ก่อนเปิด
ภาคเรียน และข้อ 1.5 มีอาหารเสริม(นม) โรงเรียนได้ปฏิบัติ จ านวน 138 โรง คิดเป็นร้อยละ 100  
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ในส่วนที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่ ข้อ 2.6 มีการจัดห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้  
จ านวน 127 โรง คิดเป็นร้อยละ 92 

ภาพการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศึกษานิเทศก์ประจ าอ าเภอตามรายการนิเทศ ติดตาม 
โดยสรุปทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหาร 
 

    
 

   
 

ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง มีความตระหนักและมีการด าเนินการเตรียมความพร้อม 
ด้านการบริหาร โดยมีการจัดประชุมครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน มีการด าเนินงานธุรการ 
และสารสนเทศของโรงเรียน ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อย/สะอาด ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีอาหารกลางวัน  
ถูกสุขอนามัย และ มีอาหารเสริม (นม) มีความพร้อมตามบริบทของโรงเรียน และมีการเตรียม 
ความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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2. ด้านอาคารสถานที่  
 

 
 

 
 

โรงเรียนทุกโรง มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ มีการจัดบริเวณ/
บริบทโรงเรียน/อาคารเรียนที่ปลอดภัย มีการดูแลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีการจัด
ห้องเรียน มีโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน, โต๊ะครู, ห้องธุรการ ครบพร้อมใช้ มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า
ห้องส้วม/ระบบน้ าประปาที่เหมาะสม ปลอดภัย มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดห้องเรียน โต๊ะ-เก้าอ้ี ตามสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดีมาก 

3. ด้านครูผู้สอน 
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  ครูผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการด าเนินงานธุรการประจ าชั้นเรียน  จัดเตรียมสื่อ 

อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รักษาความสะอาดสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกัน และจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ได้ดีมาก 

4. ด้านผู้เรียน 
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  ด้านผู้เรียน นักเรียนส่วนมากแต่งกายสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ครูจัดเตรียมสื่อต่าง ๆ  

ไว้ในห้องเรียน นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมเหมาะสมกับชั้นเรียน นักเรียนมีความสนุกสนาน 

ในการท ากิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ได้ดมีาก 

ปัญหา อุปสรรค  
  การรวบรวมปัญหา อุปสรรค จากศึกษานิเทศก์ประจ าอ าเภอ 23 อ าเภอ จ านวน 138 โรง  
สรุปได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนระดับอนุบาลยังไม่เข้าใจมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ควรให้หยุดเรียนจนกว่า 
จะไม่มีโรค 

  2. โรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกับมัสยิด จึงควบคุมบุคคลเข้าออกยากมาก 
  3. โรงเรียนใช้แผนการจัดประสบการณ์ของส านักพิมพ์ 
  4. ครูส่วนใหญ่สอนโดยเน้นครูเป็นส าคัญ ใช้หนังสือเรียน ครูบรรยาย และใช้กระดานเป็นสื่อ
การสอนให้นักเรียนคัดลอกบนกระดานลงสมุด ขาดสื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอน 
  5. ในระดับปฐมวัยโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นการสอนอ่านออก เขียนได้ เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ปกครอง 
  6. ในการด าเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่ถูกต้อง และสมบูรณ์เท่าที่ควร 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน การด าเนินงานเอกสารชั้นเรียนขาดความสมบูรณ์ เช่น บัญชีเรียกชื่อนักเรียน  
  7. อาคารสถานที่ บางโรงการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดโรงเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ                           
ขาดความสะอาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารเรียนทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา และการตรวจ
สภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย การดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า ขาดการตรวจสภาพ เช่น พัดลมใน
ห้องเรียน หน้าต่างห้องเรียนอาคารสถานที่ของโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องป้องกันความปลอดภัย
เมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่มีเครื่องดับเพลิงตามอาคารเรียน  
  8. โรงเรียนมีความพยายามในการจัดห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ในบางโรงเรียนแต่มีสภาพ
ไม่พร้อมใช้งาน บางโรงไม่มีห้องสมุด ไม่มีมุมหนังสือส าหรับเด็กอนุบาล บางโรงไม่มีป้ายบอกห้องเรียน 
  9. อาหารกลางวันบางโรงมีกับข้าวอาหารเที่ยง 1 อย่าง บางโรงนักเรียนซื้ออาหารกับข้าว  
1 อย่าง ราคา 10 บาท  บางโรงมีอาหารค้างคืน 
  10. เด็กปฐมวัยบางโรงมีแต่โต๊ะ ไม่มีเก้าอ้ี นั่งพ้ืน บางโรงเก้าอ้ีไม่มีพนักพิง ไม่นอนกลางวัน 
อนุบาล 2-3 บางโรงพ้ืนที่สนามในการเล่นไม่เพียงพอ บางโรงห้องน้ า/ที่นั่ง เป็นของผู้ ใหญ่  
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
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  11. โรงเรียนหลายโรงมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเมื่อเกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางโรงมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่ารถรับส่งที่เพ่ิมขึ้น เมื่อโรงเรียนปรับวันเรียนเป็นวันคู่วันคี่ และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์  

ข้อเสนอแนะ 
ศึกษานิเทศก์ประจ าอ าเภอ 23 อ าเภอ จ านวน 138 โรง ได้ให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันนักเรียนให้ครบ 5 หมู่ และเพียงพอ อาหารอย่างน้อย  

2 อย่าง ไม่ควรน าอาหารที่ไม่มีประโยชน์มาจ าหน่ายให้นักเรียน และมีป้ายรายการอาหารประจ าวัน 
ที่โรงอาหาร 
  2. ควรจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เช่น บัตรภาพ บัตรค า บัตรข้อความ  
ของจริง ของจ าลอง การพัฒนาเกี่ยวการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ฯลฯ   
  3. ควรมีการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเพื่อพัฒนาร่วมกัน จะส่งผลให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะบางโรงเรียนด าเนินการได้ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้  
  4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5. ใช้แผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน 
  6. ใช้กระบวนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  7. ในระดับมัธยมควรเน้นส่งเสริมวิธีเรียนรู้ให้นักเรียน  
  8. ควรด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มีการส ารองหน้ากากอนามัยและ
ให้ครูเน้นย้ าในการท าความสะอาดทุกครั้ง 
  9. โรงเรียนควรปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
  10. การด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศปรับให้เป็นระบบ พร้อมใช้งาน เข่น ข้อมูลผู้ เรียน  
บัญชีเรียกชื่อนักเรียนข้อมูลการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่ายงาน เป็นต้น รวมทั้งให้มีการจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสาร  
และรูปแบบในระบบดิจิตอล  พร้อมทั้งน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือง่ายแก่การค้นหา  
มีความพร้อมและทันต่อการใช้งาน 

  11. ทุกอาอาคารควรมีการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า การดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน
ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น พัดลมในห้องเรียน ติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร คอยตรวจสอบ
สภาพถัง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน  
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  12. โรงเรียนพยายามจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  เช่น ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา ห้องอาเซียน ห้องสมุด ควรมีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีสื่อเพียงพอ   
มีบันทึกสถิติ ในการเข้าใช้ของผู้เรียน ไม่ควรปิดไว้ พร้อมที่จะเปิดให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ 
ตลอดเวลา 
  13. โรงเรียนต้องการให้มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
  14. โรงเรียนควรมีสมุดบันทึกการประชุม ครู/บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ท าแผ่นพับ 
ในวันประชุมผู้ปกครอง ท าไลน์กลุ่มในห้องเรียนทุกห้อง ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีเพ่ือความสะดวก  
ในการติดต่อสื่อสาร  

15. ควรมีป้ายกิจกรรมประจ าวันของโรงเรียนที่สอนระดับอนุบาล  
 

 

การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
ผลการนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ปีงบประมาณ  2563 ตามประกาศ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ปีงบประมาณ  2563  
ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ผู้แทน  
แต่ละสังกัดคัดเลือกสถานศึกษา สังกัดละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน เพ่ือด าเนินการนิเทศ 
ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
  เครื่องมือในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา คือ 
แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 2 ฉบับ คือ 

1. แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้   

    1.1 ด าเนินการในระดับมาก   ผลการด าเนินการระดับ 3   
    1.2 ด าเนินการในระดับปานกลาง   ผลการด าเนินการระดับ 2   
    1.3 ด าเนินการในระดับน้อย   ผลการด าเนินการระดับ 1   
 
 
 

ตอนที่ 3  ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
            การน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
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2. แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาส าหรับครูผู้สอน  
     2.1 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
           2.1.1 ด าเนินการในระดับมาก   ผลการด าเนินการระดับ 3 

            2.1.2 ด าเนินการในระดับปานกลาง  ผลการด าเนินการระดับ 2        
    2.1.3 ด าเนินการในระดับน้อย   ผลการด าเนินการระดับ 1 
     2.2 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

          2.2.1 ด าเนินการในระดับมาก   ผลการด าเนินการระดับ 3 
           2.2.2 ด าเนินการในระดับปานกลาง  ผลการด าเนินการระดับ 2 
            2.2.3 ด าเนินการในระดับน้อย   ผลการด าเนินการระดับ 1  
ผลการนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ปีงบประมาณ 2563 แสดงดังตาราง 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 53 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
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ตาราง 2  ผลการนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ที่ สังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาที ่3 
รายการนิเทศ/ข้อ 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

1 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1                   
 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
 โรงเรียนบ้านตลาด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
 รวม 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 
 เฉลี่ย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
2 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2                   
 โรงเรียนวัดถ้ าใหญ ่ 1 1 2 1 1 1.2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
 โรงเรียนบ้านน้ าพ ุ 2 2 3 2 3 2.4 2 3 2 2 2 2.2 2 3 2 3 2 2.4 
 รวม 3 3 5 3 4 3.6 4 5 4 4 4 4.2 2 3 2 3 2 2.4 
 เฉลี่ย 1.5 1.5 2.5 1.5 2 2.4 2 2.5 2 2 2 2.1 1 1.5 1 1.5 1 1.2 
3 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3                   
 โรงเรียนบ้านชะอวด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 3 2 2 2 2 2.2 3 3 2 3 3 2.8 3 3 2 3 3 2.8 
 รวม 6 5 5 5 5 5.2 6 6 5 6 6 5.8 3 3 2 3 3 2.8 
 เฉลี่ย 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 3 3 2.5 3 3 2.9 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.4 
4 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4                   
 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 3 1 3 3 1 2.2 3 2 3 3 1 2.4 0 0 0 0 0 0 
 โรงเรียนวัดพรหมโลก 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 รวม 6 4 6 6 4 5.2 6 5 6 6 4 5.4 3 3 3 3 3 3 
 เฉลี่ย 3 2 3 3 2 2.6 3 2.5 3 3 2 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                   
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 2 2 1 2 2 1.8 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 2 2.4 

  โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 2 2 1 2 2 1.8 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 
  รวม 4 4 2 4 4 3.6 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 4 4.4 
  เฉลี่ย 2 2 1 2 2 1.8 0 0 0 0 0 0 2 2 2.5 2.5 2 2.2 
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รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ที่ สังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาที ่3 
รายการนิเทศ/ข้อ 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

6 ส านักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช                   
 กศน.ปากพนัง 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 
 กศน.เมือง 3 3 1 3 1 2.2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1.4 
 รวม 6 6 4 6 4 5.2 0 0 0 0 0 0 4 5 4 5 4 4.4 
 เฉลี่ย 3 3 2 3 2 2.6 0 0 0 0 0 0 2 2.5 2 2.5 2 2.2 
7 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
                  

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
 รวม 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 
 เฉลี่ย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ                   
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 3 3 3 2 2.8 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 
9 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42                   
 โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านเขาวัง 2 2 2 2 1 1.8 2 2 2 2 1 1.8 0 0 0 0 0 0 

10 ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษา

เอกชน 

                  
  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 3 3 2 3 2 2.6 2 3 3 3 3 2.8 2 3 3 3 3 2.8 
  โรงเรียนจรัสพิชากร 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 
  รวม 6 6 5 6 5 5.6 2 3 3 3 3 2.8 5 6 6 6 6 5.8 
  เฉลี่ย 3 3 2.5 3 2.5 2.8 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 2.5 3 3 3 3 2.9 
  รวม 48 45 44 47 41 45 32 33 32 33 30 32 24 27 25 28 25 25.8 
  เฉลี่ย 26.5 25 24.5 26 22 25.4 17 17.5 17 17.5 15.5 16.9 13.5 15 14 15.5 14 14.4 
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ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 18 โรงเรียน จ านวน 18 คน เมื่อพิจารณาโดยรวมตามรายการนิเทศ 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการ 
ในการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ข้อ 1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาแก่บุคลากรและ  

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 18 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน  
13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และระดับน้อย 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

ข้อ 2 การส่งเสริม สนับสนุน การน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาสู่ชั้นเรียน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 18 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  55.56 ระดับ
ปานกลาง  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  

ข้อ 3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้หลักสู ตร
นครศรีธรรมราชศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 18 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และระดับน้อย 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

ข้อ 4 การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม                         
ทัศนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น โดยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 18 คน ได้ด าเนินการในระดับ
มาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และ
ระดับน้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

ข้อ 5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 18 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 8 คน เป็นร้อยละ 44.45 
ระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดับน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.22 

2. ด้านครูผู้สอน  
     2.1 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 12 โรงเรียน  
เมื่อพิจารณาโดยรวมตามรายการนิเทศ พบว่า ได้ด าเนินการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อ 1 ครูผู้สอน ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา เกี่ยวกับตัวชี้วัด สาระ                       
การเรียนรู้รายชั้น และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  
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โดยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.33 และระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  

ข้อ 2 ครูผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  
ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                  
โดยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 8 คน                       
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

ข้อ 3 ครูผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จ านวน 12 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และระดับ 
ปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  

ข้อ 4 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาและ
เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้ เรียน โดยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน  
ได้ด าเนินการ ในระดับมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และระดับปานกลาง  จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25  

ข้อ 5 ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรนครศรีธรรมราช
ศึกษาตามสภาพจริง โดยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน ได้ด าเนินการในระดับ
มาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และระดับ
น้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
      2.2 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 10 โรงเรียน                    
เมื่อพิจารณาโดยรวมตามรายการนิเทศ พบว่า ได้ด าเนินการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อ 1 ครูผู้สอน ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา เกี่ยวกับตัวชี้วัด สาระ                         

การเรียนรู้รายชั้น และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา                         
โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 5 คน                       
คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับน้อย จ านวน 1 คน      
คิดเป็นร้อยละ 10 

ข้อ 2 ครูผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  
ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 7 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
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ข้อ 3 ครูผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จ านวน 10 คน ได้ด าเนินการในระดับมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปานกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ข้อ 4 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาและ
เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้ เรียน โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 10 คน                            
ได้ด าเนินการ ในระดับมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และระดับปานกลาง จ านวน 2 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 20 

ข้อ 5 ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรนครศรีธรรมราช
ศึกษาตามสภาพจริง โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 คน ได้ด าเนินการในระดับ
มาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และระดับ
น้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ปัญหา อุปสรรค 
1. ระยะเวลาที่ใช้หลักสูตรอาจจะไม่ครบถ้วนตามเนื้อหาที่ก าหนด เนื่องจากโรงเรียนใช้วิธี

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
2. จ านวนครูผู้สอนไม่ครบชั้น อาจน าเนื้อหาไปสอนได้ไม่มาก 

ข้อเสนอแนะ 
  1. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  2. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการท าโครงงานศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
  3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้พบปะกับ
ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและได้ข้อมูลที่แท้จริง 
  4. โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  5. ควรมีการนิเทศ ติดตาม การน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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10 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพกิจกรรม 
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11 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ผลการนิเทศ ติดตามการศึกษาวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่ง ความส าเร็จของ
โรงเรียนหลักท่ีมีผลต่อการควบรวมโรงเรียน ขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
  1. มีรายงานผลการศึกษาวิจัย จ านวน 1 เรื่อง 
  2. จากการศึกษาได้ทราบสภาพความพร้อมของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก ได้ทราบเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
และได้แนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
  3. ได้บทเรียนของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กต้องมีโรงเรียนหลักที่มีความพร้อมทั้งด้าน
อาคารสถานที่และบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือโรงเรียนที่มาควบรวมได้  

1. จัดท าโครงร่างการวิจัย เสนอขออนุมัติโครงร่างการวิจัยจากศึกษาธิการจังหวัดและเสนอที่ประชุม
ระดับภาค  

 

 

 
  
   

 

ตอนที่ 4  ผลการนิเทศ ติดตาม โครงการ การวิจัยเร่ือง “การศึกษาสภาพ 
            ความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผล 
            ต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช”  
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12 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. แต่งตั้งคณะวิจัยโดยการมีส่วนร่วมจากส านักงานเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
  แต่งตั้งคณะท างานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความส าเร็จ  
ของ โรงเรียนหลัก ที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศ  
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่จัดท าโครงร่างการวิจัย                      
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิจัยจนแล้วเสร็จ 
3. ประชุมท าความเข้าใจในการด าเนินการวิจัย 
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และหาคุณภาพเครื่องมือ 
5. เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
    5.1 ท าหนังสือจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  เ พ่ือขอความร่ วมมือในการ เก็บข้อมูลด้ วยการสัมภาษณ์และ 
ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลกับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนละ 5 คน   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  (ผู้ให้ข้อมูล) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  1  คน 
2. ครูผู้สอน  1 คน 
3. ผู้ปกครอง  1 คน 
4. ผู้น าชุมชน  1  คน 
5. กรรมการสถานศึกษา  1  คน 
 
 

ที่ โรงเรียน สังกัด นักวิจัย 
1 บ้านคลองดิน สพป.นศ.เขต 1 1. นางฉัตรลลิตา วุฒิมานพ 

2. นายเผชิญ  อุปนันท์ 
3. นางจิราพร  ชณิวงศ ์

2 บ้านตลาด 
3 วัดกัด 
4 วัดดอนตรอ 
5 วัดมังคลาราม สพป.นศ.เขต 2 1. นายสุภรณ์  แสงผะกาย 

2. นางดาวน้อย  ญาณสูตร 6 บ้านเกาะขวัญ 
7 บ้านนาเส 
8 วัดมณีเจริญฯ สพป.นศ.เขต 2 1. นางอรอนงค์  พรหมวิหาร 

2. นายวัชรพงศ์  ไชยศร 9 วัดท่ายาง 
10 ชุมชนบ้านนาวา 
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13 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ โรงเรียน สังกัด นักวิจัย 
11 บ้านห้วยหาร สพป.นศ.เขต 3 1. นายปรุง  ชูสุวรรณ 

2. นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ 
3. นางสาวเกษรา  บริสุทธิ์ 
4. นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์ 

12 ชุมชนพิบูลสงคราม 
13 วัดชะอวด 
14 บ้านปากเชียร 
15 วัดชมพูประดิษฐ ์
16 บ้านวังลุง สพป.นศ.เขต 4 1. นายวิลาศ  ชูชว่ย 
17 เคียงศิริ 
18 ชุมชนใหม ่ สพป.นศ.เขต 4 1. นายธวัชชัย  ใจห้าว 

2. นางสาวรัตนา อินพฤกษา 19 วัดชนสังขรณพิจิตร 
20 วัดเขา(วันครู 2501) 

 
5.2 ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) โดยจะใช้ 

เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งคน และให้ตอบแบบสอบถาม 
  5.3 ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ต่อไป 
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14 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 
7. สรุป เขียนรายงานการวิจัย 
8. เผยแพร่ผลงานการวิจัยหลายๆ ช่องทาง 
     8.1 E-book  
      8.2 ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     8.3 รายงานที่ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการการประชุม
หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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15 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1. บางเขตพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในด้านนักวิจัยร่วม เลยขาดนักวิจัยจากทุกเขต 

  2. ควรศึกษาผลของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลในด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 

รายงานนิเทศ ในโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือก เพ่ือเป็น
สถานศึกษาเครือข่าย ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการนิเทศจากหน่วยงาน 
ทางการศึกษาอ่ืนด้วย โดยมีประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการนิเทศ 2 ครั้ง 
คือ 
   8.1 ระยะที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 โรงเรียน คือ                           
1. โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง อ าเภอขนอม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 และโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ เทศบาลเมืองปากพนัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมภาษณ์ พูดคุย 

ตอนที่ 5  ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการ TFE (Teams For Education) 
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16 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การให้ค าแนะน ากับผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) Model โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
   8.1.1 ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาเครือข่าย น าเสนอการด าเนินงานโดยการ 
ใช้รูปแบบ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละด้านของรูปแบบ เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานของโครงการ TFE ( Teams For Education) ในระดับโรงเรียน 
             8.1.2 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE (Teams For Education) ชี้แจง ถึงวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอน การติดตามการด าเนินงาน ของโครงการ 
  8.1.3 ศึกษานิเทศก์ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษานิเทศก์
จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียน ที่เกี่ยวข้อง 
             8.1.4 การประชุมการนิเทศ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ TFE (Teams For Education) โดยใช้ APDSIR  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชและซักถามเกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าว โดยมีตารางการนิเทศดังนี้  
 

ครั้งที่ 1 

ที่  วัน เดือน ปี 
โรงเรียน 

คณะกรรมการนิเทศ 
ผู้รับการนิเทศ 

09.00 – 12.00 น. 13.00-16.30 น. 

 

29 กรกฎาคม 63 
 

เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 
เทศบาลเมืองปากพนัง 

บ้านเขาหัวช้าง 
สพป.นศ.4 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการ 
3. ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระฯ 

1. นางจันทรา ด่านคงรักษ์ 
2. นางจงดีภัค จินตนกุล 
3. นางวิยะดา  ไกรสร  
4. นางจิราพร ชิณวงศ์   
5. นางสาวเกษรา บริสุทธิ์  
6. นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ 
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17 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีแบบนิเทศ  2 ฉบับดังนี้ 
  - แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 
ส าหรับผู้บริหาร (TFE 3) 
  - แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการ 
TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 ส าหรับ
ครูผู้สอน (TFE 4)  

   
 

โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ส านักงานเทศบาลเมืองปากพนัง 
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18 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  8.2 ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนรู้การใช้ APDSIR                                 
(เอพีดีเซอร์) Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เวลา กิจกรรม 
20 สิงหาคม 2563  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
09.00 - 09.20 น.  ชี้แจง การประชุมการนิเทศการจัดการเรียนรู้การใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) 

Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดย ศน.พัชรดา ลิขิตการ 

09.20 – 10.30 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยวิทยากรประจ ากลุ่ม สรปุผลในกลุ่มย่อย 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00 น. - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดการเรียนรู้  - สะท้อนคิด และชื่นชม   

(โรงเรียนน าร่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30 น. - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดการเรียนรู้ - สะท้อนคิด และชื่นชม  

(โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และ โรงเรียน                      
น าร่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.30 น. - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดการเรียนรู้ - สะท้อนคิด และชื่นชม โรงเรียน

เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)   
21 สิงหาคม 63  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
09.00 – 09.20 น. ชี้แจง การประชุมการนิเทศการจัดการเรียนรู้การใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) 

Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดย ศน.พัชรดา ลิขิตการ 

09.20 -10.30 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรประจ ากลุ่ม สรุปผลในกลุ่มย่อย 
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19 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัน เวลา กิจกรรม 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 - 12.00 น. - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดการเรียนรู้ - สะท้อนคิด และชื่นชม   

(โรงเรียนน าร่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดการเรียนรู้ - สะท้อนคิด และชื่นชม  

(โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ โรงเรียนน าร่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.30 น. - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอการจัดการเรียนรู้ - สะท้อนคิด และชื่นชม โรงเรียน

เครอืข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 
โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้ 
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20 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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21 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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22 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนิเทศ ติดตามการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ TFE (Teams for education)  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ ครูภาษาไทย และ ครูภาษาอังกฤษ ใช้วีดิทัศน์การสอน  
มาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ โรงเรียน เรื่อง 
1 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ การตั้งค าถามและตอบเชิงเหตุผล 
2 บ้านเขาหัวช้าง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
3 ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี การระบุลักษณะของประโยค 
4 เจริญมิตร กลอนสุภาพ 
5 บ้านชะอวด ค าวิเศษณ์ 
6 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง ประโยคในภาษาไทย 
7 ชุมชนวัดสุวรรณาราม การแต่งค าประพันธ์ (กลอนสุภาพ) 
8 ราชประชานุเคราะห์ 4 ค าวิเศษณ์ 
9 สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
10 วัดพรหมโลก ชนิดของประโยคแบ่งตามโครงสร้าง 
11 ปากพูน โวหารภาพพจน์ 
12 ไตรภูมิวิทยา ค าวิเศษณ์ 
13 ราษฎร์บ ารุง ส านวนค าพังเพยและสุภาษิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ที่ โรงเรียน   เรื่อง 
1 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ การพูดเสนอความช่วยเหลือ 
2 บ้านเขาหัวช้าง Can you help me? 
3 ราชประชานุเคราะห์ 4 Greeting and take leaving 
4 บ้านชะอวด Comparative degree 
5 ชุมชนวัดสุวรรณาราม การพูดขอความช่วยเหลือ 
6 ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี My self 
7 เจริญมิตร School subjects 
8 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง What do you like to do in your free time? 
9 ราษฎร์บ ารุง Occupations 
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23 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ โรงเรียน   เรื่อง 
10 ไตรภูมิวิทยา อ่านจับใจความ 
11 สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) ประโยคให้ค าแนะน า 
12 วัดพรหมโลก Adjective order 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะคร ู
ถ่ายรูปร่วมกัน        

การมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
 

 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการเรียนรูร้่วมกัน         คณะวิทยากรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และ 
ให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน 

                                                                        
ช่วยเหลือ     เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน 
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24 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
  โครงการ TFE (Teams for education) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ ครูคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ใช้วีดิทัศน์การสอน มาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน เรื่อง 
1 บ้านชะอวด การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ระคนเศษส่วน

และจ านวนคละ 
2 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ การน าเสนอข้อมูลแผนภูมิรูปวงกลม 
3 ปากพูน เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 
4 สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
5 ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน 
6 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง การคูณเศษส่วน 
7 ราษฎร์บ ารุง รูปสามเหลี่ยมคล้าย 
8 ชุมชนวัดสุวรรณาราม การ บวก ลบเศษส่วนระคน 
9 เจริญมิตร โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนระคน 
10 ไตรภูมิวิทยา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
11 บ้านเขาหัวช้าง โจทย์ปัญหา (ห.ร.ม. และ ค.ร.น.) 
12 ราชประชานุเคราะห์ 4 การจ าแนกรูปสามเหลี่ยม 
13 วัดพรหมโลก พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน เรื่อง 
1 บ้านชะอวด ระบบย่อยอาหาร 
2 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ระบบย่อยอาหาร 
3 สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) ระบบย่อยอาหาร 
4 ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ปัจจัยสังเคราะห์แสง 
5 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง 
6 ไตรภูมิวิทยา การสืบพันธ์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศของพืช 
7 บ้านเขาหัวช้าง ประเภทของดิน 

72 



 
 

 

25 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โรงเรียน เรื่อง 
8 เจริญมิตร การกรองสาร 
9 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ตัวกลางของแสง 
10 ราษฎร์บ ารุง ความยืดหยุ่นของวัสดุ 
11 วัดพรหมโลก ประเภทของดิน 
12 ราชประชานุเคราะห์ 4 สุริยุปราคา 

โดยมีแบบนิเทศติดตามดังนี้ 
  - แบบนิเทศ  ติดตาม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ APDISIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (TFE 1) 
  - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการ TFE (Teams For 
Education) ส านักงานศึกษาธิการ นครศรีธรรมราช  (TFE 2) 
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26 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็น
สถานศึกษาเครือข่าย ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการนิเทศจากหน่วยงาน     
ทางการศึกษาอ่ืนด้วย โดยมีประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการนิเทศ                
2 ครั้ง คือ 
      8.1 ระยะที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 โรงเรียน คือ                 
1. โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง อ าเภอขนอม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 และ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ เทศบาลเมืองปากพนัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมภาษณ์  
พูดคุย การให้ค าแนะน า กับผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียน                
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์)  Model 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
   8.1.1 ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาเครือข่าย น าเสนอการด าเนินงานโดยการ                  
ใช้รูปแบบ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละด้านของรูปแบบ เพ่ือรายงานผล                   
การด าเนินงานของโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับโรงเรียน 
             8.1.2 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE (Teams For Education) ชี้แจง ถึงวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอน การติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
  8.1.3 ศึกษานิเทศก์ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษานิเทศก์
จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนที่เกี่ยวข้อง 
             8.1.4 การประชุมการนิเทศ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ TFE (Teams For Education) โดยใช้ APDSIR  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชและซักถามเกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าว  
 
 ตาราง 3  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่าย ทั้ง 8 โรงเรียน 

   
ที่ 

 
โรงเรียน 

 
สังกัด 

จ านวนครูและ 
บุคลากร

ทางการศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

 
ระดับชั้น 

1 ราชประชานุแคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 11 93  อนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 20 181 อนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 
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27 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 3 (ต่อ)  
 

   
ที่ 

 
โรงเรียน 

 
สังกัด 

จ านวนครูและ 
บุคลากร

ทางการศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

 
ระดับชั้น 

3 บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 80 1,400 อนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 

4 บ้านเขาหัวช้าง สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 19 172 อนุบาลถึง
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

5 เจริญมิตร ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

44 865 อนุบาลถึง
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

6 ประสาธน์ราชบ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
12 

19 144 มัธยมศึกษา
ตอนต้นถึงมัธยม
ตอนปลาย 

7 เทศบาลวัดคงคาสวสัดิ ์ เทศบาลเมืองปากพนัง 26 227 อนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

8 ศูนย์การเรียนบ้านหลัง
อ้ายหม ี

กองก ากับต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 42 

10 99 อนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 

 

ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   

            เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

            การเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ 
 เรียนรู้  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  3 ปี
ย้อนหลัง ปี 2560-2562   

5.00 0.00 มากที่สุด 
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28 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 4 (ต่อ)  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

2. โรงเรียนน าผลการวิเคราะห์การทดสอบระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ย้อนหลัง 3 ปี มาก าหนดค่าเปา้หมายในการยกระดับ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จัดท าโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่
สอดคล้องกับการด าเนนิโครงการ TFE ของจังหวัด 

4.57 0.49 มากที่สุด 

4. มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4.71 0.45 มากที่สุด 

5. มีการวางแผนและมีการด าเนนิการนิเทศภายใน 4.71 0.70 มากที่สุด 
6. มีการสร้างการรับรู้  และตระหนักให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเก่ียวกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน 

4.71 0.70 มากที่สุด 

8. มีการจัดภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.00 0.00 มาก 

9. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุ
ตามโครงการ TFE ที่วางไว ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีการสอน 
นวัตกรรมภายใต้โครงการ TFE 

4.29 0.45 มาก 

รวม 4.70 0.28 มากที่สุด 

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและทุกรายการอยู่ในระดับมาก ( X =4.70, SD. = 0.28) 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่  1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบ                  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง ปี 2560-2562 รายการที่ 2 โรงเรียน                    
น าผลการวิเคราะห์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปี 
มาก าหนด ค่าเป้าหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายการที่ 6 มีการสร้าง                       
การรับรู้ และตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
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29 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทางการเรียน ( X = 5.00, SD. = 0.00) และรายการที่ 8 มีการจัดภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ         
นอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( X =4.00 ,SD. = 0.00 )  

ตอนที่ 3 การสะท้อนความคิดร่วมกัน ดังนี้ 

1. วิธีการ/ขั้นตอนในการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1 เมื่อรับนโยบายของโครงการแล้ว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ครูรับทราบ หลังจากนั้น                       
ครูวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2562 เพ่ือน ามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และ
ด าเนินการตามข้ันตอน APDSIR (เอพีดีเซอร์) MODEL 
            1.1.1 ขั้นวิเคราะห์ตนเอง (Analyze-A) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 เพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่นักเรียนมีคะแนนต่ าและตัวชี้วัด 
ที่นักเรียนมีคะแนนสูง ตามสาระการเรียนรู้ 
            1.1.2 ขั้นวางแผน (Plan-P) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ น าผลการวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET โดยในสาระ/ตัวชี้วัดที่นักเรียนมีคะแนนต่ าให้ครูและวิชา ศึกษาแผนการจัด  
การเรียนรู้ในสาระ/ตัวชี้วัด ที่นักเรียนได้คะแนนสูง มาเป็นแบบอย่าง แล้วครูออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ใหม่ เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
            1.1.3 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Do-D) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ 
และวัดประเมินผล และมีการนิเทศการสอนจากผู้อ านวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด นิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง โดยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
            1.1.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Share-S) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
            1.1.5 ขั้นประเมินผลและปรับปรุง (Improve-I) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ น าผลจาการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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            1.1.6. ขั้นรายงานผล และการเผยแพร่ (Report-R) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ น าเสนอผลการด าเนินการ การจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน (O-NET) เพ่ือครูได้รู้แนวปฏิบัติครูผู้สอนน าข้อมูล O-NET ย้อนหลัง 3 ปีของ  
4 กลุ่มสาระ เพ่ือหาข้อที่นักเรียนมีร้อยละที่ท าถูก ต่ ามากที่สุด 5 ล าดับ และวิเคราะห์หาตัวชี้วัด 
ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร น าตัวชี้วัดที่ได้มาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักการสอน/เทคนิค
การสอนที่ไม่เหมือนเดิม จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.2 ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน ชี้แจงผลสัมฤทธิ์ สร้างความตระหนัก วางแผนการด าเนินงาน
ให้สอดคล้อง ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศติดตาม สะท้อนปัญหา (แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
แผนยกระดับ) 

2. ผลจากการด าเนินการเป็นอย่างไร 
    2.1 ครูมีความตื่นตัวให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน 
    2.2 ผู้เรียนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นมากขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความหลากหลาย 
    2.3 โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มากขึ้น 
    2.4 ท าให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
    2.5 ท าให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ และความภาคภูมิใจในตนเอง 
    2.6 ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
    2.7 ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า  
    2.8 ท าให้ผู้เรียนสามารถตัดสินและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.9 ท าให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการท างาน และสามารถท างานเป็นทีม 
2.10 ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน  
2.11 ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปความรู้ และมีความสามารถในการน าเสนอและการสื่อสาร 

    2.12 ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
    2.13 ท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนรู้ 
  2.14 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้น และน าข้อสอบ O-NET 
ย้อนหลัง 5 ปีให้นักเรียนทดสอบ นักเรียนสามารถท าคะแนนได้มากกว่าร้อยละ 50 ทุกคน  
ด้านครูผู้สอน มีการเตรียมการสอนมากขึ้น จัดท าสื่อการเรียนรู้ล่วงหน้า ครูผู้สอนในสาระอ่ืน 
ที่ไม่ได้สอบ O-NET น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบ APESSIR MODEL ไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกสาระการเรียนรู้ 
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2.15  ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผล O-NET ท าแผนการเรียนรู้  
   2.16 ครูสามารถท าแผนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับข้อที่ต่ า ครูจัดท าสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้อง 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 1. ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เมื่อเรียงล าดับข้อสอบที่นักเรียนตอบถูก 
น้อยที่สุด 5 ล าดับแรก พบว่า ล าดับที่ 1 จะตรงกับระดับชั้นอ่ืนซึ่งไม่ใช่ชั้น ป.6 จึงไม่สามารถจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาตามตัวชี้วัดล าดับที่ 1 ได ้
 2. ในขั้นตอนของการวางแผน ปัญหาที่พบคือ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ตรงตามตัวชี้วัด โดยน าเทคนิคหรือวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่คิดว่าน่าจะได้ผล 
แต่เมื่อประเมินผู้เรียนกลับพบว่ายังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดดังกล่าวไว้ 
 3. วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนขาดความมั่นใจในการสื่อสาร ไม่กล้าสนทนา โต้ตอบกับครู   
วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนขาดทักษะการเชื่อมโยงข้อมูลในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียน
ขาดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
 4. ในการจัดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล บางครั้งท าให้ทราบว่า การต่อยอดความคิด 
ในเรื่องท่ีเรียนยังไม่สมบูรณ์ 
  5. จัดท าสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ และขนาดใหญ่นักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนทุกคน และ
กิจกรรมนอกมีมากท าให้การจัดการเรียนการสอนมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนที่สามารถท าให้นักเรียนบรรลุตัวชี้วัด 
 3. สามารถน ารูปแบบ APDSIR MODEL จัดท าเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 4. ครูผู้สอน ควรศึกษาหลักการสอน / เทคนิคการสอน ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 

ระยะที่ 1 : ครูผู้สอน 
 ศึกษานิเทศก์จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศึกษานิเทศก์จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์จากเทศบาลเมืองปากพนัง  ร่วมนิเทศติดตามโดยการติดตามผล
การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  น าเสนอผลการประเมินตอนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การเตรียมการจัดการเรียนรู้ และตอนที่ 3 สะท้อนความคิดร่วมกัน   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนน าร่องใช้ APDSIR Model ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 7 โรงเรียน 7 สังกัด พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวน 4 โรงเรียน  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 โรงเรียน และ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 โรงเรียน ดังตาราง 

ตาราง 5  จ านวนครูผู้สอนในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับ 

             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที่ โรงเรียน สังกัด ระดับชั้น จ านวนครูผู้สอน 
1 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 
2 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 
3 บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 
4 บ้านเขาหัวช้าง สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 
5 เจริญมิตร ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 

6 ประสาธน์ราชบ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 

7 เทศบาลวัดคงคาสวสัดิ ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประถมศึกษาปีที่ 6 4 

8 ศูนย์การเรียนบ้านหลังอ้ายหม ี กองก ากับต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 42 

ประถมศึกษาปีที่ 6 4 

รวม 32 
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ตอนที่ 2 การเตรียมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR  
 (เอพีดีเซอร์) Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช ของครูผู้สอน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่มีร้อยละที่ตอบถูกต่ า 

4.05 1.05 มาก 

2. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4.23 0.92 มาก 

3. มีการจัดท าสื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 4.05 0.84 มาก 
4. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนและหลังเรียน
ในแผนการจัดการเรียนรู ้

3.77 1.38 มาก 

5. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลระหวา่งการจัดการ
เรียนรู ้

3.77 0.61 มาก 

6. ใช้แบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ 

4.05 1.21 มาก 

7. มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาการสอนนั้น 

4.23 0.63 มาก 

8. ครูน าผลการทดสอบ O-NET มาออกแบบการจัดการ
เรียนตาม Model ที่ก าหนด 

4.27 0.43 มาก 

9. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยค านึงถึงประสบการณ์
และความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหลัก 

4.09 0.81 มาก 

10. น าผลการเรียนรู้ไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้มี 
ประสิทธิภาพ 

3.86 1.04 มาก 

รวม 4.04 0.89 มาก 

 
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR                              
(เอพีดีเซอร์)  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 
ของครูผู้สอน โดยมีรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ ( X 4.04, SD = 0.89 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ รายการที่ 8 ครูน าผลการทดสอบ O-NET มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามที่ Model 
ก าหนด ( X = 4.27, SD = 0.43 ) รองลงมาคือ รายการที่ 7 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการสอนนั้น ( X = 4.23, SD = 0.63 ) และรายการที่ 4.จัดท าเครื่องมือวัด
และประเมินผลก่อนและหลังเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ และ รายการที่  5.จัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.77, SD = 0.38 )   

ตอนที่ 3 การสะท้อนความคิดร่วมกัน 
  1. ขั้นวิเคราะห์ตนเอง (Analyze-A) 
   1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET) ปี 2559 – 2562 
       1.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปี 2561 โดยแยกข้อสอบ O-NET สู่ตัวชี้วัด จับคู่ข้อสอบ O-NET วิเคราะห์ค่าร้อยละที่ตอบถูก 
ของทุกข้อและน าผลค่าร้อยละที่ตอบถูกน้อยที่สุด ยืนยันวิธีปฏิบัติที่ดี ค้นพบแนวทางใหม่ วางแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน และรับการนิเทศ ครั้งที่ 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศ 
              1.3 น าผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ โดยการจับคู่ข้อสอบ 
แยกข้อสอบ หาค่าร้อยละข้อถูกและผิด และเรียงล าดับค่าร้อยละที่ต่ าสุด 5 อันดับ สูงสุด 5 อันดับ 
และวางแผนคะแนนต่ ามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
              1.4 เก็บข้อมูลข้อสอบ O-NET เพ่ือไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบสู่ตัวชี้วัด/การจับคู่แบบทดสอบ       
และวิเคราะห์ค่าร้อยละที่ตอบถูก 
              1.5 วิธีการ/ขั้นตอนในการด าเนินการครูผู้สอนชั้นประศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์.และภาษาอังกฤษ วิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                  
O- NET ปีการศึกษา 2562 เพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่นักเรียนมีคะแนนต่ าและตัวชี้วัดที่นักเรียนมีคะแนน
สูงตามสาระการเรียนรู้ 
  2. ข้ันวางแผน (Plan–P) 
        2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตร/ โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์
ความสอดคล้อง ระหว่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กับตัวชี้วัด 
        2.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
        2.3 การสร้างสื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใหมีความสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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        2.4 ในขั้นตอนของการวางแผน ปัญหาที่พบคือ การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ตรงตามตัวชี้วัด โดยน าเทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คิดว่าน่าจะ
ได้ผล แต่เมื่อประเมินผู้เรียนกลับพบว่ายังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถบรรลุตั้งชี้วัดดังกล่าวไว้ 
  3. ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Do-D) 
      3.1 การเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Study-S) โดยครูผู้สอนจัดเตรียมสื่อ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินในชั่วโมงท่ีจัดการเรียนรู้ 
      3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active–A) โดยครูผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนตาม 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
      3.3 ขั้นสรุปและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Reflect-R) โดยครูผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลบทเรียน มอบหมายงาน และน าผลการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขรายบุคคล  
เพ่ือการพิจารณาการเรียนในชั่วโมงต่อไป 
  โดยนักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาเพ่ิมขึ้นจากการที่วัดผลและประเมินผลหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและนักเรียนมีความรู้รอบยอดสามารถท ากิจกรรมที่ครูก าหนดไว้ นักเรียน      
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสอนมากขึ้นและการจัดการเรียนรู้ของครูทั้ง 4 วิชา มีผลการเรียนรู้
สูงขึ้น โดยมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน และผลการทดสอบหลังเรียน  
สูงกว่าคะแนนที่ก าหนดเป็นเกณฑ์เป้าหมายที่แต่ละวิชาก าหนดไว้ มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และจากศึกษานิเทศก์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 
  4. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share–S) 
   4.1 น าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนโดยใช้กระบวนการ PLC ระดับชั้นเรียน 
ระดับกลุ่มสาระและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
            4.2 น าบันทึกผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC พร้อม
เสนอแนะหาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
            4.3 น าผลจากการจัดการเรียนรู้ปัญหา มาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าผลที่ได้มา
ปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป 
            4.4 น าข้อมูล/และผลการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
มาวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย 
        5. ข้ันประเมินผล และปรับปรุง (Improve–I) 
            5.1 น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
             5.2 น าข้อที่บกพร่องมาวางแผนใช้การพัฒนาครั้งต่อไป 
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             5.3 รับการนิเทศติดตาม เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
             5.4 ครูควรใช้สื่อ และวิธีการสอน ที่หลากหลายน่าสนใจ 
            5.5 ครูเชื่อมโยงกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน มีสื่อทันสมัยหลากหลาย 
            5.6 ต้องมีสื่อและการวัดผลที่ชัดเจน 
            5.7 ควรมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือดูความก้าวหน้า 
ของนักเรียน 
  น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกระบวนการ PLC น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และต่อยอด  
เพ่ือวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  6. ข้ันรายงานผลและการเผยแพร่ (report–R) 

    จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ADDSIR เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามรูปแบบการรายงานผลและเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            6.1 น ารูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้มาเผยแพร่ให้ครูกลุ่มสาระต่าง ๆ ในโรงเรียน
ได้ด าเนินการด้วย 
            6.2 น ารูปแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้กับทุกกลุ่มสาระฯ 
            6.3 น ารูปแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มาขยายผลภายในกลุ่มสาระ 
            6.4 ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
น าเสนอผล 
            6.5 โรงเรียนก าหนดทิศทางเป้าหมายไปใช้ในแนวเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีและ
สามารถเผยแพร่ให้นักเรียนใกล้เคียง 
ระยะที่ 2 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ก าหนดนิเทศ ติดตามการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    
ตามโครงการ TFE (Teams for Education) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ครูภาษาไทย              
ครูภาษาอังกฤษใช้วีดิทัศน์ การสอน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  
  APDSIR (เอพีดีเชอร์) Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด 
 นครศรีธรรมราช ของครูผู้สอน  
 

 
รายการ 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

 

เป้าหมายการเรียนรู้    
1. ส่วนหัวของแผนการจัดการเรียนรู้ 4.44 0.70 มาก 
2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  4.56 0.51 มากที่สุด 
3. สาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ 

4.00 0.84 มาก 

4. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด    4.11 0.90 มาก 
5. ระบุทักษะการคิดในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 3.79 1.06 มาก 
6. ระบุชิ้นงาน/ภาระงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัด    3.78 1.06 มาก 

เฉลี่ย 4.11 0.85 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู้    
1. จัดกลุ่มตามผลการวิเคราะห์ผู้เรียน    3.33 0.69 ปานกลาง 
2. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามวิธีสอน 
ที่เลือกใช้ 

3.68 0.69 มาก 

3. ใช้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมวิธีการสอน  3.89 0.58 มาก 
4. ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชี้วัด 3.67 0.84 มาก 

เฉลี่ย 3.64 0.70 มาก 
สื่อและแหล่งเรียนรู้    
1. สื่อ /แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้   4.00 0.69 มาก 
2. สื่อ/แหล่งเรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 3.67 0.97 มาก 
3. ระบุรายละเอียดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 3.44 0.98 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.70 0.88 มาก 
 
 
 

85 



 
 

 

38 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 7 (ต่อ)  
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

 

การวัดและประเมินผล    
1. วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.11 0.76 มาก 
2. ค าอธิบายคุณภาพตัวชี้วัดทุกระดับชัดเจน 3.56 0.70 มาก 
3. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินตัวชี้วัด 3.79 0.43 มาก 
4. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ถูกต้อง 

3.78 0.94 มาก 

เฉลี่ย 3.81 0.71 มาก 
เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาคผนวก)     
1. เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

3.89 0.76 มาก 

2. เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 

4.00 0.69 มาก 

3. เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.01 0.69 มาก 

เฉลี่ย 3.96 0.71 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.87 0.77 มาก 

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) 
Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ของครูผู้สอน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.87, SD = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X =4.11, SD = 0.85) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการ 
ที่ 1.2 ระบุ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ( X = 4.56, SD = 0.51) รองลงมารายการที่ 1.1 ส่วนหัว
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.44, SD = 0.70) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รายการ 
ที่ 1.6 การระบุชิ้นงานการเรียนรู้ที่ชัดเจน ( X =3.78, SD = 1.06) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.64, SD = 0.70) โดยรายการที่ 2.3 ใช้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมวิธีการสอน                          
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =3.89, SD = 0.58) และรายการที่ 2.1 จัดกลุ่มตามผลการวิเคราะห์ผู้เรียน                       
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.33, SD = 0.69) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยรวมระดับมาก ( X =3.70, 
SD = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 3.1 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
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39 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  ( X =4.00, SD = 0.69) รายการที่ 3.3 มีระบุรายละเอียดสื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =2.14, SD = 1.68) และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวม     
อยู่ในระดับมาก  ( X =3.81, SD = 0.71) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการที่ 4.1 วัดและ
ประเมินผลสอดคล้องตัวชี้วัด ( X =4.11, SD = 0.76) และรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือรายการที่ 
4.2 ค าอธิบายคุณภาพตัวชี้วัดทุกระดับชัดเจน ( X =3.56, SD = 0.70) ด้านเอกสารแผนการจัดการ
เรียนรู้ (ภาคผนวก) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.81, SD = 0.71) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ รายการ ที่ 5.3 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =
4.01, SD = 0.69) และรายการที่5.1 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด                              
( X = 3.89, SD = 0.76) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ของครูผู้สอน 

ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
      APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ของครูผู้สอน  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้    
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบหลักถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4.47 0.69 มาก 

2. ก าหนดตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ 
ประเมินผลที่สอดคล้องกัน 

4.34 0.71 มาก 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน 4.03 0.85 มาก 
เฉลี่ย 4.25 0.75 มาก 

การน าเข้าสู่บทเรียน    
4. มีการใช้เทคนิคการน าเข้าสูบ่ทเรียน 4.34 0.71 มาก 
5. มีการแจ้งตัวชี้วัด / จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 4.29 1.25 มาก 

เฉลี่ย 4.32 0.98 มาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนวิธสีอนที่ก าหนด 4.39 0.79 มาก 
7. ใช้เทคนิคการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวนั 3.82 0.87 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

8. ใช้สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับกิจกรรม 
การเรียนรู ้

4.24 0.88 มาก 

9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมอืกันสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง 

4.08 0.88 มาก 

10. มีการปลูกฝังคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 2.71 1.27 ปานกลาง 
11. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 4.32 0.81 มาก 
12. นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ หรือเกิดผลงาน ชิน้งาน 4.65 0.96 มาก 
13. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข 4.21 0.81 มาก 
14. จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 4.03 0.85 มาก 
15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน 3.95 1.01 มาก 

เฉลี่ย 4.04 0.91 มาก 
การวัดและประเมินผล    
16. แจ้งวิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การประเมนิ 
     ให้นักเรียนทราบ  

3.11 1.52 ปานกลาง 

17. ใช้ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อน-หลัง 
     การจัดการเรียนรู้ 

3.34 1.88 ปานกลาง 

18. วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 3.82 1.14 มาก 
เฉลี่ย 3.42 1.51 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 4.01 0.99 มาก 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR 
Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ของครูผู้สอน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.01, SD = 0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ( X =4.25, SD = 0.75) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
รายการที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบหลักถูกต้อง ครบถ้วน  ( X =4.47, SD = 0.69) 
รองลงมารายการที่  2 .ก าหนดตัวชี้ วัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล                            
ที่สอดคล้องกัน  ( X = 4.34, SD = 0.71) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รายการที่ 3. ก าหนด
เกณฑ์การประเมินผล การเรียนรู้ที่ชัดเจน ( X = 4.03, SD = 0.85) ด้านการน าเข้าสู่บทเรียนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32, SD = 0.98) รายการที่ 4.มีการใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน                            
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มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.34, SD = 0.71) โดยรายการที่ 5 มีการแจ้งตัวชี้วัด/จุดมุ่งหมายของ     
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =4.29, SD = 1.25) และรายการที่ 4. มีการใช้เทคนิค
การน าเข้าสู่บทเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.00, SD = 1.53) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยรวมระดับปานกลาง ( X =3.26, SD = 1.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด คือ รายการที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนวิธีสอนที่ก าหนด ( X  =4.39,  
SD = 0.79) รองลงมาคือรายการที่ 8 ใช้สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้                                 
( X =4.24, SD = 0.88) และรายการที่ 10 มีการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย                         
น้อยที่สุด ( X  =2.71, SD = 1.27)  และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง         
( X =3.42 , SD = 0.59) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการที่ 18.วัดและประเมินผล                          
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ( X  =0.82, SD = 1.14) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือรายการที่ 16  
แจ้งวิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ ( X =3.11, SD = 1.52) 

ตอนที่ 3 การสะท้อนความคิด 
           3.1 สิ่งที่ประทับใจในการจัดการเรียนรู้ 
                 3.1.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน 
       3.1.2 การเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ 
                 3.1.3 การใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน  เร้าความสนใจของนักเรียน 
                 3.1.4 มีการใช้แบบฝึกจากง่ายไปหายาก  ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 
                 3.1.5 ครูมีความชัดเจนในเนื้อหาที่สอน  และสามารถคุมชั้นเรียนเป็นอย่างดี 
           3.2  สิ่งที่ควรพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ 
                 3.2.1 การแจ้งตัวชี้วัด  และจุดมุ่งหมายของการเรียนทุกครั้งก่อนจัดการเรียนการสอน 
                 3.2.2 การลดบทบาทของครูในการบรรยาย เพ่ิมบทบาทให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น 
                 3.2.3 การใช้การวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
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ตาราง 9  การน าเสนอการจัดการเรียนรู้ โดยการอัดคลิปวิดีโอการสอน โดยใช้ APDSIR Model  
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ของครูผู้สอน  

การน าเสนอการจัดการเรียนรู้ ข้อชื่นชม และจุดควรพัฒนาดังนี้ 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ข้อชื่นชม จุดควรพัฒนา 
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนเตรียมพร้อมการจัดการเรียนรู้ได้ดีมาก 
- วางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอนและ
ครอบคลุมตัวชี้วัด 
- มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดได้ 
ลงมือท า 
- ครูผู้สอนได้ศึกษาสาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดของหลักสูตรภาษาไทย จากนั้นจัดท า
แผนการสอนวิชาภาษาไทยโดยก าหนดจุดประสงค์ของ
การสอนสอดคล้องกับบทเรียนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
คือ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะสอน พร้อมทั้งมีการ
จัดเตรียมสื่อการสอน  

1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- สื่อและอุปกรณ์ในการสอนยังไม่เพียงพอ 
- การลงลึกในเนื้อหาที่ละเอียดเกินไป 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- กระตุ้นสร้างความตระหนักก่อนเรียนได้เป็นอย่างดี 
- ทันสมัย ใช้ประโยคที่นักเรียนสนใจอยู่ในปัจจุบัน 
- มีการใช้ Brain Gym 
- กิจกรรมน่าสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเป็นอย่างดี 
- ใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
- นักเรียนสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- สื่อควรมีความชัดเจนและหลากหลายให้มากข้ึน 
- ไม่เชื่อมโยงกับเนื้อหา 

3. ด้านการวัดและประเมิน 
- มีการทดสอบ วัดและประเมินผลได้ 
- วัดผลตรงตามตัวชี้วัด 
- มีการทดสอบ ก่อนเรียน – หลังเรียน 
- ครูมีการวัดและประเมินผลหลังการสอน ซึ่งมี                      
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

3. ด้านการวัดและประเมิน 
- ไม่ค่อยชัดเจน 
- ควรเน้นการประเมินระหว่างเรียน 
- ควรจัดการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน                   
การประเมิน 
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  2. วิชาภาษาอังกฤษ 

ข้อชื่นชม จุดควรพัฒนา 
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนด 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน 
- ใช้เทคนิคการสอนเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
- มีการประยุกต์สถานการณ์จริงมาใช้ในการเรียน 
- ครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ดี 
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ 
- มีการใช้เกม, เพลง 
- มีการใช้สื่อที่ทันสมัย เร้าความสนใจของผู้เรียน 
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน 
- มีการใช้สื่อสอดคล้องกับตัวชี้วัดและหลากหลาย 
- มีการใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียน 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 
- มีการใช้ค าชมเพ่ือเสริมแรงนักเรียน 
 
 

1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
- ควรเตรียมบัตรค า,แถบประโยคแทนการเขียน                        
บนกระดาน 
- เพ่ิมแบบฝึกให้หลากหลาย 
- ควรให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
- ควรถามให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล 
- ควรเพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้                  
ด้วยตนเอง 
- ควรเน้นย้ าการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 
- ควรมีเนื้อเพลงแจกนักเรียนเพ่ือฝึกการอ่าน                      
ออกเสียงด้วย 
- ควรเพิ่มสื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 
- ควรวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมค่อนข้างเยอะ นักเรียนอาจเรียนรู้                           
ได้ไม่หมด 
- ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 
- ควรใช้ไม้ชี้แผ่นภาพแทนมือชี้ 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- มีกระบวนกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนการสอน                       
ที่สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
- การสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก โดยสร้างแรงดลใจ                     
ให้มีการเห็นข้อมูล เห็นข้อเท็จจริง เห็นปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ ท าให้เกิดญาณทัศน์ เพราะถ้าเกิดความ 
อยากรู้อยากเห็น เขาจะเร่ิมหาค้นคว้า 
 
 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- กิจกรรมที่จัดให้ต้องสัมพันธ์กับความต้องการ       
ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
-  เน้ น ใ ห้ผู้ เ รี ยนฝึกทั กษะและกระบวนการ 
ทางภาษา ทีละน้อย ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป 
- จากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เลือกมา ให้ตั้งค าถาม
ต่าง ๆ ที่เป็นค าถามคิดวิเคราะห์ และสามารถ
น าไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น ๆ 
- เลิกตั้งค าถาม “ความจ า” เปลี่ยนเป็น “ท าไม” 
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ข้อชื่นชม จุดควรพัฒนา 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  
การปฏิบัติจริ ง  ด้วยวิธีการและแหล่ง เรียนรู้                            
ที่หลากหลาย 
- ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ด้วยตนเอง 
- ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น 
รูปธรรมทั้งระบบ 
- เอ้ือให้ผู้ เรียนใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
- ครูมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตรท์ี่ดี และ 
มีความสามารถในการถ่ายทอดด้วย 
- ครูวัดและประเมินผลนักเรียนตลอดเวลา 
- ช่วยให้ผู้เรียนได้พฒันาทักษะในการประเมิน
ตนเอง 

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรี ยนรู้ และ 
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้มากข้ึน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวางจุดมุ่งหมายในการเรียน
ของตน 
- ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจะดี
หรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
จึ งควรสร้างสิ่ งแวดล้อม ให้ เ อ้ือต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
-  ค ว ร ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ  O- NET ม า ใ ช้ เ ป็ น
แบบทดสอบก่อนเรียน 
- ควรเน้นการประเมินผลระหว่างเรียน 
- ควรแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน 
- ก าหนดผลงานของผู้เรียนให้ชัดเจน 

4. ด้านการวัดและประเมิน 
-  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลั ง เรียนโดย                           
ใช้แบบทดสอบ  
- มีการสะท้อนผลงานของนักเรียน 
- วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
- ครูวัดและประเมินผลนักเรียนตลอดเวลา 
- ช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะในการประเมิน
ตนเอง 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมิน 
- ควรมีการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
- ควรสร้างสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง               
กับในบทเรียนมาสร้างเป็นแบบทดสอบ 
- ควรมีแบบทดสอบซึ่งวัดด้านความรู้และความจ า 
-  ค ว ร ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ  O- NET ม า ใ ช้ เ ป็ น
แบบทดสอบก่อนเรียน 
- ควรเน้นการประเมินผลระหว่างเรียน 
- ควรแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน 
- ก าหนดผลงานของผู้เรียนให้ชัดเจน 
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  3. วิชาวิทยาศาสตร์  

ข้อชื่นชม จุดควรพัฒนา 
ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- วางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
- วางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 
- วางแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
- แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 
 
 

ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ควรเพิ่มกิจกรรมกลุ่ม 
-  ควรเพิ่ มกิจกรรมที่ ช่ วยพัฒนาคุณลักษณะ                           
อันพึงประสงค์ 
- ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่เนน้ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ 

ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- มีการใช้กิจกรรม Brain Gym ประกอบจังหวะ
ประกอบเพลงที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
- มีการใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน 
- ใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
- มีการใช้สื่อ VDO ในการน าเข้าสู่บทเรียน 
- มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- มีการใช้เพลงที่นักเรียนสนใจมาน าเข้าสู่บทเรียน 
- มีการทบทวนความรู้เดิมให้แก่นักเรียน 
- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับผู้สอน 

ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- การน าเสนอสื่อควรน าเสนอทีละชิ้น 
-  ควรสร้างสิ่ งแวดล้อมเอ้ือการเรียน จัดหาวิธี                             
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ  เข้ามาช่วยพัฒนาเด็กไทย 
กระตุ้นต่อม “อยากรู้อยากเห็น”ความสามารถของ
นักเรียนตามความสนใจความถนัดมากขึ้น 
- จัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

ด้านการวัดและประเมิน 
- วัดผลทั้ง 2 ครั้ง ประสบผลส าเร็จผ่าน 80%  
ขึ้นไป 
 

ด้านการวัดและประเมิน 
- การวัดผลประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
-  ก า ร วั ด ผ ล ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ                             
อันพึงประสงค์ด้วย 
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 4. วิชาคณิตศาสตร์ 
ข้อชื่นชม จุดควรพัฒนา 

ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- มีการวางแผนเป็นล าดับขั้นตอน 
- วางแผนการหาแหล่งการเรียนรู้หลายๆรูปแบบ                  
มาประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเนื้อหาหนึ่งๆ 
ครูผู้สอนอาจใช้รูปแบบของการเรียนรู้หลายรูปแบบ
ผสมผสานกัน และจะต้องค านึงถึงการบูรณาการ         
ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการและสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยสอดแทรก                         
ในการเรียนรู้ทุกเนื้อหาสาระให้ครบถ้วน เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
- ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอไอเดีย 

ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- มีการท่องสูตรคูณที่มีการขยับร่างกาย 
- มีการน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
- การน าเข้าสู่บทเรียนโดยการเสนอปัญหาหรือระบุ
สิ่งที่จะสอนในแง่ของปัญหา  เพื่อยั่วยุให้ผู้เรียน                  
เกิดความสนใจที่จะหาค าตอบ   
 
 

ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
- ควรเพิ่มการน าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
- การใช้เกมชั่วโมงแรกๆ นักเรียนอาจท าไม่ทันภายใน
เวลาที่ก าหนด แต่ถ้าได้ท าทุกชั่วโมงจ านวนนักเรียน       
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ สามารถ
ท าเสร็จทันเวลาและถูกต้องเพิ่มขึ้น 
- ปัญหาที่จะน าเสนอควรจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ของชีวิตและเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- มีการแยกตัวอย่างและใช้สื่อประกอบกิจกรรม                 
การเรียนการสอนด้วย 
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มช่วยกระตุ้น หรือส่งเสริม
นักเรียนได้แสดงออก หรือสะท้อนความคิดโดยการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้สึก                   
ของตนกับสมาชิกในกลุ่ม 
- ใช้อุปกรณ์เสริมที่จับต้องได้ 
- การน าบทเรียนและเรื่องราวสถานการณ์รอบ ๆ      
ตัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมามีส่วนร่วมกับการสอน 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีโอกาส 
ให้นักเรียนได้มีการน าเสนอทุกคน 
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะต้องส ารวจ
ประสบการณ์เดิมหรือสร้างประสบการณ์พื้นฐาน                    
ของนักเรียนให้สัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ หรือ               
องค์ความรู้ใหม่ 
- ควรเพิ่มให้มีรูปภาพและกราฟฟิค ประกอบกับ
บทเรียนและแบบฝึกหัด 

ด้านการวัดและประเมิน 
- หลังจากนักเรียนเรียนรู้ ได้มีการให้นักเรียน                      
ท ากิจกรรมในการวัดความรู้ 
- มีการสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

ด้านการวัดและประเมิน 
- ควรวัดทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีวิธีการ 
และเครื่องมือที่ชัดเจน 
- ควรมีการประเมินผลของผลการเรียนรู้แบบ Real-Time 
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  ผลการนิเทศการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 การนิเทศ ติดตามการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้เ พ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการนิเทศการพัฒนา
กระบวนการบริหาร ตามวงจรคุณภาพ PDCA และการพัฒนาการการจัดเรียนรู้เ พ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของโรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผล 
การนิเทศ ดังนี้ 
  

ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการบริหารเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  การพัฒนากระบวนการบริหารเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ Coaching Teams เ พ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้กระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA                    
มีดังนี้  
  1. ขั้นวางแผน (Plan)  
   1.1 ประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ O-NET เป็นฐาน และการร่วมมือกันของครูทุกระดับชั้นในการสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุตามท่ีตัวชี้วัดแต่ละระดับชั้นก าหนด 

   1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัด 
การน าหลักสูตรเข้าสู่ชั้นเรียนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่นักเรียนท าแบบทดสอบ O-NET ได้น้อย โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส าคัญ
และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

   1.3 การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การก าหนดโครงการ กิจกรรมและการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีที่ผ่านมา 3 ปีการศึกษา มาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการพัฒนา โดยการประชุมวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตอนที่ 6  ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการ Coaching Team เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
            การศึกษา 
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   1.4 มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เช่น 
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาแก่ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณะคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เช่น ฝ่ายเทคโนโลยี  คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นต้น   

   1.5 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน เช่น ปฏิทินการด าเนินงานโครงการ ปฏิทินการ
การนิเทศชั้นเรียน เป็นต้น และคณะกรรมการนิเทศชั้นเรียนชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมชั้นเรียนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ 

   1.6 จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน เช่น แบบประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
  2. ขั้นด าเนินงาน (Do) 

  2.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         2.1.1 ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยเน้นในตัวชี้วัดที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ตอบข้อสอบ O-NET ถูกต่ า โดยพิจารณาในประเด็น
ต่อไปนี้ 

1) การท าความเข้าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2) การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
3) การระบุสาระการเรียนรู้  
4) การก าหนดเทคนิค วิธีสอน กระบวนการ กิจกรรม 

     5) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและดึงดูด 
ความสนใจของนักเรียน  

  6) การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ และจัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  

    2.1.2 ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้นหรือครูพ่ีเลี้ยง ตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้และ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

    2.1.3 ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  

    2.1.4 คณะกรรมการนิเทศ เช่น ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และ/หรือหัวหน้า
สายชั้น ด าเนินการกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

    2.1.5 คณะกรรมการนิเทศและครูผู้สอนร่วมสะท้อนผลการนิเทศ เพ่ือหา
จุดเด่น และจุดควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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   2.2 โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่ืน ๆ ได้แก่ 
    2.2.1 โครงการค่ายวิชาการ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์   

ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
    2.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 
    2.2.3 การจัดกิจกรรส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
    2.2.4 การสอนเสริมนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

   3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
      3.1 ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้นและครูผู้สอน ร่วมกันสรุปผลการสะท้อนผล                  

การนิเทศ เพ่ือสรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนา และวางแผนในการพัฒนาปรับปรุง ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับโรงเรียนต่อไป 
        3.2 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ กิจกรรม                     
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      3.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทากงการเรียน 
รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
  4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
   4.1 ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระเรียนรู้หลัก น าผลการสะท้อนผลการนิเทศ มาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามค าแนะน าของคณะกรรมการนิเทศ 
   4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับปรุง พัฒนา                    
การจัดกิจกรรมตามข้อค้นพบและค าแนะน าของผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
   4.3 ฝ่ายบริหารสนับสนุนงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามข้อค้นพบจากการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
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ตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  
  1. ขั้นวางแผน (Plan)  
   1.1 ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET โดยการวิเคราะห์รายงานผล 
การทดสอบ ฉบับที่ 3 ค่าร้อยละที่นักเรียนตอบข้อสอบถูก และจัดเรียงข้อสอบที่นักเรียนท าข้อสอบ
ถูกน้อย 
   1.2 ครูวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ O-NET ข้อที่มีค่าร้อยละของ
นักเรียนตอบถูกต่ า กับตัวชี้วัดของรายวิชา 
   1.3 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ตอบข้อสอบ O-NET 
ถูกต่ า โดยครูปรับเปลี่ยนวิธีสอนและเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และน่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและนักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning 
   1.4 ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าขึ้นเสนอต่อ ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ หัวหน้า 
สายชั้นหรือครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สามารถจัดการ
เรียนรู้และวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และน่าสนใจ 
   1.5 ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะนของผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าสายชั้นหรือครูพ่ีเลี้ยง 
  2. ขั้นด าเนินงาน (Do) 
   2.1 ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ได้ปรับปรุงแล้ว โดยมีคณะกรรมการนิเทศ เช่น ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และ/หรือหัวหน้าสายชั้น 
ด าเนินการกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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   2.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยปรับเปลี่ยนวิธีสอน เทคนิค
วิธีการสอน และใช้สื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เช่น เพลง เกม วีดิทัศน์ กิจกรรมแบบเกมโชว์ กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น  

 2.3 ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด เช่นการใช้แบบทดสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย การประเมินชิ้นงาน การประเมินการท า
กิจกรรมกลุ่ม และมีการจัดท าเกณฑ์การประเมิน (Rubrics)  

 2.4 ครูน าแบบทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาก่อนๆ มาเป็นแบบฝึกหัดในหน่วย 
การเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และคุ้นเคย
กับแบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบ O-NET 

 2.5 ครูจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การจัดท าใบกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ิมเติม  

 2.6 ครูขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปยังครูผู้สอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในระดับชั้นอ่ืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ในสายชั้นเพื่อร่วมกัน ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

    ครูร่วมสะท้อนผลการนิเทศร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือหาจุดเด่น และจุดควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
  4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

    ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระเรียนรู้หลัก น าผลการสะท้อนผลการนิเทศ มาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามค าแนะน าของคณะกรรมการนิเทศ 
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ตอนที่ 3 ผลงานด าเนินงาน  
  1. ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู  
   1.1 ครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  O-NET เป็นฐาน  
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนการรู้ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามธรรมชาติของรายวิชา 
     1.2 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
     1.3 ครูมีการการปรับเปลี่ยนวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีการ
จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
     1.4 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถ
ของนักเรียนรายบุคคล 
  2. ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
      2.1 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยความกระตือรือร้น 
      2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามที่ตัวชี้วัดก าหนด 
      2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท าให้ เรียนรู้อย่างมี
ความสุขมากขึ้น 
      2.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
      2.5 นักเรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบ O-NET คุ้นเคยกับการท าแบบทดสอบ      
O-NET และมีเจตคติที่ต่อการทดสอบ O-NET 
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  3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
  ครูที่ได้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศ และมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศมากขึ้น 
เนื่องจากผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร และให้ค าแนะน าปรึกษาท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้ง
ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานต่าง ๆ ได ้
 

   
 

ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาและอุปสรรค 
   1.1 ครูมีภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานสอนมาก ท าให้เตรียมการจัดการเรียนรู้ได้                   
ไม่เต็มที ่
   1.2 คณะกรรมการนิเทศที่เป็นครูวิชาการ หรือหัวหน้าสายชั้น มีภารงานสอนด้วย 
ท าให้มีเวลานิเทศน้อยและจัดปฏิทินการนิเทศได้ยาก 
   1.3 โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีน้อย 
 2. ข้อเสนอแนะ 
    2.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
ให้โรงเรียนเพ่ิมเติม 
   2.2 ควรพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
   2.3 ควรมีศึกษานิเทศก์มาร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
   2.4 ควรพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะการนิเทศการจัดการเรียนรู้และจับคู่ 
(Buddy) เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ตอนที่ 5 วิธีปฏิบัติที่ดี 
 1. การขยายผลการด าเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากครู  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ที่รับการอบรม เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งโรงเรียน 
 2. การพัฒนาการนิเทศภายในเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. การสร้างพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับ
โรงเรียน 
 4. การใช้ระบบครูพ่ีเลี้ยงในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

     
 

 

การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

ผลการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 
  ผลการนิเทศ ติดตาม ต่อยอด ขยายผล วิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) การจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่(จังหวัด) ตั้งแต่วันที่  
28 กันยายน  2563 ถึง วันที่ 20  ตุลาคม  2563 ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 699/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับ
พ้ืนที่(จังหวัด)  ได้ติดตาม  นิเทศ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices )  
ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้(ครูผู้สอน)จ านวน 20 ผลงาน และด้าน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) จ านวน 7 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน ตามแบบประเมิน 
สรุปไดด้ังตารางต่อไปนี้

ตอนที่ 7  ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัยในระดับพื้นที ่
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ตาราง 10  ผลการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน)  
             

ที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา หัวข้อ Best Practices รายการพิจารณา 9 รายการ / 100 คะแนน รวม 
100 

ระดับ 
คุณภาพ 9 3 21 21 6 9 9 18 4 

1 นางเกษร นาควรรณ โรงเรียนวดัควนสูง   
สพป.นศ.2 

การพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยโครงงาน
มะขามป้อมของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
วัดควนสูง 

9 3 21 21 6 6 8 18 4 96 ดี่เยี่ยม 

2 นางสาวปรารถนา ชูด้วง โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
สพป.นศ.1 

สืบสาน เรียนรู้ พาหนูๆ รู้เรื่องข้าว
โดยจดัประสบการณ์แบบโครงงาน 

9 3 17 21 6 9 7 16 4 92 ดีเยี่ยม 

3 นางกิติญาดา  มณีฉาย โรงเรียนบ้านบ่อมอง      
สพป.นศ.2 

การพัฒนาเด็กปฐมวยัด้วย
กระบวนการเรียนการสอน  
แบบ Project approach โครงการ 
โอ้โฮบักแตงโม 

9 3 19 21 4 9 8 14 4 91 ดีเยี่ยม 

4 น.ส.จันทร์ทิรา จันทรมาลี 
/นางอรนุช จันทร์แก้ว 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 
สพป.นศ.1 

การใช้กิจกรรม MES เสรมิ
ประสบการณ์ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

9 3 19 21 4 6 9 12 4 87 ดีมาก 

5 นางสาวกิตติมา บรมสุข โรงเรียนชุมชนลานสกา   
สพป.นศ.1 

นวัตกรรมกระบวนการการจดัการ
เรียนรู้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

8 3 16 17 6 6 8 16 4 84 ดีมาก 
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 8 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 10 (ต่อ)  
ที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา หัวข้อ Best Practices รายการพิจารณา 9 รายการ / 100 คะแนน รวม 

100 
ระดับ 

คุณภาพ 9 3 21 21 6 9 9 18 4 
6 น.ส.บัณฑิตา พึ่งแก้ว โรงเรียนบ้านหน้าเขา  

สพป.นศ.2 
การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตรด์้วยกิจกรรม
โครงงานนักวิทยาศาสตรต์ัวน้อย 

9 3 19 19 4 6 6 14 4 84 ดีมาก 

7 น.ส.จิราพร คงพันธ์ โรงเรียนวดัน้ ารอบ  
สพป.นศ.1 

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเดก็
ช้ันอนุบาล 3 โดยใช้กิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค ์

9 3 19 16 6 6 8 12 4 83 ดีมาก 

8 นางสาวขวัญสิริ ขาวมัน โรงเรียนวดัสระแก้ว       
สพป.นศ.1 

กิจกรรมเกมการเล่นท่ีมตี่อ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั 

6 3 16 21 6 9 6 12 4 83 ดีมาก 

9 นางฐิตา สงอาจินต์ โรงเรียนชุมชนบา้นนาวา 
สพป.นศ.2 

การจัดประสบการณ์จิ๋วนิ่ง  
จิ๋วคิด จิ๋วนักวิทย์ คนเก่งส าหรับเดก็
ปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3 

9 3 17 19 6 6 7 12 4 83 ดีมาก 

10 น.ส.กฤษฎ์กนก ใสหนู โรงเรียนบ้านปากช่อง  
สพป.นศ.1 

ผลของการจดักิจกรรมการเล่านิทาน
ที่ต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านปากช่อง 

9 3 12 21 6 9 6 12 4 82 ดีมาก 

11 น.ส.รุ่งนภา ธรรมะติ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี  
สพป.นศ.2 

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุด
กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค ์

9 3 19 16 6 6 6 12 4 81 ดีมาก 
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 9 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 10 (ต่อ)  
ที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา หัวข้อ Best Practices รายการพิจารณา 9 รายการ / 100 คะแนน รวม 

100 
ระดับ 

คุณภาพ 9 3 21 21 6 9 9 18 4 
12 น.ส.ปิยนุช รัตนพงษ ์ โรงเรียนบ้านวังเต่า  

สพป.นศ.2 
การพัฒนาความสามารถในการคิด
รวบยอดของเด็กปฐมวยั โดยใช้
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

9 3 21 16 4 6 6 12 4 81 ดีมาก 

13 น.ส.อารายา ประสาน โรงเรียนวดัเขาโร         
สพป.นศ.2 

เพิ่มพลังความคดิด้วยกิจกรรม 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

8 3 17 19 4 6 8 12 4 81 ดีมาก 

14 น.ส.กมลทิพย์  ชิตร โรงเรียนบ้านควนล าภู  
สพป.นศ.2 

Color separation 9 3 21 16 4 6 6 12 4 81 ดีมาก 

15 นางสาวสุภาวดี  ศรีช่วย โรงเรียนราษฎร์บ ารุง   
อ าเภอลานสกา   
สพป.นศ.1 

ผลการออกแบบชุดกิจกรรมเจาะ
สร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมพฤติกรรม 
การมสีมาธิของนกัเรียนช้ันอนุบาลปีที ่3 

9 3 17 15 6 6 7 14 4 81 ดีมาก 

16 นางยุวดี นุ่นรักษา โรงเรียนบ้านควนล าภู  
สพป.นศ.2 

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้              
ชุดกิจกรรมเกลียวมหัศจรรย์               
ระดับปฐมวัย 

9 3 13 15 6 6 9 16 4 81 ดีมาก 

17 นางกัลยาณี กลับอ าไพ โรงเรียนวดัทุ่งแย้   
สพป.นศ.1 

กิจกรรมพัฒนาลูกรักด้วยนิทาน 9 3 17 15 6 6 7 14 4 81 ดีมาก 

18 นางสาววัลยา แท่นทอง โรงเรียนวดัสระแก้ว       
สพป.นศ.1 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้     
บูรณาการสะเตม็ศึกษาปฐมวัย 

9 3 12 12 4 9 9 18 4 80 ดีมาก 
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 10 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 10 (ต่อ)  
ที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา หัวข้อ Best Practices รายการพิจารณา 9 รายการ / 100 คะแนน รวม 

100 
ระดับ 

คุณภาพ 9 3 21 21 6 9 9 18 4 
19 นางธนรัตน์  จันทว ี โรงเรียนวดัสระแก้ว      

สพป.นศ.1 
สื่อการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

8 3 21 16 4 6 6 12 4 80 ดีมาก 

20 นายณัฐพงศ์  สงแก้ว โรงเรียนวดัสวนพิกลุ      
สพป.นศ.2 

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้แบบโครงการ (project 
approach) 

9 3 19 14 6 6 7 12 4 80 ดีมาก 
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รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  จากตารางสรุปได้ว่าในการจัดท ารายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) รายการพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 83.60 
และตามประเด็นย่อย ได้ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการจ าเป็น และการน าเสนอผลงาน ได้ดีมากร้อยละ 100 รองลงมาคือ ระบุเหตุผล
ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่น าเสนอ ร้อยละ 96.67 ระบุบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งาน 
ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ของการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน 
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ร้อยละ 86.67 ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และ
การพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  ร้อยละ  84.76 ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของ
ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ส่งผล  ต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน 
นวัตกรรม หรือ แนวปฏิบัติ  ร้อยละ 83.57  ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่
ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่องชมเชย ร้อยละ 83.33 และหัวข้อที่ต้องมีการ
พัฒนาซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.56 และ 75.00 คือ วิธีการหรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพ่ือการต่อยอด หรือ การขยายผล และการประยุกต์ใช้ผลงาน 
นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ระดับจังหวัด และการระบุข้อสรุป 
ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการน าผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป  
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รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 11 ผลการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา หัวข้อ Best Practices รายการพิจารณา 9 รายการ / 100 คะแนน รวม 
100 

ระดับ 
คุณภาพ 9 3 21 21 6 9 9 18 4 

1 นายกมล จันสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)    
สพป.นศ.1 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย              
ต่อการเรียน ส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

9 3 19 19 6 6 8 18 4 90 ดี่เยี่ยม 

2 นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย โรงเรียนบ้านวังเต่า  
สพป.นศ.2 

WANGTOA-DLTV Model : โมเดล
บริหารจดัการศึกษาปฐมวัยทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรยีนบ้านวังเต่า 

9 3 17 19 6 9 7 16 4 89 ดีเยี่ยม 

3 นางรัตนา ทรงทอง โรงเรียนวดัเขากลาย  
สพป.นศ.2 

การบริหารกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มทักษะและพฒันาการ
ของนักเรียนในระดับปฐมวัยโรงเรยีน                    
วัดเขากลาย 

9 3 19 19 4 9 8 14 4 88 ดีเยี่ยม 

4 น.ส.นิภา แก้วประคอง โรงเรียนชุมชนลาน
สกา สพป.นศ.1 

อนุบาลแบบ้าน (4H) ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
ชุมชนลานสกา 

9 3 19 19 4 6 9 12 4 84 ดีมาก 

5 น.ส.อัจฉรา 
ส้มเขียวหวาน 

โรงเรียนวดัควนสูง  
สพป.นศ.2 

การส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบ 
Active Learning ของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
วัดควนสูง โดยการบรหิารแบบมีสว่นร่วม 

8 3 16 15 6 6 8 16 4 82 ดีมาก 
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 8 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 11 (ต่อ)  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา หัวข้อ Best Practices รายการพิจารณา 9 รายการ / 100 คะแนน รวม 
100 

ระดับ 
คุณภาพ 9 3 21 21 6 9 9 18 4 

6 นางวนิดา  บุญมั่น โรงเรียนวดัสระแก้ว 
สพป.นศ.1 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร 
จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวดัสระแก้ว 

9 3 19 15 4 6 6 14 4 80 ดีมาก 

7 นายสันตต์ิ เกราะแก้ว โรงเรียนวดัน้ ารอบ 
สพป.นศ.1 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพนักเรียนด้วยศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ โดย NAMROB 
Model 

9 3 18 14 6 6 8 12 4 80 ดีมาก 

 
สรุปผล 

10
0 

10
0 

86
.3

9 

81
.6

3 

85
.7

1 

76
.1

9 

85
.7

1 

80
.9

5 

10
0 

84
.7

1 

 
ดีมาก 
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รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  จากตาราง สรุปได้ว่าในการจัดท ารายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ด้านการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) รายการพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 84.71 และ                    
ตามประเด็นย่อย ได้ระบุระบุเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญ                       
ในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ จุดประสงค์และเป้าหมายของ 
การด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และการน าเสนอผลงานได้ดีมาก
ร้อยละ 100 รองลงมาคือระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงาน 
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
86.39 ส่วนที่มีผลปฏิบัติ เท่ากันคือ ระบุบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งาน 
ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ของการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน 
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ และการระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่อง ชมเชย ร้อยละ 85.71การระบุผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน และประโยชน์ ที่ได้รับจากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ร้อยละ 81.63 ระบุวิธีการหรือ
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพ่ือการต่อยอด หรือการ  
ขยายผล และการประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ระดับภาค   
ร้อยละ 80.95 ส่วนการระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังที่ เป็นแนวทาง  
ในการน าผลงาน นวัตกรรม หรือไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ  
มากยิ่งขึ้นต่อไปได้ต่ าสุดร้อยละ 76.19   
  จากข้อสรุปดังกล่าวในการปรับคุณภาพงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ด้านการบริหาร             
จัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้(ครูผู้สอน) จึงได้นิเทศ  
ติดตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมเติมในประเด็นการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-
Practices) พอสังเขป โดยมีหลักการในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ที่จะน ามาเขียน
ส่งผลงานนั้น ชิ้นงานนั้นจะต้องได้รับการการันตีจากหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภายนอก ภายในมาก่อนแล้ว 
และลักษณะการเขียนต้องเขียนจากภาพความส าเร็จ(เขียนจากหลังไปหน้า)ไปสู่วิธีการ กระบวนการ                      
สู่ความส าเร็จนั้น ๆว่าได้ด าเนินการด้วยรูปแบบ หรือวิธีการอะไร ท าอย่างไร จึงส าเร็จ เป็นต้น  
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8 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปัญหา อุปสรรค 
   1. การก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินงานกิจกรรมในโครงการคลาดเคลื่อนเพราะสาเหตุ 
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงท าให้ต้องใช้เวลาเพ่ิมในเดือนตุลาคม 
เพ่ือการติดตาม นิเทศ กระทบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องบันทึกขอขยายเวลาล้างหนี้เงินยืม 
  2. ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานโครงการเรื่องในการใช้จ่ายเงินรางวัลไม่มีในกรอบ
ก าหนดในจัดสรรงบประมาณ ถ้าจะจ่ายต้องขออนุมัติศึกษาธิการภาค  
  3. จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจ านวนมาก ไม่สามารถ                     
จัดให้ครอบคลุมความต้องการทุกสังกัด เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้วยงบประมาณ เช่น เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
  4. ในการก าหนดกรอบงานกิจกรรมในโครงการมากเกินไปจากส่วนกลาง ไม่ได้แก้ปัญหา 
ตามสภาพของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การก าหนดกรอบขอบเขตของการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยควรก าหนด

กลุ่มเป้าหมายคลอบคลุมถึงการพัฒนาผู้ปกครองและพ่ีเลี้ยงเด็กให้มากขึ้และพ้ืนที่จังหวัดควรเป็น                     
ผู้ก าหนดกิจกรรมเอง 

2. ในการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการเช่น งบประมาณในการจัดงานประกวด คัดเลือก  
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices) ต้องบันทึกเสนอถึงศึกษาธิการภาคเป็นผู้อนุมัติ ท าให้การด าเนินงาน
ขาดความคล่องตัวในการบริการจัดการ  ควรมอบอ านาจให้ศึกษาธิการจังหวัดแทน 

3. กิจกรรมของโครงการมีจ านวนมาก ควรตัดบางกิจกรรมออกเพ่ือประสิทธิภาพของงาน  
จะได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย ให้คลอบคลุมขึ้น 

4. ไม่ควรมีรายการแข่งขันกันในทุกระดับ ควรเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัมมนา 
ทางวิชาการ เพื่อจะได้แบ่งปัน และร่วมพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
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9 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมวลภาพนิเทศ ติดตามเพื่อการต่อยอด ขยายผลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best-Practices)  
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (จังหวัด) 
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10 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมวลภาพนิเทศ  ติดตามเพื่อการต่อยอด ขยายผลวิธีปฏิบัติที่ดี(Best-Practices)  
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (จังหวัด) ต่อ 
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11 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

 

  ผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโครงการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับ
จังหวัด 6 หลักสูตร 

2. มีกรอบ/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลักสูตรการศึกษาที่ มีความต่อเนื่อง  
มีกรอบ/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
 

ภาพกิจกรรม  
 

   
 

   

ตอนที่ 8  ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท า  
            รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
            ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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12 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   1. โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่พยายามปรับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรอาชีวศึกษา       

   2. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบุคลากรที่มีความถนัดและจ านวนไม่เพียงพอกับหลักสูตร

อาชีวศึกษา 
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รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

1. มีข้อมูลพื้นฐานด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

ที ่ สังกัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนเด็กแยกตามช่วงอายุ (คน) 
ต่ ากว่า 1 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 

105 0 0 0 0 0 0 100 91 385 368 697 578 1182 1037 2219 

2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

183 0 0 0 0 0 0 423 444 1,356 1,301 1,646 1,494 3425 3239 6664 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

219 0 0 0 0 0 0 420 388 864 801 1,231 1,151 2515 2340 4855 

4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

107 0 0 0 0 0 0 122 122 242 254 587 479 951 855 1806 

5 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

420 0 0 0 0 3,266 3,110 3,995 3,587 2,602 2,571 1,829 1,705 11,692 10,973 11,692 

6 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 3 0 0 0 0 0 0 16 11 6 7 18 14 40 32 72 
7 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
1 0 0 0 0 0 0 12 6 19 23 28 41 59 70 129 

ตอนที่ 9  ผลการนิเทศ ตดิตาม โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดา้นปฐมวัยในระดับจังหวดั  

ผลการด าเนินการโครงการศกึษา และเก็บข้อมูลด้านปฐมวัยระดับจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. มีข้อมูลพื้นฐานด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

ตาราง 12  ข้อมูลพ้ืนทางการศึกษา : จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
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 8 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 2. มีข้อมูลพื้นฐานด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

ตาราง 13  ข้อมูลพ้ืนทางการศึกษา : จ านวนครูระดับปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

ที ่ สังกัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนครู 
แยกตามระดับการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 

รวม สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ต่ ากว่า 
ปริญญา 

ปฐมวัย สาขาอ่ืนและ                
ผ่านการอบรม 

สาขาอ่ืนและ                   
ไม่ผ่านการอบรม 

1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 

105 22 154 10 116 50 23 
187 

 
2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 
183 0 365 0 203 162 0 

353 
 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

219 29 342 23 165 161 68 
394 

 

ที ่ สังกัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนเด็กแยกตามช่วงอายุ (คน) 
ต่ ากว่า 1 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

8 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

116 0 0 0 0 329 291 2,497 2,237 3,108 2,820 3,455 3,303 9389 8651 18040 

9 ส านักงานพัฒนาสังคมและความั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

19 6 2 20 18 82 136 64 24 2 3 2 1 176 184 360 

รวมท้ังสิ้น 1,173 6 2 20 18 3,677 3,537 7,649 6,910 8,584 8,148 9,493 8,766 29,429 27,381 45,837 

ตาราง 12 (ต่อ) 
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 9 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตาราง 13 (ต่อ)  

ที ่ สังกัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนครู 
แยกตามระดับการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 

รวม สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ต่ ากว่า 
ปริญญา 

ปฐมวัย สาขาอ่ืนและ                
ผ่านการอบรม 

สาขาอ่ืนและ                   
ไม่ผ่านการอบรม 

4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

107 23 160 5 91 64 29 
167 

 
5 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
420 251 1,339 91 1,192 373 116 1,681 

6 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 3 0 5 2 0 7 0 7 
7 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวตักรรม 
1 0 13 2 12 3 0 15 

8 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 116 74 884 199 287 880 45 1,064 
9 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง 

ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
19 7 43 32 22 53 15 67 

รวมท้ังสิ้น 1,173 406 3,305 364 2,088 1753 296 3,935 
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 10 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 11 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 12 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 13 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 14 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
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26 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพกิจกรรม 

     

ที่มา : ประชุมจัดท าข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณ มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขกลับไปกลับมาหลายครั้ง  
  2. โรงเรียนเอกชนรายงานข้อมูลทางระบบล่าช้าที่สุด เมื่อเทียบกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เวลาเก็บข้อมูลทางลิงก์ ประมาณ ๑ เดือนจึงจะแล้วเสร็จ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรเพิ่มจ านวนครั้งในการจัดประชุม อย่างน้อย ๓ ครั้ง 
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒-๓ วัน โดย ประชุมเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศของทุกหน่วยงาน 
จ านวน ๒ วัน และประชุมศึกษานิเทศก์ ของทุกหน่วยงานจ านวน ๑ วัน 
  3. ควรจัดท าเล่มเอกสารเพื่อแจกทุกหน่วยงานๆละ ๑ เล่ม 
  4. เจ้าหน้าที่การเงินควรไปปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศ โดยไปอ านวยความสะดวกเรื่องการ 
เบิกจ่าย ณ สถานที่ประชุม  
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27 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

  ผลการด าเนินงานของกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 4 ระดับ คือ 
 1. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
 2. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 

3. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
4. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

ภาพกิจกรรม 

    
 

    
 

    

ตอนที่ 10  ผลการนิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
              และประสิทธภิาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. 
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28 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
ตอนที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูผู้สอน 

  ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูภาษาไทย                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 21 คน พบว่า ครูภาษาไทย

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ค่าเฉลี่ยการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน อยู่ในระดับดี จ านวน 2 ข้อ 

อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 8 ข้อ อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 13 ข้อ รายการที่ปฏิบัติได้ค่าเฉลี่ย

สูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ คือ การเขียนสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

รองลงมา คือ การระบุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และการเขียนส่วนหัวของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ต่ า 3 ล าดับท้าย ได้แก่ ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รองลงมา คือ ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สอดคล้องตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังตาราง 1 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  
 

รายการ x ̄ S.D. ระดับคุณภาพ 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
1. ส่วนหัวของแผนการจัดการเรียนรู้  

 
3.24 

 
0.44 

 
ดีมาก 

2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  3.29 0.46 ดีมาก 
3. สาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด  
    และสาระการเรียนรู้ 

 
2.76 

 
0.94 

 
ดี 

4. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด    3.71 0.72 ดีมาก 
5. ระบุทักษะการคิดในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 2.90 1.04 ดี 
6. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.90 1.22 ดี 
7. ระบุชิ้นงาน/ภาระงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัด    1.81 1.08 พอใช้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
8. จัดกิจกรรมอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์          

 
1.57 

 
1.21 

 
พอใช้ 

9. จัดกลุ่มตามผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 1.76 0.77 พอใช้ 

ตอนที่ 11  ผลการนิเทศ ติดตาม การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  
              โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
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ตาราง 14  (ต่อ)  
 

รายการ x ̄ S.D. ระดับคุณภาพ 

10. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามวิธีสอนที่เลือกใช้ 2.24 1.34 พอใช้ 
11. ใช้เทคนิคการสอนส่งเสริมวธิีสอน 2.52 0.98 ดี 
12. ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชี้วัด 2.14 0.79 พอใช้ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
13. สื่อ/แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้   

 
2.52 

 
0.60 

 
ดี 

14. สื่อ/แหล่งเรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 2.57 0.87 ดี 
15. ระบุรายละเอียดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 2.62 0.74 ดี 
การวัดและประเมินผล 
16. วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
2.29 

 
1.06 

 
ดี 

17. ค าอธิบายคุณภาพตัวชี้วัดทกุระดับ 2.29 1.06 ดี 
18. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินตัวชี้วัด 2.33 1.02 พอใช้ 
19. ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชีคุ้ณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     สอดคล้องตามหลักสูตร 

 
1.43 

 
0.75 

 
พอใช้ 

20. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.29 0.90 พอใช้ 
เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาคผนวก)  
21. เอกสารประกอบแผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

 
2.71 

 
1.01 

 
ดี 

22. เอกสารประกอบแผนการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 

2.48 087 
ดี 

23. เอกสารประกอบแผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.57 0.81 
ดี 

รวม 2.39 0.48 ดี 

 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูผู้สอน 
ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูภาษาไทย                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 15 คน (บันทึกคลิปวิดีโอการ
สอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 คน) พบว่า ครูภาษาไทยจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน โดยรวม
อยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  
3 ข้อ อยู่ในระดับดี จ านวน 12 ข้อ อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการจัดการเรียนรู้ 

127 



 
 

 

30 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ สื่อการเรียนรู้มีสภาพใช้การได้ รองลงมา คือ มีการใช้เทคนิคการสอนน า เข้าสู่
บทเรียน และบอกเป้าหมายการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) ให้นักเรียนทราบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยการจัดการ
เรียนรู้ ต่ า 3 ล าดับท้าย ได้แก่ ใช้ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อน-หลังการจัดการเรียนรู้  
รองลงมา คือ แจ้งวิธีการวัดผล ประเมินผลและเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ และ  
จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ดังตาราง 4.2 

ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  
   โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  

 

รายการ x ̄ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
การน าเข้าสู่บทเรียน      
1. บอกเป้าหมายการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) ให้นักเรียนทราบ 3.33 0.62 ดีมาก 
2. มีการใช้เทคนิคการสอนน าเข้าสู่บทเรียน 3.40 0.74 ดีมาก 
3. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามที่ก าหนด 3.07 0.80 ดี 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตามล าดับขัน้ตอนวิธสีอนที่ก าหนด 3.33 1.05 ดีมาก 
5. ใช้วิธีสอนได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด 3.33 0.98 ดีมาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ 2.93 0.46 ดี 
7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 3.27 0.88 ดีมาก 
8. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 3.20 0.86 ดี 
9. ใช้ค าถามกระตุ้นการคิดและเปิดโอกาสให้นักเรียนหยุดคิดหา 
    ค าตอบ 

2.87 0.35 ดี 

10. ใช้สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  3.13 0.64 ดี 
11. สื่อการเรียนรู้มีสภาพใช้การได ้ 3.47 0.64 ดีมาก 
12. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.00 0.85 ดี 
13. จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 2.87 0.74 ดี 
14. นักเรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 3.07 1.10 ดี 
การวัดผลและประเมินผล    
15. แจ้งวิธีการวัดผล ประเมนิผลและเกณฑก์ารประเมนิให้นักเรียนทราบ 2.53 0.74 ดี 
16. ใช้ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อน-หลังการจัดการเรยีนรู้ 2.60 0.63 ดี 
17. วัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3.00 0.53 ดี 
18 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด 2.93 0.46 ดี 

รวม 3.07 0.52 ดี 
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ผลการนิเทศ ติดตาม โครงการ การขับเคลื่อนการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

 2. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 3. สังกัดส านักงานส่งเสริมนอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 4. สังกัดอาชีวศึกษา     
 

2. ผลการด าเนินการ 
 ในการขับเคลื่อนการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช    

2.1 สร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
 

   2.1.1 รูปแบบการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 12  ผลการนิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เร่ือง ทะเลและ 
              มหาสมทุรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศกึษา 

รายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ ผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

เสนอแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ  
เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สร้างการรับรู้แก่สถานศึกษา 

ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ 
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2.1.2 รูปแบบการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   2.1.3 รูปแบบการขับเคลื่อนระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปและรายงานผล  

รายงานผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ ผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนระดับหน่วยงาน 

เสนอแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ  

เพ่ือให้คณะกรรมการระดับหน่วยงาน ทราบให้ความเห็นชอบ 

สร้างการรับรู้แก่สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน  

ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาแต่ละหน่วยงาน 

นิเทศ ติดตามการใช้หนังสือ 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ ผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ระดับสถานศึกษา 

สร้างการรับรู้ แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษา  

สถานศึกษาออกแบบกิจกรรม  

เสนอต่อกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน และน าหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  

นิเทศติดตาม   
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  2.2 ผลการใช้รูปแบบในการขับเคลื่อน  
       ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนได้น าหนังสือ ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับหลักสูตรของสถานศึกษา  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ผลการนิเทศติดตาม การใช้ หนังสือ ทะเล และมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
   ประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

3.1 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาขับเคลื่อนหนังสือทะเล และมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

โดยการประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าแผนก หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์
แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาสาสจนและวัฒนธรรม ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษานอกระบบและ                      
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยน าเนื้อหาจากหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ไปบูรณาการเนื ้อหากับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุ ่มสาระ  
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สนับสนุน การเรียนการสอน  
เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้วยวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี้วัด
ของการบูรณาการกับกลุ่มสารการเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมการเรียน ตลอดจนมีการประสานงาน
และร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาล/อบจ./อบต./วัด/มัสยิด  เป็นต้น 

 

    โดยผู้บริหาร ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับ สถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง  อยู่ระดับมาก  

  3.2  ด้านครูผู้สอน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ระดับมาก  
  3.3. ด้านผู้เรียน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อยู่ระดับมาก 

4. ปัญหา   
หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไม่มี/ไม่ได้รับ และ 

ได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบทางส่วนกลางส่งให้สถานศึกษา โดยตรง ท าให้ต้นสังกัดไม่มีข้อมูล  

การรับหนังสือของสถานศึกษา ยกเว้น กศน. ส่งให้ทางกศน.จังหวัด  
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34 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพกิจกรรม  
การนิเทศ ติดตาม การใช้หนังสือ ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล ในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (สังกัดอาชีวศึกษา) 
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35 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ (สังกัด สช.)  
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36 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนขนอมพิทยา (สังกัด สพม.12)  
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37 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กศน.ขนอม (สังกัด กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช)  
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38 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 5 
สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

 
 ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ านวน 12 โครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการตรวจ
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกโรงได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                     
มีความพร้อมด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ตามบริบทของ
โรงเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน  
ต้นสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาบูรณาการ  
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทราบเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของโรงเรียนหลัก                    
ที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนนาดเล็ก  และได้แนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถ                        
น าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหลักตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. โรงเรียนน าร่อง และโรงเรียนเครือข่าย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียน 
เข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 

6. มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา (Coaching 
Teams) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้ 6S Model สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น  
มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในระดับดี มีผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล 
เพ่ือการวิจัยหารูปแบบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด จ านวน 1 เรื่อง 

7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน  
(ร้อยละ 60) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ร้อยละ 60)  
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39 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง  
มีกรอบ/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

  9. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด                     
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ข้อมูลนี้เชื่อมโยงบูรณาการในระดับพ้ืนที่ในลักษณะเครือข่าย     
เพ่ือน ามาวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10. การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  
โดยผ่านกลไก กศจ. ได้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมีตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ 

11. การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี  

12. การขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับสถานศึกษา การด าเนินงานการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการ
พัฒนาคนให้รู้ เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ปัญหา/อุปสรรค  

    1. การประสานงานและท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2. การรายงานของโรงเรียนเอกชน ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
      3. การเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายยังคลาดเคลื่อนกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                       
ในด้านแนวทางการปฏิบัติ 
      4. การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด บางกิจกรรม/โครงการ  
ต้องขออนุมัติจากส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
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40 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะ 

      1. สร้างความเข้าใจกับเขตพ้ืนที่ให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     2. โครงการ/กิจกรรม ไม่ควรซ้ าซ้อนกับเขตพ้ืนที่ 
     3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรก ากับ ติดตามโรงเรียนเอกชน 
ในการจัดส่งรายงานให้ทันตามก าหนดเวลา 
      4. ควรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติและมีการประชุมชี้แจงในการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกัน 
      5. การอนุมัติการเบิกจ่ายในการจัดงานควรมอบอ านาจการเบิกจ่ายให้กับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
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 139 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  โรงพิมพ์มิตรสยาม. 
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รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ก าหนดการ/ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.  โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 
5 ตลุาคม 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นนโยบายการจดัการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั อ.เมือง                               
สังกัด สพม.12 

 
พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขยีนภาษาไทย และนโยบาย             

การจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมการคิดวเิคราะห ์                          
Active Leaning ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนวัดทุ่งแย ้อ.เมือง สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
6 ตลุาคม 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นนโยบายการจดัการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียน               
มีทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  อ.เมือง                                

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทักษะดา้นอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวท่ียากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
  

คณะกรรมการตรวจ ติดตาม   1. นายสมพงษ์  ปานหงส์    ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบ ารุง  
                              2. นายประยูร  เจรญิวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง               

     3. นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
         4. นางรัตนา  อินพฤกษา     ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
                        5. นางดาวน้อย  ญาณสูตร   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
       6. นายสุภรณ์  แสงผะกาย   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ   
 

142 

 



 

 

รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

23 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสตรีทุง่สง  
อ.ทุ่งสง สงักัด สพม.12 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

- 
 

6 ตุลาคม 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
 ให้ผู้เรียนมีทกัษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  อ.ทุ่งสง 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                            

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning                                             
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑพ์ิศิษฐ์) อ.ช้างกลาง                                   
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

  คณะกรรมการตรวจ ติดตาม  1. นายประเสรฐิ  ธานีรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม    
2. นายสัญชัย  พูลสุข       ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้    
3. นางเกศกนก  ณ  พัทลุง   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                          
4. นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร    ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                          

          5. นายธีรศักดิ์  ศักดิ์ศรี       ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
    6. นายวัชรพงศ์  ไชยศร      ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ         143 

 



 

 

รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

23 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
ให้ผู้เรียนมทีักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรอื

นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอปากพนัง 
 

7 ตุลาคม 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนปากพนงั อ.ปากพนัง                            

สังกัด สพม.12 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                                     

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนวัดเกาะจาก อ.ปากพนัง                                  
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

 คณะกรรมการตรวจ ติดตาม 1. นายสุภาพ  เต็มรัตน์        ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนงั    
2. นายปรีชา  ปัญญานฤพล   ผู้อ านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา    
3. นายประจวบ  พูลเพิม่      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมพปูระดิษฐ์     
4. นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน  ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                       
5. นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ        
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รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

7 ตุลาคม 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
ให้ผู้เรียนมทีักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล อ.สิชล 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอขนอม 
9 ตุลาคม 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา                            
สังกัด สพม.12 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                             

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนบ้านไสพลู อ.สิชล 

สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
               คณะกรรมการตรวจ ติดตาม 1. นายก าพล  ทองอยู่       ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมครีีพิทยาคม      
      2. นายสมศักดิ์  คงแป้น       ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรรีาษฎร์พัฒนา                 
                         3. นางวรรณะ ชูสุวรรณ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก                       

4. นางจิราพร  ชิณวงศ์       ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                              
5. นางสาวเกษรา  บรสิุทธ์ิ   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                              

               6. นางเณศรา  สุวรรณา      ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ             145 

 



 

 

รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

23 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.เมือง                               

สังกัด สพม.12 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                                     

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ อ.เมือง                                    
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

24 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
ให้ผู้เรียนมทีักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  อ.เมือง                                

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

  คณะกรรมการตรวจ ติดตาม   1. นายสมพงษ์  ปานหงส์     ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบ ารุง  
                              2. นายประยูร  เจรญิวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง               

     3. นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
         4. นางรัตนา  อินพฤกษา     ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
                        5. นางดาวน้อย  ญาณสูตร   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
       6. นายสุภรณ์  แสงผะกาย   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ   
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รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

23 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง                              

สังกัด สพม.12 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอทุ่งสง 

24 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
ให้ผู้เรียนมทีักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  อ.ทุ่งสง 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                                   

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑพ์ิศิษฐ์) อ.ช้างกลาง                                   
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

  คณะกรรมการตรวจ ติดตาม  1. นายประเสรฐิ  ธานีรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม    
2. นายสัญชัย  พูลสุข       ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้    
3. นางเกศกนก  ณ  พัทลุง   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                          
4. นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร    ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                          

          5. นายธีรศักดิ์  ศักดิ์ศรี       ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                           
    6. นายวัชรพงศ์  ไชยศร      ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ         
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รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

23 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
ให้ผู้เรียนมทีักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรอื

นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอปากพนัง 
 

24 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนปากพนงั อ.ปากพนัง                            

สังกัด สพม.12 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                                       

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนวัดเกาะจาก อ.ปากพนัง                                  
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

          คณะกรรมการตรวจ ติดตาม 1. นายสุภาพ  เต็มรัตน์       ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง    
2. นายปรีชา  ปัญญานฤพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา    
3. นายประจวบ  พูลเพิม่     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์     
4. นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                       
5. นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ        
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รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี เวลา 09.00 – 12.00 น. 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

22 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี         
ให้ผู้เรียนมทีักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล อ.สิชล 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวที่ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ กศน.อ าเภอขนอม 
23 กันยายน 2563 ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา                            
สังกัด สพม.12 

ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นนโยบายทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย              
และนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม                                

การคิดวิเคราะห์  Active Leaning 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนบ้านไสพลู อ.สิชล 

สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
               คณะกรรมการตรวจ ติดตาม 1. นายก าพล  ทองอยู่       ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมครีีพิทยาคม      
      2. นายสมศักดิ์  คงแป้น       ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรรีาษฎร์พัฒนา                 
                         3. นางวรรณะ ชูสุวรรณ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก                       

4. นางจิราพร  ชิณวงศ์       ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                              
5. นางสาวเกษรา  บรสิุทธ์ิ   ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ                              

               6. นางเณศรา  สุวรรณา      ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครศรีฯ149 

 



 

150 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………............... 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต................................................... 
นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน.............................คน  ครู/อาจารย์   จ านวน.......................คน 
บุคลากรอื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................จ านวน.......................คน 

 

1. ประเด็นการตรวจ การติดตามฯ : การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3)  
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 

จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้ (คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้  (คน) 

ร้อยละ 

      

 
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
คล่องเขียนคล่อง (คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

(คน) 
ร้อยละ 

      
1.3 ผลการด าเนินการสง่เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ                    

ในการเรียนรู้วิชาอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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  1.4 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.5 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.6 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

    การเขียน Best Practice (BP) ใหเ้ขียนในรูปแบบ/องค์ประกอบ ดังนี้  
    ตอนที่ 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
    ตอนที่ 2 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน 
    ตอนที่ 3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
     3.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
     3.2 ขอบเขตของเนื้อหา 
     3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
    ตอนที่ 4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
    ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนนิงาน 
    ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธ์ิ 
    ตอนที่ 7 ปัจจัยความส าเรจ็ 
    ตอนที่ 8 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
   ตอนที่ 9 บรรณานุกรม 

   ตอนที่ 10 ข้อมูลของเจ้าของผลงาน 

.................................................................................. 
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2. ประเด็นการตรวจ การติดตามฯ : การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
  2.1 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.4 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
    การเขียน Best Practice (BP) ใหเ้ขียนในรูปแบบ/องค์ประกอบ ดังนี้  
    ตอนที่ 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
    ตอนที่ 2 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน 
    ตอนที่ 3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
     3.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
     3.2 ขอบเขตของเนื้อหา 
     3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
    ตอนที่ 4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
    ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนนิงาน 
    ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธ์ิ 
    ตอนที่ 7 ปัจจัยความส าเรจ็ 
    ตอนที่ 8 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
   ตอนที่ 9 บรรณานุกรม 

   ตอนที่ 10 ข้อมูลของเจ้าของผลงาน 
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แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ช่ือสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน.............................คน  ครู/อาจารย์  จ านวน.......................คน 
บุคลากรอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................จ านวน.......................คน 

 

ประเด็นการตรวจ การติดตามฯ : การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเตม็ศึกษา (STEM  Education) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

    การเขียน Best Practice (BP) ใหเ้ขียนในรูปแบบ/องค์ประกอบ ดังนี้  
    ตอนที่ 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
    ตอนที่ 2 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน 
    ตอนที่ 3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
     3.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
     3.2 ขอบเขตของเนื้อหา 
     3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
    ตอนที่ 4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
    ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนนิงาน 
    ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธ์ิ 
    ตอนที่ 7 ปัจจัยความส าเรจ็ 
    ตอนที่ 8 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
   ตอนที่ 9 บรรณานุกรม 

   ตอนที่ 10 ข้อมูลของเจ้าของผลงาน 

 
 

………………………………………………………………….. 
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แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ช่ือสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน.............................คน  ครู/อาจารย์  จ านวน.......................คน 
บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................จ านวน.......................คน 

ประเด็นการตรวจ การติดตามฯ : การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
1. จ านวนสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน...................แห่ง  
     1.1.................................................................................................................... ............... 
     1.2.......................................................................................................................... ......... 
     1.3............................................................................................ ....................................... 
     1.4.......................................................................................................................... ......... 
2. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
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 5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

   การเขียน Best Practice (BP) ใหเ้ขียนในรูปแบบ/องค์ประกอบ ดังนี้  
   ตอนที่ 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
   ตอนที่ 2 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน 
   ตอนที่ 3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
    3.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
    3.2 ขอบเขตของเนื้อหา 
    3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
   ตอนที่ 4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
   ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนนิงาน 
   ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธ์ิ 
   ตอนที่ 7 ปัจจัยความส าเรจ็ 
   ตอนที่ 8 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
  ตอนที่ 9 บรรณานุกรม 

  ตอนที่ 10 ข้อมูลของเจ้าของผลงาน 

 
 

………………………………………………………………….. 
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แบบตรวจ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ช่ือสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน.............................คน  ครู/อาจารย์  จ านวน.......................คน 
บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................จ านวน.......................คน 
ประเด็นการตรวจ การติดตามฯ : การส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

          1. ประชากรกลุม่เป้าหมายได้รบัการอบรมหลกัสูตรพัฒนาอาชีพส าหรบัผู้ที่เข้าสู่สงัคมสงูวัย 

 
 
ท่ี 

 
หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับ 

ผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1     
2     
3     
4     
5     

 

2. ผลการด าเนินการสง่เสรมิอาชีพทีเ่หมาะสม ส าหรับผู้ทีเ่ข้าสู่สงัคมสงูวัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

158 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 3. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

   การเขียน Best Practice (BP) ใหเ้ขียนในรูปแบบ/องค์ประกอบ ดังนี้  
   ตอนที่ 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
   ตอนที่ 2 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน 
   ตอนที่ 3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
    3.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
    3.2 ขอบเขตของเนื้อหา 
    3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
   ตอนที่ 4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
   ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนนิงาน 
   ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธ์ิ 
   ตอนที่ 7 ปัจจัยความส าเรจ็ 
   ตอนที่ 8 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
  ตอนที่ 9 บรรณานุกรม 

  ตอนที่ 10 ข้อมูลของเจ้าของผลงาน 

………………………………………………………………….. 



 

159 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2.  โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน  
     ก าหนดการ นิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

8  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก, 
โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ 

โรงเรียนอนุบาลอุ่นจติ นางสาวรัตนา  อินพฤกษา 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

9  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลสกลวิชญ ์ โรงเรียนอ ามาตย์พิทยานุสรณ์ 

10  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

13  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร โรงเรียนพฒันาศาสน์วิทยา 

14  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร  โรงเรียนจรัสพชิากร                   

15  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนนรรถยาพศิณุสรณ์ โรงเรียนชศูิลป์วทิยา    

16  กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนศรีอนุบาล                     โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 
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อ าเภอเมือง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วัน เดือน ป ี
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ 
ภาคเช้า(08.30-12.00 น.) ภาคบ่าย(13.00-16.30น.) 

8  กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา โรงเรียน 
หนองนกประสาทศิลป ์

นางสาวพชัรดา  ลขิติการ 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียน 
วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห ์   

โรงเรียนสทิธาภัทร์ 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลบา้นทิพย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 

13 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก   โรงเรียนอนุบาลธนสาร 

14 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนเกตชาติศึกษา โรงเรียนอนุบาลวดัจงัหูน
สงเคราะห ์ 

 
อ าเภอเมือง และอ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนเจริญสงวนสุข
ศึกษา (พระพรหม)                               

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา
(เมือง) 

นายสภุรณ์ แสงผะกาย 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการ   
    โรงเรียน 
 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิ
มัธยม (เมือง) 

โรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง
(เมือง) 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
 (เมือง) 

โรงเรียนอนุสรพรสวัสดิ์   
(เมือง) 

13 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนพร้ิมพิทยานุสรณ์   
(เมือง) 

โรงเรียนชุมธรรมวิทยา 
(เมือง) 

14 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนจรรยานุยตุวิทยา 
 (เมือง) 

โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์   
(เมือง) 
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อ าเภอเมือง และอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30น.) 

2 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนรุจิธรรม  
(ลานสกา)                               

โรงเรียนบา้นเด็กศึกษา                 
(ลานสกา)                               

นายเผชญิ  อุปนันท ์
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการ

โรงเรียน 
 

3 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนประทีปศาสน์  
(เมือง) 

โรงเรียนมัธยมยานากาวา 
(เมือง) 

8 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนมัดร่อซาตุล 
อุลูมิดดีน (เมือง) 

โรงเรียนอัลมูวาฮิดีน 
(เมือง) 

9 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 
(เมือง) 

โรงเรียนอนุบาลสันติสขุ   
(เมือง) 

14 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนทา้วราษฎร์สงเคราะห ์
(เมือง) 

โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา 
(เมือง) 

 

อ าเภอพิปูน และอ าเภอถ  าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30น.) 

8 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา  
(พิปูน) 

โรงเรียนอนุบาลฉวีวรรณ 
(พิปูน) 

นางเกศกนก  ณ พทัลุง 
ผู้รับการนิเทศ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย ์ 
(ถ้ าพรรณรา) 

โรงเรียนจุฑาวิทย ์
(ถ้ าพรรณรา) 

 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30น.) 

1 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนไพบูลย์วิทยา โรงเรียนประสานศิลปศ์ึกษา นางดาวน้อย  ญาณสูตร 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

2 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนเจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์
พัฒนา 

3 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนอักษรวิทย์, 
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ ์

โรงเรียนเจริญวิทย ์
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อ าเภอทุ่งสง     

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ 
ภาคเช้า(08.30-12.00 น.) ภาคบ่าย(13.00-16.30 น.) 

1 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลวดัอินทาราม
สงเคราะห ์

โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการ
โรงเรียน 

2 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลค าแหง โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา 

3 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนเสริมปัญญา โรงเรียนเจริญวิทยา 

8 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนตันติวตัร โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ 

9 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนพานิชยการทุง่สง โรงเรียนรัตนศึกษา  
โรงเรียนเจริญวยัวิทยา 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนมนต์หทยั โรงเรียนกาญจนศึกษา 
โรงเรียนกาญจนศึกษาพฒันาการ 

                                 
              

อ าเภอช้างกลาง และอ าเภอนาบอน 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ 
ภาคเช้า(08.30-12.00น.) ภาคบ่าย(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนพึง่ตนเอง  
(ช้างกลาง) 

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 
(ช้างกลาง) 

นายธีรศักดิ ์ ศักดิศ์รี 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

9 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสหมิตรบ ารุง  
(นาบอน) 

โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ  
(นาบอน) 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร 
(ช้างกลาง) 

โรงเรียนจันดีพิทยาคม  
(ช้างกลาง) 
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อ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน  

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30น.) 

13 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสขุสวัสดิ์วิทยา 
 (ทุ่งใหญ่) 

โรงเรียนมัธยมบญุคงอุปการ 
(ทุ่งใหญ่) 

นายวัชรพงศ์  ไชยศร 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการ    
    โรงเรียน 

14 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนวิทยานุเคราะห์   
(ทุ่งใหญ่) 

โรงเรียนอนุบาลรุง่รัศมี  
(ทุ่งใหญ่) 

16 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 
 (ทุ่งใหญ่) 

โรงเรียนสุมณฑาศึกษา  
(ทุ่งใหญ่) 

17 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์  
(บางขัน) 

โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ  
(บางขัน) 

 
อ าเภอชะอวด และอ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนอนบุาลพรอุดม 
(ชะอวด) 

โรงเรียนอนบุาลลูกแก้ว 
(ชะอวด) 

นายวิลาศ  ชูช่วย 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนชะอวดวิทยา, 
โรงเรียนกลุวดีศึกษา  
(ชะอวด) 

โรงเรียนดรุณศึกษา 2 
(จุฬาภรณ์) 
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อ าเภอปากพนัง 
 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรยีน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนอนุบาลกานต์สิน ี โรงเรียนภูมสิถิตวิทยา นางจันทรา ด่านคงรักษ์ 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บรหิารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 
 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ โรงเรียนหลวงครูวิทยา 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสหมิตรวิทยา โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 

13 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรยีนเปรมฤทัยศึกษา โรงเรียนอนบุาลพรธิรา 

 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

 
วัน เดือน ปี 

รายชื่อโรงเรียน  
ผู้นิเทศ ภาคเช้า 

(08.30-12.00 น.) 
ภาคบ่าย 

(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์ 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 
 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนดรุณศึกษา โรงเรียนนาคคามพิทยาคม 

10 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา โรงเรียนอนุบาลสกุลด ี

13 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี โรงเรียนโคกครามพิชากร 

 
 
 
 
 
 



 

165 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

อ าเภอหัวไทร และอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน  

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนไพศาลศึกษา 
(หัวไทร) 

โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 
(หัวไทร) 

นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน 
ผู้รับการนิเทศ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนบ ารุงวิทยา 
(หัวไทร) 

โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 
(หัวไทร) 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสกุลรัตน์วิทยา,
โรงเรียนอนุบาลเพิ่มสุข 
(เชียรใหญ่) 

โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ ์
(เชียรใหญ่) 

 
อ าเภอขนอม และอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนเกียรตขินอม  
(ขนอม) 

โรงเรียนอุดมปัญญาจารย ์ 
(ขนอม) 

นางสาวเกษรา บริสุทธ์ิ 
ผู้รับการนิเทศ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

10 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียน 
อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 
(นบพิต า) 

โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร 
(นบพิต า) 
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อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช  โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ฯ  นางเณศรา  สุวรรณา 
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

9 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ  โรงเรียนอนุบาลเจริญจติ  

10 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนมีสทิธ์ิศึกษา  โรงเรียนเลิศปญัญาวิทย 

14 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร  โรงเรียน 
อนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์  

15 กรกฎาคม  
2563 

โรงเรียนคุณาธารวิทยา  โรงเรียนอนุบาลโชติกร  

 
อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ 
ภาคเช้า (08.30-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.30 น.) 

8 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียน 
มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 
(ท่าศาลา) 

โรงเรียน 
ปัญญาทิพย์วทิยานุสรณ์ 
(ท่าศาลา) 

นางจิราพร  ชิณวงศ ์
 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูวิชาการ   
    โรงเรียน 
 

9 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนประทีปศาสน์ 
อิสมาอีลอนุสรณ์,  
โรงเรียนอะห์หมัดอุปถัมภ ์
(ท่าศาลา) 

โรงเรียน 
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ  
(ท่าศาลา) 

10 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนสระแก้ววิทยา  
(ท่าศาลา) 

โรงเรียนสตรีด ารงเวท 
(ท่าศาลา) 

13 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนพิมพ์มณี,  
อนุบาลกมลทิพย ์ 
(พรหมคีรี) 

โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ 
(พรหมคีรี) 

14 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนอนุบาลวัยวฒัน์  
(ท่าศาลา) 

โรงเรียนอนุบาลอินทิรา  
(ท่าศาลา) 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

167 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ค าชี แจง  ผู้นิเทศใช้แบบนเิทศ ติดตาม การเตรียมความพรอ้มช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการสงัเกต/สอบถามผูบ้รหิารโรงเรียน ครูวิชาการ และการ  
เยี่ยมช้ันเรยีนของครผูู้สอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือโรงเรียน.........................................................อ าเภอ................................................ 
1.2 ช่ือผู้บรหิารโรงเรียน.................................................................………………………………. 
1.3 ช่ือครูวิชาการโรงเรียน........................................................................ .......................... 

ตอนท่ี 2  รายการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมชว่งเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ 
ไม่ได้ 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ  
(ร่องรอยฯ) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีการจดัประชุมครู/บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน 

 
 

 
 

 

    1.2 มีการด าเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็น
ปัจจุบัน 

   

   1.3 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อย สะอาด     
        ปลอดภยั และเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน เหมาะสม    
        ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

   

    1.4 มีอาหารกลางวันถูกสุขอนามยั    
    1.5 มีอาหารเสริม(นม)    
2. ด้านอาคารสถานที ่    
   2.1 มีการจัดบริเวณ/บริบทโรงเรียน/อาคารเรียนที่ปลอดภยั 

   

   2.2 มีการดแูลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย    
   2.3 มีการจัดห้องเรียน มีโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน, โต๊ะครู, ห้อง 
        ธุรการ ครบพร้อมใช ้

   

   2.4 มีการดแูลรักษาความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม/ระบบ  
        น้ าประปาทีเ่หมาะสม ปลอดภยั 
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รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ 
ไม่ได้ 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ  
(ร่องรอยฯ) 

    2.5 มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดโรงเรียน/ 
         ห้องปฏิบตัิการตา่ง ๆ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

   

    2.6 มีการจดัห้องเรียนสง่เสริมการเรียนรู้    
3. ด้านครูผู้สอน 
    3.1 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน 

   

    3.2 มีการด าเนินงานธุรการประจ าชั้นเรียนที่สมบูรณ์/    
         เรียบร้อย 

   

4. ด้านผู้เรียน 
    4.1 ผูเ้รียนแต่งกายสะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย   

 
 

 
 

 

    4.2 ผูเ้รียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมเหมาะสมกับชั้นเรียน    

 
ตอนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้นเิทศ                                                                             
   (...............................................................) 

                                         ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช 
                                                     วันที่..............เดือน........................ พ.ศ....2563..... 
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3.  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศกึษา
บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู ้ 

 
ก าหนดการนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อ 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

22 
กรกฎาคม 

2563 

โรงเรียนบา้นตลาด 
อ าเภอลานสกา
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

โรงเรียนบา้นบางกระบือ 
อ าเภอเมือง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

1. นางสาวรัตนา อินพฤกษา 
2. นางสาวพัชรดา ลิขติการ 
3. นางสาวปรียา สงค์ประเสริฐ 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ    
   เรียนรู้สงัคมศึกษา     
   ศาสนาและวฒันธรรม     
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่    
   6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 
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สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อ 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า 
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

29 
กรกฎาคม 

2563 

โรงเรียนชุมชนวัดส าโรง 
อ าเภอทุ่งสง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

โรงเรียนบา้นน้ าพ ุ
อ าเภอทุ่งสง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

1. นายวชัรพงศ์ ไชยศร 
2. นายธีรศักดิ ์ศักดิ์ศรี 
3. นางสายพิน เพชรศรีเงิน 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ    
  เรียนรู้สังคมศึกษา     
  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
  ปีที ่6 และมัธยมศึกษา 
  ปีที ่3 (ระดับชั้น 
   ละ 1 คน) 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อ 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

20 
กรกฎาคม 

2563 

โรงเรียนบา้นชะอวด 
อ าเภอชะอวด 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

โรงเรียนชุมชน 
วัดสุวรรณรังษ ี
อ าเภอร่อนพิบูลย ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

1. นายวลิาศ ชูช่วย 
2. นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน 
3. นางวันทนา แก้วผอม 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
   และวฒันธรรม ระดับชั้น    
   ประถมศึกษาปีที ่6 และ 
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 
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สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อ 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย 
(13.00-16.30 น.) 

31 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนบา้นในถุ้ง 
อ าเภอท่าศาลาระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

โรงเรียนวดัพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีรีระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

1. นางจิราพร ชิณวงศ ์
2. นางสาวเกษรา บริสุทธ์ิ 
3. ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.4 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ     
   เรียนรู้สงัคมศึกษา      
   ศาสนาและวฒันธรรม     
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     
   6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อ 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

16 
กรกฎาคม 

2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยันครศรีธรรมราช 
อ าเภอลานสการะดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 

โรงเรียนทุง่สงสหประชา
สรรค์ อ าเภอทุ่งสง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

1. นายสุภรณ์ แสงผะกาย 
2. นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ ์
3. นางสาวจรีรัตน์ สามารถ 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา      
   และวฒันธรรม ระดับชั้น    
   ประถมศึกษาปีที ่6 และ 
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 



 

172 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อ 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

30 
กรกฎาคม 

2563 

กศน. อ าเภอปากพนัง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

กศน. อ าเภอเมือง 
ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปทีี่ 3 

1. นายเผชญิ อุปนันท ์
2. นางจันทรา ด่านคงรักษ ์
3. นายจิราย ุเวชศาสตร์ 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ    
   เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา   
   และวฒันธรรม ระดับชั้น    
   ประถมศึกษาปีที ่6 และ    
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 

 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดนครศรธีรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

13 
กรกฎาคม 

2563 

โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล 
อ าเภอทุ่งสง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชยั  
อ าเภอเมือง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 
 

1. นางเกศกนก ณ พัทลงุ 
2. นางเณศรา สุวรรณา 
3. นายส าเริง จันชุม 
4. นางสาวสภิาลักษณ์   
    สถิตย์ภาคีกุล 



 

173 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดนครศรธีรรมราช 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ     
   เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา     
   และวฒันธรรม ระดับชั้น    
   ประถมศึกษาปีที ่6 และ    
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 

 

สถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า (08.30-12.00 
น.) 

ภาคบ่าย (13.00-
16.30 น.) 

17 กรกฎาคม 
2563 

โรงเรียนกีฬา                      
จังหวดันครศรีธรรมราช 
อ าเภอทุ่งสง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 

โรงเรียน ตชด.  
บ้านเขาวงั 
อ าเภอร่อนพิบูลย์
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปทีี่ 6 
 

1. นางสาวเพญ็ศรี ทศพร 
2. นางดาวน้อย ญาณสตูร 
3. นางอรทยั นิธิสกุลกาญจน์ 
4. ร.ต.อ. ปยิะ บญุเรือง 

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ    
    เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา     
    และวัฒนธรรม ระดบัชั้น    
    ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
    มัธยมศึกษาปีที ่3 
    (ระดบัชั้นละ 1 คน) 

 



 

174 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

วัน เดือน ปี 
รายชื่อโรงเรียน 

ผู้นิเทศ ภาคเช้า  
(08.30-12.00 น.) 

ภาคบ่าย  
(13.00-16.30 น.) 

21 
กรกฎาคม 

2563 

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
อ าเภอเมือง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

โรงเรียนจรัสพชิากร 
อ าเภอเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
 
 

1. นายเผชญิ อุปนันท ์
2. นางเกศกนก ณ พัทลงุ 
3. นางเณศรา สุวรรณา 
4. นายณัฐวฒุิ ภารพบ  

ผู้รับการนิเทศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ     
   เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา     
   และวฒันธรรม ระดับชั้น    
   ประถมศึกษาปีที ่6 และ    
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   (ระดับชั้นละ 1 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แบบนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด  
 
ค าชี แจง  แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาฉบับนี้  
เป็นการนิเทศ ติดตาม ผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มี 2 ตอน
ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการ 

ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ-สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา................................................................................................................... 
โรงเรียน................................................................อ าเภอ..................................จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน เดือน ปี ที่รับการนิเทศ ................................................................................................ .................... 
ตอนท่ี 2  การส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด 

ค าชี แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับการด าเนินการของผูร้ับการนิเทศตามรายการ
นิเทศ โดยมีเกณฑ์การพจิารณา ดังนี ้

   3  หมายความว่า  ด าเนินการในระดับมาก     (มีหลักฐาน/ ร่องรอย ครบทัง้ 3 รายการ) 
   2  หมายความว่า  ด าเนินการในระดับปานกลาง   (มีหลักฐาน/ ร่องรอย  2 รายการ) 
   1  หมายความว่า  ด าเนินการในระดับน้อย (มีหลักฐาน/ รอ่งรอย 1 รายการ) 
 
 
 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 



 

176 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที่ รายการนิเทศ 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ ร่องรอย 3 2 1 
1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาแก่
บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า               
หลักสูตรสถานศึกษา 

 หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุม 
 ภาพถ่าย              

2 การส่งเสริม สนับสนุน การน า
หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
สู่ชั้นเรียน 

    บันทึกการประชุม/รายงานการประชุม 

 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ/จัดหา
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ 
 ภาพถ่าย 

3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

    มุมวิชาการ/พื้นที่จัดแสดงข้อมูล
เก่ียวกับหลักสูตรนครศรีธรรมราชทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

 ป้ายนิเทศ/แผ่นพับ/จุลสาร 
 ภาพถ่าย 

4 การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

    ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 บันทึก/รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 ภาพถ่าย 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

    บันทึกการประชุม/รายงานการประชุม 
 บันทึกการนิเทศภายใน 

 ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

177 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 

ลงช่ือ ............................................................... ผูร้ับการนเิทศ 
   (.............................................................) 
                              ต าแหนง่ ............................................................         
     
ลงช่ือ ......................................................... ผู้นเิทศ    ลงช่ือ..................................................... ผู้นิเทศ 
       (.............................................................)               (.............................................................) 
ต าแหน่ง .....................................................            ต าแหน่ง ............................................................ 
 
ลงช่ือ ........................................................ ผู้นเิทศ    ลงช่ือ ..................................................... ผู้นิเทศ 
       (.............................................................)               (.............................................. ...............) 
ต าแหน่ง .....................................................            ต าแหน่ง ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

178 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด  

ค าชี แจง   แบบนิเทศ ติดตาม หลกัสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ส าหรับครูผู้สอนฉบับนี้ เป็นการนเิทศ 
ติดตามผลการน าหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มี 2 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี 2 การน าหลักสูตรหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนรกัษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ-สกุล ครผูู้สอน...............................................................................ระดบัช้ัน...................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................................... ...................... 
โรงเรียน...................................................................อ าเภอ...............................จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน เดือน ปี ที่รับการนิเทศ .................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2  การน าหลักสูตรหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนรกัษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด 
 
ค าชี แจง  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกบัการด าเนินการของผูร้ับการนิเทศ  
ตามรายการนเิทศ โดยมเีกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
     3  หมายความว่า  ด าเนินการในระดับมาก    (มีหลักฐาน/ ร่องรอย ครบทัง้ 3 รายการ) 
     2  หมายความว่า  ด าเนินการในระดับปานกลาง     (มีหลักฐาน/ ร่องรอย  2 รายการ) 
     1  หมายความว่า  ด าเนินการในระดับน้อย     (มีหลกัฐาน/ ร่องรอย 1 รายการ) 
 
 
 

ส าหรับครูผู้สอน 
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ที่ รายการนิเทศ 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ ร่องรอย 3 2 1 
1 ครูผู้สอนศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร 

นครศรีธรรมราชศึกษา เก่ียวกับตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้รายชั้น และจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษา 

    ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร 
 หน่วยการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

2 ครูผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราช
ศึกษาไปบูรณาการในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    แนวการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษา (กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ใบความรู้/ใบงาน 
3 ครูผู้สอนน าสาระการเรียนรู้ในแต่ละ

หน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราช
ศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

    แนวการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษา  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ)  
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ใบความรู้/ใบงาน 

4 
 
 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรนครศรีธรรมราช
ศึกษาและเหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผู้เรียน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน) 
 ใบความรู้/ใบงาน 

 ภาพถ่าย 
5 ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษาตามสภาพจริง 

    เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 บันทึกการวัดและประเมินผล 

 ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงช่ือ ............................................................... ผูร้ับการนเิทศ 
   (.............................................................) 
                              ต าแหน่ง ............................................................      
        
ลงช่ือ ......................................................... ผู้นเิทศ    ลงช่ือ..................................................... ผู้นิเทศ 
       (.............................................................)                (.......................................... ...................) 
ต าแหน่ง .....................................................            ต าแหน่ง ............................................ ................ 
 
ลงช่ือ ........................................................ ผู้นเิทศ    ลงช่ือ ..................................................... ผู้นิเทศ 
       (.............................................................)                (............................................. ................) 
ต าแหน่ง .....................................................            ต าแหน่ง ............................................................ 
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4.  โครงการ การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 
    ของโรงเรียนหลักที่มีผลตอ่การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช”  

 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  (ผู้ให้ข้อมูล) 

1. ผู้บรหิารสถานศึกษา  1  คน 
2. ครูผู้สอน  1 คน 
3. ผู้ปกครอง  1 คน 
4. ผู้น าชุมชน  1  คน 
5. กรรมการสถานศึกษา  1  คน 

 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นักวิจัย 
1 บ้านคลองดิน สพป.นศ.เขต 1 1. นางฉัตรลลิตา วฒุิมานพ 

2. นายเผชญิ  อุปนันท ์
3. นางจิราพร  ชิณวงศ ์

2 บ้านตลาด 
3 วัดกัด 
4 วัดดอนตรอ 
5 วัดมังคลาราม สพป.นศ.เขต 2 1. นายสุภรณ์  แสงผะกาย 

2. นางดาวน้อย  ญาณสูตร 6 บ้านเกาะขวัญ 
7 บ้านนาเส 
8 วัดมณีเจริญฯ สพป.นศ.เขต 2 1. นางอรอนงค์  พรหมวิหาร 

2. นายวชัรพงศ์  ไชยศร 9 วัดท่ายาง 
10 ชุมชนบ้านนาวา 
11 บ้านห้วยหาร สพป.นศ.เขต 3 1. นายปรุง  ชสูุวรรณ 

2. นางสาวพัชรดา  ลขิิตการ 
3. นางสาวเกษรา  บริสุทธ์ิ 
4. นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ ์

12 ชุมชนพิบูลสงคราม 
13 วัดชะอวด 
14 บ้านปากเชยีร 
15 วัดชมพูประดษิฐ ์
16 บ้านวังลงุ สพป.นศ.เขต 4 1. นายวลิาศ  ชูช่วย 
17 เคียงศิริ 
18 ชุมชนใหม่ สพป.นศ.เขต 4 1. นายธวัชชยั  ใจห้าว 

2. นางสาวรัตนา อินพฤกษา 19 วัดชนสังขรณพิจิตร 
20 วัดเขา(วันครู 2501) 
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5.  โครงการ TFE (Teams For Education)  
 

                            

แบบนิเทศ ติดตาม ความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ของครูผู้สอน ของการใช้รูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราชในโครงการ TFE (Teams For Education) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อนิเทศติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้รูปแบบ APDSIR Model  ในโครงการ 
TFE (Teams For Education)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563 
 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือครูผู้สอน.......................................โรงเรียน....................................อ าเภอ........................... 
  วิชาที่สอน   .......................   เรื่อง....................................................ระดบัช้ัน........................ 
วัน เดือน ปี ที่สังเกตการจัดการเรียนรู้....................................................  เวลา............................ ....น. 
จ านวน......................ช่ัวโมง/คาบ   ช่ัวโมง/คาบที่สอน ...............................(คาบละ..................นาที) 
 

ตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับการปฏบิตัิของผู้รับการนิเทศตามตามประเด็นการ
นิเทศ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
ระดับ  5  ดีมาก      หมายถงึ มีการปฏิบตัิตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ชดัเจน ครบถ้วน 
ระดับ  4  ด ี    หมายถงึ มีการปฏิบตัิตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 
ระดับ  3  ปานกลาง หมายถงึ มีการปฏิบตัิตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง แต่ไม่ค่อยชดัเจน ไม่ครบถ้วน 
ระดับ  2  พอใช ้    หมายถงึ มีการปฏิบตัิตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ไม่ชดัเจน ไม่ครบถ้วน 
ระดับ  1  ปรับปรุง  หมายถงึ มีการปฏบิัตติามประเด็นการนิเทศไม่ถูกต้อง ไม่ชดัเจน ไม่ครบถ้วน 
ไม่มี      หมายถงึ ไม่มีการปฏิบัต ิตามประเด็นการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ TFE 1 
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ข้อ รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่
มี 5 4 3 2 1 

 
1 

การวางแผนการจัดการเรียนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองคป์ระกอบหลักถูกต้อง 
ครบถ้วน 

       

2 ก าหนดตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้และการวดัและ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกัน 

       

3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ชดัเจน        
 
4 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
มีการใช้เทคนิคการน าเข้าสูบ่ทเรยีน 

       

5 มีการแจ้งตัวชี้วดั / จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แก่ผู้เรียน        
 
6 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอนวิธีสอน 
ที่ก าหนด 

       

7 ใช้เทคนิคการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวติประจ าวัน        
8 ใช้สื่อ อุปกรณ์ แหลง่เรียนรู้ เหมาะสมกับกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
       

9 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง 

       

10 มีการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค ์        
11 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้        
12 นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ หรือเกิดผลงาน  ชิ้นงาน        
13 นักเรียน เรียนรู้อยา่งมีความสขุ        
14 จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้        
15 นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน        
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ข้อ รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่
มี 5 4 3 2 1 

16 การวัดและประเมินผล 
แจ้งวิธีการวดัและประเมินผล และเกณฑ์การประเมินให้
นักเรียนทราบ  

       

17 ใช้ข้อสอบระดับชาต ิ(O-NET) วดัผลก่อน-หลัง 
การจัดการเรียนรู้ 

       

18 วัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับตัวชี้วดั        
 คะแนนที่ได้        
รวมคะแนน   

ระดับคุณภาพ  สรุปผล ....... 
เกณฑ์ผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี  ขึ้นไป 
การแปลคะแนน    1- 18 = ปรบัปรุง       19-36 =  พอใช ้     37-54 = ปานกลาง         
                        55-72  = ดี             73-90  = ดีเย่ียม 

 

ตอนท่ี 3  การสะท้อนความคิดของครู 
  1.  สิ่งที่ประทบัใจในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 

 2.  สิ่งที่ควรพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ   ............................................ ผู้รบัการนิเทศ    ลงช่ือ .............................................. .   ผู้นิเทศ 
   ( ..................................................... )                     ( ................................................... ) 
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แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
โครงการ TFE (Teams For Education)  

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ช่ือครูผู้สอน......................................................................โรงเรียน........................................................ 
วิชา...................................................................................ระดับช้ัน............................. .......................... 
หน่วยที่...............ช่ือหน่วยการเรียนรู้..............................................จ านวน........คาบ/ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......... เรือ่ง ..................................................................................คาบ/ช่ัวโมง 
ค าชี แจง   
  1.แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยรายการประเมิน จ านวน  5 
ประเด็น ได้แก่ 1) เป้าหมายการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเรียนรู้ 3) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 4) การวัดและ
ประเมินผล 5) เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
          2. แบบประเมินนี้ ใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรูท้ี่มีค่าร้อยละที่ตอบถูกต่ า 5 ข้อ หรือ 
ข้ออื่นที่ใช้ในเทอม 1  
          3. อ่านแผนการจัดการเรียนรู้  แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัผลการประเมินตาม
ความเป็นจริงและให้ข้อเสนอแนะ ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน  5 หมายถึง  มีความเหมาะสม ความถูกต้อง   ในระดับ ดีมาก 
 4 หมายถึง  มีความเหมาะสม ความถูกต้อง   ในระดับ ด ี
 3 หมายถึง  มีความเหมาะสม ความถูกต้อง   ในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความเหมาะสม ความถูกต้อง   ในระดับ พอใช้ 
 1 หมายถึง  มีความเหมาะสม ความถูกต้อง   ในระดับ ปรบัปรุง 

ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1 เป้าหมายการเรียนรู ้

1.1 ส่วนหวัของแผนการจัดการเรียนรู้  
     

1.2 ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั       
1.3 สาระส าคญัสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด  
     และสาระการเรียนรู้ 

     

1.4 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วดั         
1.5 ระบุทักษะการคิดในสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน      
1.6 ระบชุิ้นงาน/ภาระงาน สอดคล้องกับตัวชี้วดั         

แบบนิเทศ TFE 2 
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ที ่ รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
2 กิจกรรมการเรียนรู ้      

2.1 จดักลุ่มตามผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน         

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามวิธีสอนที่เลือกใช ้      

2.3 ใชเ้ทคนิคการสอนที่ส่งเสริมวิธีการสอน       

2.4 ผูเ้รียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชี้วดั      
3 สื่อและแหล่งเรียนรู ้      

3.1 สื่อ /แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้        

3.2 สื่อ/แหลง่เรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน      

3.3 ระบุรายละเอียดสื่อ/แหลง่เรียนรู้      

4 การวัดและประเมินผล 
4.1 วดัและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วดั 

     

4.2 ค าอธิบายคุณภาพตัวชี้วดัทุกระดับชดัเจน      

4.3 ก าหนดเกณฑ์การตดัสินตัวชี้วดั      

4.4 ก าหนดเกณฑ์การตดัสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง      

5 เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาคผนวก)  
5.1 เอกสารประกอบแผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

     

5.2 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
     เหมาะสมกับวยัของผู้เรียน 

     

5.3 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ   
     กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

รวมคะแนนที่ได้      

รวมคะแนน  

ระดับคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 

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

              ลงช่ือ  ...................................................ผู้ตรวจ 
                                       (…………………………………………) 
                                ต าแหน่ง  …………………………................... 
                               วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ผ่าน ได้คุณภาพ ระดับ ดี ขึ นไป 
เกณฑ์การจัดอันดับคุณภาพ 
คะแนน   81 – 100  ดมีาก   61 – 80   ด ี   41 – 60   ปานกลาง 21 – 40   พอใช ้ 1 – 20  
ปรับปรุง 
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แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ส าหรับผู้บริหาร ในโครงการ TFE (Teams For Education)   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อนิเทศติดตาม การส่งเสริม การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในโครงการ  TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจั งห วัด

นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563 

ค าชี แจง  แบบนเิทศ ติดตามการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education)  ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับนี้ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรียน มี 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  ให้เติมข้อความในช่องว่าง 

 ตอนท่ี 2 การติดตาม   การส่งเสริม การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในการใช้รปูแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร)์ Model เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช                          

      ตอนท่ี 3 การด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัจงัหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรปูแบบ APDSIR (เอพีดีเซอร)์ Model 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียน.......................................................................สงักัด...............................................................  

จ านวนครูและบุคลากร....................................คน  ชาย.....................คน   หญิง.................. .......คน 

เปิดท าการสอนในระดบัช้ัน.................................................ถงึระดบัช้ัน......................................... .. 

จ านวนนักเรียน 

ระดับช้ันอนุบาล................................................คน ระดับช้ันประถมศึกษา....................................คน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น.............................คน ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย......................คน 

 

แบบนิเทศ TFE 3 
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ตอนท่ี 2  การติดตามการส่งเสริม การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช                           

            ค าชี แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัการด าเนินการของผู้รบัการนเิทศ
ตามตามประเด็นการนิเทศ โดยมีเกณฑก์ารพจิารณา ดังนี ้
ระดับ 5 ดีเยี่ยม  หมายถึง ด าเนินการแล้ว  มากกว่าร้อยละ 80 หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
ระดับ 4 ดี  หมายถึง ด าเนินการแล้ว  มากกว่าร้อยละ 70 แต่ยังไม่เสร็จ 
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้ว  แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 60 
ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้ว  แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
ระดับ 1 ปรับปรงุ  หมายถึง มีการวางแผนแล้ว  แต่ยังไม่ด าเนินการ 
ไม่มี     หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต มี ไม่
มี 5 4 3 2 1 

1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 3 ปี
ย้อนหลัง ป ี2560-2562   

       

2 โรงเรียนน าผลการวิเคราะห์การทดสอบระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ย้อนหลัง 3 ปี มาก าหนด คา่เป้าหมายในการ
ยกระดับในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       

3 จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของจงัหวดั 

       

4 มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่เกีย่วข้องทุกฝ่าย  และ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

       

5 มีการวางแผนและมีการด าเนินการนิเทศภายใน        
6 มีการสร้างการรับรู้  และตระหนักให้กับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เก่ียวข้องในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       

7 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในเก่ียวกับ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน 
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ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต มี ไม่
มี 5 4 3 2 1 

8 มีการจัดภูมิทศัน์  แหลง่เรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ให้เอ้ือ   ต่อการจัดการเรียนรู้ 

       

9 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษาบรรลตุาม
โครงการ TFE ที่วางไว ้

       

10 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
จัดการเรียนรู้โดบใช้เทคนิค วิธีการสอน  นวัตกรรม
ภายใต้โครงการ TFE 

       

รวมคะแนนที่ได้        
ระดับคุณภาพ   

 

เกณฑ์ผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี ข้ึนไป 
การแปลความหมาย  
คะแนน   1 – 10  ปรับปรุง   11-20  พอใช้   21-30  ปานกลาง   31-40  ดี  41-50   ดีเยี่ยม 
ตอนท่ี 3 การด าเนินการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรูปแบบ APDSIR (เอพีดเีซอร์) Model การสะท้อนความคิดร่วมกัน  

(1) วิธีการ/ขั นตอนในการด าเนินการ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................................... 
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(2) ผลจากการด าเนินการเป็นอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

           ลงช่ือ .........................................   ผู้นิเทศ 
                                                   ( ......................................... ) 
                                     ต าแหน่ง ............................................................ 

 

 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบนิเทศนี ไว้ ณ โอกาสนี ด้วยค่ะ 
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แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ในการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

APDSIR (เอพีดีเซอร์) Model  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระยะท่ี 1 ของครูผู้สอน ในโครงการ TFE (Teams For Education) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อนิเทศติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู้  ในใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ  TFE (Teams For Education)  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563 

ค าชี แจง  แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมการจัดการเรียนรู้  ในใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For 

Education)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563  ฉบับนี้เป็นการ

นิเทศติดตาม  ส าหรับครูผู้สอนมี 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  ให้เติมข้อความในช่องว่าง 

 ตอนท่ี 2 การติดตาม  การเตรียมการจัดการเรียนรู้  ในใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education)  ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563    

      ตอนท่ี 3 การเตรียมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราชโดยรูปแบบ APDSIR (เอพีดีเซอร์) Model 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ-สกุล ครผูู้สอน............................................................................................................... .................. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีส่อน.......................................................... ......ระดบัช้ัน...................................... 

 

 

แบบนิเทศ TFE 4 
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ตอนท่ี 2 การติดตาม  การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ในใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ   
           ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) 
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ค าชี แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัการด าเนินการของผู้รบัการนิเทศตามรายการ    
           นิเทศ โดยมีเกณฑ์การพจิารณา ดังนี ้
 ระดับ 5 ดีเยี่ยม     หมายถึง ด าเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 80 หรือเสรจ็สิน้แล้ว 
 ระดับ 4 ดี     หมายถึง ด าเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 70 แต่ยังไม่เสรจ็ 
 ระดับ 3 ปานกลาง   หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ร้อยละ 60 
 ระดับ 2 พอใช้     หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
 ระดับ 1 ปรับปรงุ     หมายถึง มีการวางแผน แต่ยังไม่ด าเนินการ 
 ไม่มี        หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต มี ไม่ 
มี 5 4 3 2 1 

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีม่ีความ
สอดคลอ้งกับตัวช้ีวัดที่มีรอ้ยละที่ตอบถูกต่ า 

       

2 ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

       

3 มีการจัดท าสือ่ใหส้อดคล้องกบัแผนการ
จัดการเรียนรู ้

       

4 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อน
และหลังเรียนในแผนการจัดการเรียนรู ้

       

5 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

       

6 ใช้แบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วัดผลก่อนและหลงัการจัดการเรยีนรู้ 

       

7 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่ม ี
ความเหมาะสมกบัเนือ้หาการสอนน้ัน 

       

8 ครูน าผลการทดสอบ O-NET มา
ออกแบบการจัดการเรียนตาม Model
ที่ก าหนด 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต มี ไม่ 
มี 5 4 3 2 1 

9 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนโดยค านึงถึง
ประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียนเป็นหลัก 

       

10 น าผลการเรียนรู้ไปวางแผนในการ
จัดการเรียนรู้ใหม้ีประสทิธิภาพ 

       

รวมคะแนนท่ีได้        
ระดับคุณภาพ   

 

เกณฑ์ผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี ข้ึนไป 
การแปลความหมาย  
คะแนน   1 – 10  ปรับปรุง   11-20  พอใช้    21-30  ปานกลาง   31-40  ดี    41-50   ดีเยี่ยม 
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แบบนิเทศ ติดตาม คุณลักษณะของผู้เรียนหลังจากการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ของผู้เรียน ในโครงการ TFE (Teams For Education) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิชาท่ีสอน....................................................โรงเรียน..................................สังกัด........................ 

ค าชี แจง  ให้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมินดังนี้   

5  ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง  นักเรียนมลีักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการมากกว่าร้อยละ 80   
4  ระดับดี     หมายถึง  นักเรียนมีลกัษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 71 – 80  
3  ระดับปานกลาง  หมายถึง นักเรียนมลีักษณะหรือพฤตกิรรมตรงตามรายการร้อยละ 61 – 70   
2  ระดับพอใช้  หมายถึง   นักเรียนมลีักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 50 – 60   
1  ระดับปรบัปรุง   หมายถึง นักเรียนมลีักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต มี ไม่
มี 5 4 3 2 1 

1 ค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และ
สามารถเรียนรู้ได้ตนเอง 

       

2 มีความม่ันใจ และภาคภูมิใจในตนเอง        
3 มีเจตคติทีด่ีในการเรียนรู้        
4 มีทักษะการคิดวเิคราะห ์ สังเคราะห ์ และ

ประเมินค่าได ้
       

5 สามารถตัดสินและแก้ปญัหาไดเ้ป็นอย่างดี 
และยอมรับความคดิเห็นของผู้อ่ืน 

       

6 มีทักษะในการท างานและสามารถท างาน
เป็นทีม 

       

7 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

       

8 มีทักษะในการสรุปความรู้  และ 
มีความสามารถในน าเสนอและการสื่อสาร 

       

9 กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค ์        

แบบนิเทศ TFE 5 
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ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต มี ไม่
มี 5 4 3 2 1 

10 มีความรับผดิชอบและมีวินัยในการเรียนรู้        
รวมคะแนนที่ได้        
ระดับคุณภาพ   

เกณฑ์ผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี  ขึ้นไป 
การแปลคะแนน  1- 10 = ปรบัปรุง  11-20 =  พอใช ้ 21-30 = ปานกลาง  31-40  = ดี  
                     41-50  = ดีเย่ียม 

 

บันทึกเพ่ิมเติม จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน 
              (.....................................................) 

ต าแหน่ง................................................
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6. โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคณุภาพการศกึษา  

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โครงการ Coaching Teams  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ชุดท่ี 
  

คณะกรรมการนิเทศ 
 ปฏิทินการนิเทศ 

วัน เดือน ปี ภาคเช้า ภาคบ่าย 
1 1. นางจันทรา  ด่านคงรักษ์ 

2. นางสาวเกษรา  บรสิุทธ์ิ 
17 สิงหาคม 2563 วัดไม้เสียบ  

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
เทศบาลวัดโคกสะท้อน 
เทศบาลเมอืงทุง่สง 

2 1. นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์ 
2. นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ 

19 สิงหาคม 2563 ช้างกลางประชานุกลู  
สพม.เขต 12 

ราชประชานุเคราะห์ 6   
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

3 1. นางเกศกนก  ณ พัทลุง 
2. นางสาวรัตนา  อินพฤกษา 

24 สิงหาคม 2563 ตชด.บ้านเขาวัง   
กก.ตชด.42 

อนุบาลพลพันธ์           
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4 1. นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร 
2. นางจิราพร  ชิณวงศ์ 

19 สิงหาคม 2563 วัดขรัวช่วย  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

วัดท้ายส าเภา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  

โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************************* 
โรงเรียน...............................................................................สังกัด....................................................... 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ...................................................................................................................... 
 

ค าชี แจง  โปรดอธิบายการด าเนินงานเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน  
  ตามประเดน็ที่ก าหนด 

1. การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีขั นตอนอย่างไร : PLAN 
 1.1 การวางแผนการด าเนนิงานโครงการ/ กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม 
  (การก าหนดนโยบาย, การใช้ข้อมลูสารสนเทศ, การสร้างความตระหนัก, การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  1) คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.) ระยะเวลาในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (จ านวนครั้ง/ วัน เวลาที่ก าหนด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ฉบับที ่1 : ผู้บริหารสถานศกึษา 

198 
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2. ขั นตอนการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร : DO 
  2.1 ข้ันตอนการด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในภาพรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.2 ข้ันตอน วิธีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  โรงเรียนมีวิธีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร  
 ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 หรือไม่ อย่างไร : CHECK 
  3.1 วิธีการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.2 ผลการด าเนินงาน  
 1) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2) ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3) ด้านความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
   - ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  - ปัญหา อุปสรรค ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามมาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไร : ACT 
 4.1 แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 แนวทางการแก้ปัญหาการนิเทศจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. วิธีปฏิบัติท่ีดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ .............................................   ผู้นิเทศ             ลงช่ือ   ............................................   ผู้นิเทศ 
 ( ..................................................... )                          ( ........................................ ........... ) 
ต าแหน่ง...........................................................    ต าแหน่ง........................................................... 
 

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

 ต าแหน่ง........................................................... 
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แบบนเิทศ ตดิตามการพัฒนาการจดัการเรียนรูเ้พื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************************* 
 

โรงเรียน.......................................................................... สังกัด........................................................... 
ชื่อครูผู้สอน .............................................................วิชาท่ีสอน.......................................ชั น............... 
 

ค าชี แจง  โปรดอธิบายการด าเนินการพฒันาการจัดการเรียนรูเ้พื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ 
ครูผูส้อนประจ าวิชา ในตัวช้ีวัดทีม่ีค่ารอ้ยละของนกัเรียนที่ตอบถูกต่ า 

1. การน าผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
มาวางแผน ด าเนินการอะไรบ้าง อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เทคนิคการสอนใดที่เลือกใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วิธีการวัด/ เครื่องมือวัดและประเมินผลใด ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ฉบับที ่2 : ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระฯ 
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4. วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีอะไรบ้าง อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และมีแนวทาง                            
ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างไร 

6.1 ปัญหา และอุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 แนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรคเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนบรรลุตัวช้ีวัด 
ครูผู้สอน………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ .............................................   ผู้นิเทศ      ลงช่ือ............................................ ผู้นิเทศ 
              ( ..................................................... )               ( ................................................... ) 
     ต าแหน่ง...........................................................    ต าแหน่ง........................................................... 
 

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

 ต าแหน่ง........................................................... 
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7.  โครงการขบัเคลื่อนการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวัยในระดบัพื นที่  
 

ปฏิทินการด าเนินงานโครงการศึกษาและเก็บข้อมูลดา้นปฐมวัยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ประสานหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย 9 หน่วยงาน  

วัน เดือน ป ี หน่วยงาน ผู้ประสานงาน 
26 มิถุนายน 2563 ท้องถิ่นจังหวัด, พมจ., 

สพป.นศ.1 
รัตนา  อินพฤกษา 
สุภรณ์ แสงผะกาย 
วัชรพงศ ์ไชยศร 
 

29 มิถุนายน 2563 สพป.นศ. 4, สพป.นศ.3 
30 มิถุนายน 2563 สพป.นศ.2, ตชด.,สาธิตราชภฎั 
   

2. แจ้งหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงานใหจ้ัดเกบ็ข้อมลู ระหว่างวันที ่15 – 29 กรกฎาคม 2563 

3. ประชุมปฏิบัติการรวบรวมข้อมลู ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลกิอร์ อ.เมือง                      

จ.นครศรีธรรมราช 

4. ประชุมสรปุข้อมลู ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมลกิอร์ อ. เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช  

เครื่องมือเกบ็ข้อมูลโครงการศกึษาและเกบ็ข้อมูลด้านปฐมวัยระดบัจังหวัด 

1. แบบบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก บันทกึในตารางข้อ 3.2  ส่วนหน่วยงานต้นสงักัดบันทึก 
ในตาราง ข้อ 3.3 ในไฟล์ Excel  ดังนี้ 
    1.1  จ านวนเด็กท่ีเกิดรายอ าเภอ 

1.2  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  (บนัทึกข้อมลู เดือน กรกฎาคม 2563)  
ส่งข้อมลูใหห้น่วยงานต้นสงักัด เพือ่รวบรวมข้อมลูของสถานพัฒนาเด็กในสังกัด ส่งใหส้ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
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2.  เครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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3. บันทึกข้อมูลปฐมวัย ปี 2563 
(บันทึกเป็นไฟล์ Excel ของแต่ละหน่วยงาน/สงักัด) 

 

 
 

8.  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจดัท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศกึษาขั นพื นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา 
  

ตารางการนิเทศ ตดิตาม 
การจัดท าหลกัสตูรต่อเนือ่งเชื่อมโยงการศกึษาขั นพื นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศกึษา 

 

ชุดที่ 1 

วัน เดือน ปี สถาบัน ผู้นิเทศ ติดตาม 

29 กันยายน  

2563 

วิทยาลยัศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1. นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ ์

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 2. นางจิราพร  ชิณวงศ ์

2 ตลุาคม  

2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3. นางสาวรัตนา อินพฤกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ

นครศรีธรรมราช 
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ชุดที่ 2 

วัน เดือน ปี สถาบัน ผู้นิเทศ ติดตาม 

2 ตลุาคม  

2563 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 1. นายสุภรณ์  แสงผะกาย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 2. นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน 

3. นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร 

 

9.  โครงการศกึษาและจัดเกบ็รวบรวมข้อมูลด้านปฐมวัยในระดบัจังหวัด  
 

ปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  เพื่อการต่อยอด ขยายผลวิธีปฏิบตัิทีด่ี (Best-Practices) 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื นที่(จังหวัด) 

 

วัน เดือน 
ปี 

ชื่อ-สกุล/ 
ชื่อผู้นิเทศ ติดตาม 

สถานศึกษา หัวข้อ(Best-Practices) ประเภท 

28 
กันยายน 
2563 

นางกิตญิาดา  มณีฉาย 
(ศน.ดาวน้อย ญาณสูตร) 

โรงเรียน
บ้านบ่อมอง      
สพป.นศ.2 

การพัฒนาเด็กปฐมวยัด้วย
กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Project 
approach โครงการ  
โอ้โฮบักแตงโม 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                    
การเรียนรู้ 

29 
กันยายน 
2563 

นางรัตนา ทรงทอง 
(ศน.ดาวน้อย ญาณสูตร) 

โรงเรียน 
วัดเขากลาย  
สพป.นศ.2 

การบริหารกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มทักษะและพฒันาการ
ของนักเรียนในระดับ
ปฐมวัยโรงเรียน 
วัดเขากลาย 

ด้านการบริหาร                    
จัดการศึกษา

ปฐมวัย 

7  
ตุลาคม 
2563 

นายขจรศักดิ์  เขยีวน้อย 
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 

โรงเรียน
บ้านวังเต่า       
สพป.นศ.2 

WANGTOA-DLTV 
Model : โมเดลบริหารจัด
การศึกษาปฐมวยัทางไกล
ผ่านดาวเทียมโรงเรียน
บ้านวังเต่า 

ด้านการบริหาร                 
จัดการศึกษา

ปฐมวัย 
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ว.ด.ป. 
ชื่อ-สกุล/ 

ชื่อผู้นิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษา 

หัวข้อ(Best-
Practices) 

ประเภท 

7  
ต.ค.63 

น.ส.ปิยนุช รัตนพงษ ์
(ศน.ดาวน้อย ญาณสูตร) 

โรงเรียน 
บ้านวังเต่า 
สพป.นศ.2 

การพัฒนา
ความสามารถ                                  
ในการคิดรวบยอด
ของเด็กปฐมวยั                     
โดยใช้กิจกรรมบา้น
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

8  
ต.ค.63 

น.ส.อารายา ประสาน 
(ศน.ดาวน้อย ญาณสูตร) 

โรงเรียน 
วัดเขาโร        
สพป.นศ.2 

เพิ่มพลังความคดิ
ด้วยกิจกรรม                         
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

9  
ต.ค.63  

นางยุวดี นุ่นรักษา 
(ศน.ดาวน้อย ญาณสูตร) 

โรงเรียน 
บ้านควนล าภ ู
สพป.นศ.2 

การพัฒนากล้ามเน้ือ
เล็ก โดยใชชุ้ด
กิจกรรมเกลียว
มหัศจรรย ์ระดับ
ปฐมวัย 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                    
การเรียนรู้ 

9  
ต.ค.63 

น.ส.กมลทิพย์  ชิตร 
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 

โรงเรียน 
บ้านควนล าภ ู
สพป.นศ.2 

Color separation ด้านการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

12  
ก.ย.63 

น.ส.อัจฉรา ส้มเขียวหวาน 
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 
 
 

โรงเรียน 
วัดควนสงู       
สพป.นศ.2 

การส่งเสริมการจดั
ประสบการณ์แบบ 
Active Learning 
ของเด็กปฐมวยั
โรงเรียนวดัควนสงู 
โดยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 

ด้านการบริหาร                  
จัดการศึกษาปฐมวัย 
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ว.ด.ป. 
ชื่อ-สกุล/ 

ชื่อผู้นิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษา หัวข้อ(Best-Practices) ประเภท 

12  
ก.ย.63 

นางเกษร นาควรรณ 
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 
 

โรงเรียน 
วัดควนสงู  
สพป.นศ.2 

การพัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดย
โครงงานมะขามป้อมของ
เด็กปฐมวัยโรงเรียน 
วัดควนสงู 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                   
การเรียนรู้ 

 

14 ต.ค.63 น.ส.บัณฑิตา พึ่งแก้ว 
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 
 

โรงเรียน 
บ้านหน้าเขา  
สพป.นศ.2 

การส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม
โครงงานนักวิทยาศาสตร์
ตัวน้อย 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                
การเรียนรู้ 

15 ต.ค.63  นายณัฐพงศ ์ สงแก้ว 
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 
 

โรงเรียน 
วัดสวนพิกุล      
สพป.นศ.2 

การพัฒนาทักษะการพดู
ของเด็กปฐมวยัโดยใช้การ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงการ 
(project approach) 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                
การเรียนรู้ 

16 ต.ค.63 นางฐติา สงอาจินต ์
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 
 

โรงเรียน
ชุมชน 
บ้านนาวา  
สพป.นศ.2 

การจัดประสบการณ์จิ๋วน่ิง 
จิ๋วคิด จิ๋วนักวิทย ์คนเก่ง
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                 
การเรียนรู้ 

19 ต.ค.63 น.ส.รุ่งนภา ธรรมะต ิ
(ศน.ดาวน้อย  ญาณสตูร) 
 

โรงเรียน 
วัดสุวรรณคีรี 
สพป.นศ.2 

การพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก
โดยใชชุ้ดกิจกรรมบล็อก
สร้างสรรค ์

ด้านการจัด
ประสบการณ์                     
การเรียนรู้ 

15  ต.ค.
63 

น.ส.นิภา แก้วประคอง 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน
ชุมชน 
ลานสกา  
สพป.นศ.1 

อนุบาลแบบบา้น (4H) 
ตามแนวการศึกษาวอ
ลดอร์ฟ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนชุมชน
ลานสกา 

ด้านการ
บริหาร                

จัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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ว.ด.ป. 
ชื่อ-สกุล/ 

ชื่อผู้นิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษา 

หัวข้อ(Best-
Practices) 

ประเภท 

15 
 ต.ค.
63 

นางสาวกิตติมา บรมสขุ 
(ศน.จิราพร ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
ชุมชนลานสกา   
สพป.นศ.1 

นวัตกรรม
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้  
ตามแนวการศึกษา                        
วอลดอร์ฟระดับ
การศึกษาปฐมวยั 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

16   
ต.ค.63 

นางสาวสภุาวดี  ศรีช่วย 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
ราษฎร์บ ารุง   
อ าเภอลานสกา      
สพป.นศ.1 

ผลการออกแบบชดุ
กิจกรรมเจาะ
สร้างสรรคเ์พื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรม
การมีสมาธิของ
นักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

19  
ต.ค.63  

นางวนิดา  บุญม่ัน 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
วัดสระแก้ว  
สพป.นศ.1 

แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ
ในการบริหาร            
จัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียน                   
วัดสระแก้ว 

ด้านการบริหาร                
จัดการศึกษาปฐมวัย 

19  
ต.ค.63 

นางสาววัลยา แท่นทอง 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
วัดสระแก้ว      
สพป.นศ.1 

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้        
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษาปฐมวยั 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                   
การเรียนรู้ 

19  
ต.ค.63 

นางธนรัตน์  จันทวี 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
วัดสระแก้ว     
สพป.นศ.1 

สื่อการเล่นเพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์                          
ของเด็กปฐมวยั 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                 
การเรียนรู้ 

19  
ต.ค.63 

นางสาวขวัญสิริ ขาวมัน 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
วัดสระแก้ว       
สพป.นศ.1 

กิจกรรมเกมการเล่น
ที่มีต่อพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                 
การเรียนรู้ 
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ว.ด.ป. 
ชื่อ-สกุล/ 

ชื่อผู้นิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษา 

หัวข้อ(Best-
Practices) 

ประเภท 

20 ต.ค.63 น.ส.กฤษฎ์กนก ใสหนู 
(ศน.จิราพร  ชิณวงศ์) 
 

โรงเรียน 
บ้านปากช่อง 
สพป.นศ.1 

ผลของการจดักิจกรรม
การเล่านิทานที่ต่อการ
พัฒนาวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที ่3 โรงเรียน 
บ้านปากช่อง 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                     
การเรียนรู้ 

15 ต.ค.63 นายสันตต์ิ เกราะแก้ว 
(ศน.สุภรณ์  แสงผะกาย) 

โรงเรียน 
วัดน้ ารอบ  
สพป.นศ.1 

รูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียน              
ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
นักเรียนด้วยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์   โดย 
NAMROB Model 

ด้านการ
บริหาร                  

จัดการศึกษา
ปฐมวัย 

15 ต.ค.63 น.ส.จิราพร คงพันธ ์
(ศน.สุภรณ์  แสงผะกาย) 

โรงเรียน 
วัดน้ ารอบ  
สพป.นศ.1 

การพัฒนากล้ามเน้ือ
มัดเล็กของเด็กชั้น
อนุบาล 3 โดยใช้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

ด้านการจัด
ประสบการณ์               
การเรียนรู้ 

16 ต.ค.63  นายกมล จันสว่าง 
(ศน.สุภรณ์  แสงผะกาย) 
 

โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา 74  
(ชุมชนบ้านคีรีวง)   
สพป.นศ.1 

การพัฒนา
สภาพแวดล้อม                             
ที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียน ส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย 

ด้านการ
บริหาร                

จัดการศึกษา
ปฐมวัย 

16 ต.ค.63 น.ส.จันทร์ทิรา จันทรมา
ลี /นางอรนุช จันทร์แก้ว 
(ศน.สุภรณ์  แสงผะกาย) 

โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา 74  
(ชุมชนบ้านคีรีวง)    
สพป.นศ.1 

การใช้กิจกรรม MES 
เสริมประสบการณ์
ผู้เรียนระดับปฐมวยั 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                 
การเรียนรู้ 
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ว.ด.ป. 
ชื่อ-สกุล/ 

ชื่อผู้นิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษา 

หัวข้อ(Best-
Practices) 

ประเภท 

19 ต.ค.63 นางกัลยาณี กลับอ าไพ 
(ศน.สุภรณ์  แสงผะกาย) 

โรงเรียน 
วัดทุ่งแย ้  
สพป.นศ.1 

กิจกรรมพัฒนาลูกรัก
ด้วยนิทาน 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                 
การเรียนรู้ 

20  ต.ค.63 นางสาวปรารถนา ชูด้วง 
(ศน.สุภรณ์  แสงผะกาย) 
 

โรงเรียน 
บ้านปลายคลอง 
สพป.นศ.1 

สืบสาน เรียนรู้  
พาหนูๆ รู้เร่ืองข้าว
โดยจดัประสบการณ์
แบบโครงงาน 

ด้านการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

คู่มือด าเนินการคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) 

ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด...............  

(ผู้บริหาร) 

ประจ าปี 2563 

--------------------------------------------------------- 

 ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด………............... จัดให้มีกิจกรรมการ

คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อน

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด..................... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กได้มีเวทีในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ตลอดจนเป็นการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารการจัดการศึกษา

ปฐมวัย เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัด............ .......................ไปรับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป โดยมี

แนวทางและเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 
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แนวทางและเกณฑ์การประเมิน 
แบบการน าเสนอสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices)  

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จังหวัด.....................  ประจ าปี 2563 

1.  ช่ือผลงาน :   ........................................................................................................... ........................ 
2.  ช่ือผู้น าเสนอผลงาน   :  นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 

ต าแหน่ง................................................ โรงเรียน ....................................................................... 
สังกัด ................................................................ ต าบล............................ อ าเภอ .............. ........  
จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.................................  
E-mail :  .......................................... เว็บไซต์โรงเรียน............................................................... 

3.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ    
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ..................................................................... 
4.  จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5.  ข้ันตอนการด าเนนิงาน กระบวนการผลิตผลงาน รูปแบบวิธีการในการพฒันาสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
6.  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ที่ได้รับ  
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
7.  ปัจจัยความส าเรจ็ 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
8.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
9.  การเผยแพร่/การไดร้ับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รบั 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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รายละเอียดการน าเสนอผลงาน ดังต่อไปนี  
 

1.  ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรอืแนวปฏิบัติที่น าเสนอ 
  - ระบุเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
  - ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น 
3. กระบวนการผลิตผลงานหรอืข้ันตอนการด าเนินงาน 
  - ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธ์ิ ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
  - ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  - ระบุบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ของการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
  - ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการน าผลงาน นวัตกรรม หรอื
แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
7. การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ 
  - ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่องชมเชย 
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ 
  - ระบุวิธีการหรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อการต่อ
ยอด หรือการขยายผล และการประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพืน้ที่
ระดับภาค 
 หมายเหตุ  1. ให้ผู้ที่เสนอผลงานจัดท าข้อมูลสรุปตามรายการประเด็นพิจารณาให้ครบทั้ง 8 รายการ 
โดยมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวกและภาพประกอบ) และพิมพ์ด้วย
ตัวอักษร Th Sarabun ขนาด 16 พอยต์ รวมทั้งมีภาพประกอบตามสมควร 
              2. ส่งผลงานให้คณะกรรมการภายในวันที่ ……………………………..………… และน าเสนอ
ผลงานในวันที่ …………………………………....................…..  ณ  ............................................................... 
              3. ต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 และปกีารศึกษา 2562) 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

1.  ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ (9 คะแนน) 
    1.1  ความเป็นมา
และ สภาพปญัหา 

2 ระดับ 
3 

ระบุสภาพปญัหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น
ของสิง่ที่จะพัฒนาได้ชดัเจน มีการจดัล าดับความส าคัญ
ของปญัหา และมีหลักฐานอ้างอิง  

ระดับ 
2 

ระบุสภาพปญัหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น
ของสิง่ที่จะพัฒนาได้ชดัเจนและมีการจดัล าดับ
ความส าคัญ  

ระดับ 
1 

ระบุสภาพปญัหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น
ของสิง่ที่จะพัฒนาได้ชดัเจน 

    1.2 แนวทางการ 
แก้ปัญหา และพัฒนา 

1 ระดับ 
3 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใชห้ลักการ 
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิง่ที่จะ
พัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

ระดับ 
2 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใชห้ลักการ 
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิง่ที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษา  

ระดับ 
1 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใชห้ลักการ 
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิง่ที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (3 คะแนน) 
    - การก าหนด
จุดประสงค์และ
เป้าหมาย 

1 ระดับ 
3 

ก าหนดจุดประสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงานได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน รวมทัง้ส่งผลในภาพกว้าง  

ระดับ 
2 

ก าหนดจุดประสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงานได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน 

ระดับ 
1 

ก าหนดจุดประสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงานได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
สถานศึกษา 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั นตอนการด าเนินงาน (21 คะแนน) 
3.1  การออกแบบ
ผลงานนวัตกรรมหรือ 
แนวปฏิบตั ิ

2 ระดับ 
3 

ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติได้

สอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมาย โดยมีแนวคดิ

ส าคัญรองรับอยา่งสมเหตุ สมผล สามารถใช้อ้างอิงได้ 

น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได ้และทุก

กิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน  

ระดับ 
2 

ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติได้

สอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมาย โดยมีแนวคดิ

ส าคัญรองรับอยา่ง สมเหต ุสมผล น ามาเป็นพื้นฐานใน

การออกแบบกิจกรรมได้ และ ทุกกิจกรรมมีความ

เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

ระดับ 
1 

ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติได้

สอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมาย โดยมีแนวคดิ

ส าคัญรองรับอยา่งสมเหตุ สมผล และน ามาเป็นพื้นฐาน

ในการออกแบบกิจกรรมได้ 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

3.2 การด าเนินงานตาม 
     กิจกรรม 

2 ระดับ 3 ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุก
ขั้นตอน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ระดับ 2 ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุก
ขั้นตอน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพฒันา 

ระดับ 1 ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวค้รบทุก
ขั้นตอน 

3.3 ประสิทธิภาพของ  
     การด าเนินงาน 

2 ระดับ 3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชดัเจน เป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่
ที่ส่งผลต่อเปา้หมายและการพฒันาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชดัเจน เป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สง่ผลต่อเป้าหมายและการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบตัิได้จริง 

3.4 การใช้ทรัพยากร 1 ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

ระดับ 2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

ระดับ 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ (21 คะแนน) 
4.1  ผลที่เกิดตาม 
      จดุประสงค ์

2 ระดับ 
3 

ผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจดุประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ   

ระดับ 
2 

ผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค ์โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 

ระดับ 
1 

ผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค ์โดยไมมี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิข์องงาน 3 ระดับ 
3 

แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน หรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วนโดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้น 

ระดับ 
2 

แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน หรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไดตรงตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน โดยมีข้อมูลเพยีงบางส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้น   

ระดับ 
1 

แกปัญหาและพฒันาผู้เรียน หรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายเพียง
บางส่วน โดยมีข้อมูล ที่แสดงให้เห็นการเปลีย่นแปลง 

4.3 ประโยชนที่ไดรับ 2 ระดับ 
3 

กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน  

ระดับ 
2 

กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม 

ระดับ 
1 

กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล 

 

 

 



 
 

 

220 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

5. ปัจจัยความส าเรจ็ (6 คะแนน) 
 - สิ่งทีช่่วยให้งาน
ประสบความส าเร็จ 

2 ระดับ 
3 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบตัิงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน โดยมีการพฒันาผลงาน
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน   

ระดับ 
2 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบตัิงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน 

ระดับ 
1 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบตัิงาน 

6. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned) (9 คะแนน) 
- การระบุข้อมูลที่ได้รับ
จากการผลิตและการน า
ผลงานไปใช ้

3 ระดับ 
3 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่น าเสนอ 
มีการแสดงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังใน
การน าผลงานไปประยุกต์ใช ้รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมใหป้ระสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น   

ระดับ 
2 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่น าเสนอ 
มีการแสดงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังใน
การน าผลงานไปประยุกต์ใช ้

ระดับ 
1 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่น าเสนอ 
มีการแสดงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะในการน าผลงานไป
ประยุกต์ใช้   

7. การเผยแพร การไดรับการยอมรับ รางวัลที่ไดรับ (9 คะแนน) 
7.1  การเผยแพร่  2 ระดับ 

3 
มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการน าไปใช้ ทัง้ภายใน
และนอกสถานศึกษา 

ระดับ 
2 

มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการน าไปใช้ภายใน
สถานศึกษา 

ระดับ 
1 

มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร  
มีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

7.2 การไดรับการ    
     ยอมรับรางวัลท่ี    
     ได้รับ 

1 ระดับ 
3 

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  
หรือระดับภาค  

ระดับ 
2 

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจงัหวดั หรือระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

ระดับ 
1 

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับ
โรงเรียน 

8. การขยายผล ต่อยอด หรอืประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวธิีการปฏบิัติ (18 คะแนน) 
8.1 การแลกเปลีย่น    
     เรียนรู้จากการถอด    
     บทเรยีน 

2 ระดับ 
3 

มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรยีน (ในระดับ 1)  
ท าความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
อุปสรรคของผลงาน (ในระดับ 2) และมีวิธีการขยาย
ขอบเขตความสามารถในการพยายามสืบเสาะ แสวงหา 
และการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอก
เพิ่มเติมเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการขยายผล  
ต่อยอด หรือสร้างสรรค์สิง่ใหม่ได้อย่างสอดคล้อง 
 ตรงตามความต้องการ โดยน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ชดัเจน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง และประสบผลส าเร็จ 

ระดับ 
2 

มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรยีน (ในระดับ 1) รวมทั้งมี
การท าความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
อุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practice) อยา่งชัดเจน ครอบคลุม และ
ครบถ้วน โดยน ามาจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยง
อย่างสมเหตุสมผลจนกลายเป็นสิ่งใหม่ท่ีเหมาะสมกับการ
ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
สถานศึกษา หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัในพื้นที ่
ระดับภาค 

ระดับ 
1 

มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียนปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จและอุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือ
วิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนเป็นองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการคดิ ต่อยอด ขยายผล 
หรือประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวยัในพื้นที่ระดับภาค 



 
 

 

222 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

8.2 การเรียนรู้เพื่อ 
     การต่อยอดและ 
     การขยายผล 

4 ระดับ 
3 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้
ยกระดับ (ในระดับ 2) รวมทัง้มีการน าไปประยุกต์ ใช ้
(Apply & Utilize) ดว้ยการน าผลงาน นวัตกรรม หรือ
วิธีการปฏิบตัิงานแนวใหม่ท่ีได ้  ไปปรับใช้ใหด้ยีิ่งขึ้นทั้ง
ในและสถานศึกษา โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทใน
การด าเนินงานของตนเอง 

ระดับ 
2 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้
ยกระดับ (Create & Leverage) ด้วยการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้ โดยการ
สร้างผลงาน นวตักรรม หรือวิธีการปฏิบตัิแนวใหม่ได้
ภายในตวัเอง 

ระดับ 
1 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) ดว้ยการถอด
บทเรียนจากการด าเนินงานโครงการทั้งทีเ่ป็นความส าเร็จ
และความผดิพลาด หรือการถอดบทเรียนจากวิธีการ
ปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practice) 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

9. การน าเสนอผลงาน (4 คะแนน) 
- การน าเสนอ 1 ระดับ 

4 
มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน ครอบคลุม 
ทุกประเด็น และตอบค าถามไดถู้กต้องตามหลักวิชาการ 
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอที่สอดคลอง
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 
3 

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน ครอบคลุมใน
บางประเด็น และตอบค าถามไดถู้กต้องตามหลัก
วิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอที่สอด
คลองสัมพันธ์กัน 

ระดับ 
2 

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ตอบค าถามไดถู้กต้องใน 
บางค าถาม และมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
น าเสนอที่สอดคลองสัมพันธ์กัน 

ระดับ 
1 

มีการน าเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบค าถามไดถู้กต้องใน
บางค าถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอ 
แต่ไม่สมบูรณ์ 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 

จังหวัด........................................................................... 

ประจ าปี  2563 
 

วันท่ี กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
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ผู้ประสานงาน  : ..................................โทร. ......................................... 
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คู่มือด าเนินการคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices)  

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย............ (ด้านครูผู้สอน) 

ประจ าปี 2563 

--------------------------------------------------------- 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด........ ................จัดให้มีกิจกรรม

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด

............................... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก ได้มีเวทีในการ

น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นการ

คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อ

เป็นผู้แทนจังหวัด..............ไปรับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป โดยมีแนวทางและเกณฑ์การประเมิน

ดังต่อไปนี้ 

 

แนวทางและเกณฑ์การประเมิน 

แบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices)  

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย..............................  

1.  ช่ือผลงาน :   .............................................................................................. ..................................... 

2.  ช่ือผู้น าเสนอผลงาน   :  นาย/นาง/นางสาว............................................................................... ......  
ต าแหน่ง................................................ โรงเรียน ........................ ..............................................  
สังกัด ................................................................ ต าบล............................ อ าเภอ .............. ........  
จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.................................  
E-mail :  .................................................... เว็บไซต์โรงเรียน............................................. ........ 

3.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ    

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

................................................................................................ ............................................................... 
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4.  จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 

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

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

5.  ข้ันตอนการด าเนินงาน กระบวนการผลิตผลงาน รปูแบบวิธีการในการพฒันาสถานศึกษา 

    สู่ความเป็นเลิศ  

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

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

6.  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ที่ได้รับ  

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

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

7.  ปัจจัยความส าเรจ็ 

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

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

8.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

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

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

9.  การเผยแพร่/การไดร้ับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รบั 

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

............................................................................................................................. .................................. 
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รายละเอียดการน าเสนอผลงาน ดังต่อไปนี  
 

1.  ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรอืแนวปฏิบัติที่น าเสนอ 
  - ระบเุหตผุลความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบ
ผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
  - ระบจุุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น 
3. กระบวนการผลิตผลงานหรอืข้ันตอนการด าเนินงาน 
  - ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรอื
แนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธ์ิ ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
  - ระบผุลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพฒันาผูเ้รียน และประโยชน์ที่ได้รบัจากผลงาน นวัตกรรม หรอืแนวปฏิบัติ 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  - ระบบุุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลส าเรจ็ตามจุดประสงค์ของการ
ด าเนินงานให้มปีระสทิธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
6. บทเรียนที่ได้รบั (Lesson Learned) 
  - ระบุข้อสรปุ ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการน าผลงาน นวัตกรรม 
หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
7. การเผยแพร่ การไดร้ับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ 
  - ระบุข้อมูลที่ท าใหเ้ห็นร่องรอยหลกัฐานการเผยแพรผ่ลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้ง
การยกย่องชมเชย 
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยกุต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ 
  - ระบุวิธีการหรอืรปูแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากการถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อการ
ต่อยอด หรือ การขยายผล และการประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการ
บรหิารจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ระดบัภาค 
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หมายเหตุ  1.ให้ผู้ทีเ่สนอผลงานจัดท าข้อมลูสรปุตามรายการประเด็นพจิารณาให้ครบทั้ง 8 รายการ 
โดยมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวกและภาพประกอบ) และพิมพ์ด้วย
ตัวอักษร Th Sarabun ขนาด 16 พอยต์ รวมทั้งมีภาพประกอบตามสมควร 
              2. ส่งผลงานให้คณะกรรมการภายในวันที่  ..........................................และน าเสนอผลงาน
ในวันที่ ............................................................................  
              3. ต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562) 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด................... 

 

รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

1.  ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ (9 คะแนน) 
1.1  ความเป็นมาและ   
      สภาพปญัหา 

2 ระดับ 
3 

ระบุสภาพปญัหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น
ของสิง่ที่จะพัฒนาได้ชดัเจน มีการจดัล าดับความส าคัญ
ของปญัหา และมีหลักฐานอ้างอิง  

ระดับ 
2 

ระบุสภาพปญัหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น
ของสิง่ที่จะพัฒนาได้ชดัเจนและมีการจดัล าดับ
ความส าคัญ  

ระดับ 
1 

ระบุสภาพปญัหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น
ของสิง่ที่จะพัฒนาได้ชดัเจน 

1.2 แนวทางการ     
     แก้ปญัหา และ 
     พัฒนา 

1 ระดับ 
3 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใชห้ลักการ 
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิง่ที่จะ
พัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  

ระดับ 
2 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใชห้ลักการ 
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิง่ที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษา  

ระดับ 
1 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใชห้ลักการ 
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิง่ที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (3 คะแนน) 
    - การก าหนด     
      จดุประสงค์และ     
      เป้าหมาย 

1 ระดับ 
3 

ก าหนดจุดประสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงานได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน รวมทัง้ส่งผลในภาพกว้าง  

ระดับ 
2 

ก าหนดจุดประสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงานได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน 

ระดับ 
1 

ก าหนดจุดประสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงานได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
สถานศึกษา 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั นตอนการด าเนินงาน (21 คะแนน) 
3.1 การออกแบบผลงาน 
     นวัตกรรม หรือ 
     แนวปฏบิัต ิ

2 ระดับ 
3 

ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมาย โดยมีแนวคดิ
ส าคัญรองรับอยา่งสมเหตุ สมผล สามารถใช้อ้างอิงได้ 
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได ้และทุก
กิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน  

ระดับ 
2 

ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมาย โดยมีแนวคดิ
ส าคัญรองรับอยา่งสมเหตุ สมผล น ามาเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

ระดับ 
1 

ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมาย โดยมีแนวคดิ
ส าคัญรองรับอยา่งสมเหตุ สมผล และน ามาเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบกิจกรรมได้ 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

3.2 การด าเนินงานตาม 
     กิจกรรม 

2 ระดับ 
3 

ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุก
ขั้นตอน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ระดับ 
2 

ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุก
ขั้นตอน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพฒันา 

ระดับ 
1 

ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวค้รบทุก
ขั้นตอน 

3.3 ประสิทธิภาพของ 
     การด าเนินงาน 

2 ระดับ 
3 

มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชดัเจน เป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรูใหม่
ที่ส่งผลต่อเปา้หมายและการพฒันาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 
2 

มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชดัเจน เป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สง่ผลต่อเป้าหมายและการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 
1 

มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชดัเจน สามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้จริง 

3.4 การใช้ทรัพยากร 1 ระดับ 
3 

ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า  
สอดคลองกับบริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

ระดับ 
2 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคลองกับ
บริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

ระดับ 
1 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
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4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ (21 คะแนน) 
4.1  ผลที่เกิดตาม    
      จดุประสงค ์

2 ระดับ 
3 

ผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจดุประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ   

ระดับ 
2 

ผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค ์โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 

ระดับ 
1 

ผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค ์โดยไมมี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิข์องงาน 3 ระดับ 
3 

แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน หรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้น 

ระดับ 
2 

แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน หรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไดตรงตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน โดยมีข้อมูลเพยีงบางส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้น   

ระดับ 
1 

แกปัญหาและพฒันาผู้เรียน หรือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายเพียง
บางส่วน โดยมีข้อมูลทีแ่สดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

4.3 ประโยชนที่ไดรับ 2 ระดับ 
3 

กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน  

ระดับ 
2 

กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม 

ระดับ 
1 

กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏบิัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

5. ปัจจัยความส าเรจ็ (6 คะแนน) 
- สิง่ที่ช่วยใหง้านประสบ 
  ความส าเร็จ 

2 ระดับ 
3 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบตัิงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน โดยมีการพฒันาผลงาน
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน   

ระดับ 
2 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบตัิงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน 

ระดับ 
1 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบตัิงาน 

6. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned) (9 คะแนน) 
- การระบุข้อมูลที่ไดรับ 
  จากการผลิตและการ     
  น าผลงานไปใช ้

3 ระดับ 
3 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่น าเสนอ 
มีการแสดงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังใน
การน าผลงานไปประยุกต์ใช ้รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมใหป้ระสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น   

ระดับ 
2 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่น าเสนอ 
มีการแสดงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังใน
การน าผลงานไปประยุกต์ใช ้

ระดับ 
1 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่น าเสนอ 
มีการแสดงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะในการน าผลงานไป
ประยุกต์ใช้   

7. การเผยแพร การไดรับการยอมรับ รางวัลที่ไดรับ (9 คะแนน) 
7.1 การเผยแพร่  2 ระดับ 

3 
มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการน าไปใช้ ทัง้ภายใน
และนอกสถานศึกษา 

ระดับ 
2 

มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร  
มีการน าไปใช้ภายในสถานศึกษา 

ระดับ 
1 

มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร  
มีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

7.2 การไดรับการ     
     ยอมรับรางวัลท่ี 
     ไดรับ 

1 ระดับ 
3 

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  
หรือระดับภาค  

ระดับ 
2 

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจงัหวดั หรือระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

ระดับ 
1 

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน  
หรือระดับโรงเรียน 

8. การขยายผล ต่อยอด หรอืประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวธิีการปฏบิัติ (18 คะแนน) 
8.1  การแลกเปลี่ยน 
      เรียนรู้จากการ     
      ถอดบทเรยีน 

2 ระดับ 
3 

มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรยีน (ในระดับ 1) ท าความ
เข้าใจต่อปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จหรืออุปสรรคของ
ผลงาน (ในระดับ 2) และมีวิธีการขยายขอบเขต
ความสามารถในการพยายามสบืเสาะ แสวงหา และการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแหลง่ตา่ง ๆ ภายนอกเพิ่มเติมเข้า
ดว้ยกัน เพื่อประโยชน์ในการขยายผลต่อยอด หรือ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามความ
ต้องการ โดยน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ชดัเจน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง และประสบผลส าเร็จ 

ระดับ 
2 

มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรยีน (ในระดับ 1) รวมทั้งมี
การท าความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
อุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practice) อยา่งชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน 
โดยน ามาจดัรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยา่งสมเหตุสมผล
จนกลายเป็นสิง่ใหม่ที่เหมาะสมกับการขยายผล ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานสถานศึกษา หรือสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในพื้นที่ระดับภาค 

ระดับ 
1 

มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรยีนปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จและอุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือ
วิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนเป็นองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการคดิ ต่อยอด ขยายผล 
หรือประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวยัในพื้นที่ระดับภาค 
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รายการพิจารณา น  าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

    8.2 การเรียนรู้เพื่อ 
         การต่อยอด และ 
         การขยายผล 

4 ระดับ 
3 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้
ยกระดับ (ในระดับ 2) รวมทัง้มีการน าไปประยุกต์ใช้ 
(Apply & Utilize) ดว้ยการน าผลงาน นวัตกรรม หรือ
วิธีการปฏิบตัิงานแนวใหม่ท่ีได้ไปปรับใช้ให้ดยีิง่ขึ้นทัง้ใน
และสถานศึกษา โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทใน
การด าเนินงานของตนเอง 

ระดับ 
2 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้
ยกระดับ (Create & Leverage) ด้วยการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้ โดยการ
สร้างผลงาน นวตักรรม หรือวิธีการปฏิบตัิแนวใหม่ได้
ภายในตวัเอง 

ระดับ 
1 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) ดว้ยการถอด
บทเรียนจากการด าเนินงานโครงการทั้งทีเ่ป็นความส าเร็จ
และความผดิพลาด หรือการถอดบทเรียนจากวิธีการ
ปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

9. การน าเสนอผลงาน (4 คะแนน) 
- การน าเสนอ 1 ระดับ 

4 
มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน ครอบคลุม 
ทุกประเด็น และตอบค าถามไดถู้กต้องตามหลักวิชาการ  
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอที่สอดคลอง
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 
3 

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน ครอบคลุมใน
บางประเด็น และตอบค าถามไดถู้กต้องตามหลัก
วิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอที่สอด
คลองสัมพันธ์กัน 

ระดับ 
2 

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ตอบค าถามไดถู้กต้องใน 
บางค าถาม และมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
น าเสนอที่สอดคลองสัมพันธ์กัน 

ระดับ 
1 

มีการน าเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบค าถามไดถู้กต้องใน
บางค าถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบ การน าเสนอ
แต่ไม่สมบูรณ์ 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

จังหวัด..................... ประจ าปี  2563 
 

วันท่ี กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
หมาย

เหต ุ

    

    

    

    

    

 

หมายเหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ  ผู้รับผิดชอบโครงการ : …………………………………………………….. 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด..................................................... 
 โทร................................โทรสาร............................................... 

  



 
 

 

236 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
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11.  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  
 
ครั้งที่ 1 

 

วัน เดือน ปี รายชื่อโรงเรียน 
เรื่อง นิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ 
ผู้นิเทศ 

18  
ธันวาคม 
2562 

1. กาญจนศึกษาพัฒนาการ 
2. กาญจนศึกษา 
3. โคกครามพิชากร 
4. เจริญมิตร 
5. เจริญวัยวิทยา 
6. เจริญวิทยา 
7. เจริญวิทย ์
8. ชะอวดวิทยา 
9. ดรุณศึกษา 
10. ธนรัตน์อุปถัมภ ์
11. ประชาอุทศิมูลนิธ ิ
12. พึง่ตนเอง 
13. มัธยมพณิชยการทุง่สง 
14. มัธยมบญุคงอุปการ 
15. มัธยมวีรศิลปิน 
16. ร่อนพิบูลย์วิทยา 
17. รัตนศึกษาชนปรีดา 
18. สหมิตรบ ารุง 
19. สขุสวัสดิ์วิทยา 
20. จุฑาวิทย ์
 

การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช ้O-NET  
เป็นฐาน 

นางจันทรา ด่านคงรักษ ์
น.ส.รัตนา อินพฤกษา 
น.ส.พัชรดา  ลิขติการ 
นางจิราพร  ชิณวงศ ์
น.ส.เกษรา บริสทุธ์ิ 

ผู้รับการนิเทศ 
- ผู้บริหาร 
- ครูผู้สอนภาษาไทย 

 

 

 

 

 



 
 

 

237 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วัน เดือน ปี รายชื่อโรงเรียน 
เรื่อง นิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ 
ผู้นิเทศ 

19  
ธันวาคม 
2562 

1. เกตุชาติศึกษา 
2. ฆงัคะทวีศิลป ์
3. จรัสพิชากร 
4. ไตรภูมิวทิยา 
5. ท้าวราษฎร์สงเคราะห ์
6. บ ารงุวิทยา 
7. ประสาทธรรมวิภชั 
8. ปญัญาสารธรรมมูลนิธ ิ
9. ปญัญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 
10. ประทีปศาสน์ 
11. แพทยกิจพิทยา 
12. พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 
13. พฒันศาสน์วิทยา 
14. มัธยมยานากาวา 
15. มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 
16. มุสลิมสันติธรรมมูลนิธ ิ
17. มูลนิธิสหมิตรศึกษา 
18. มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 
19. ศรีธรรมราชศึกษา 
20. สตรีด ารงเวท 
21. สหมิตรวิทยา 
22. สามัญศึกษาวดัแจง้ 
23. หนองนกประสาทศิลป ์
24. อนุสรณ์พรสวัสดิ ์
25. อัลมูวาห์ฮีดีน 
26. อ ามาตย์พิทยานุสรณ์ 

การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช ้O-NET  
เป็นฐาน 

นางจันทรา ด่านคงรักษ ์
น.ส.รัตนา อินพฤกษา 
น.ส.พัชรดา  ลิขติการ 
นางจิราพร  ชิณวงศ ์
น.ส.เกษรา บริสทุธ์ิ 

ผู้รับการนิเทศ 
- ผู้บริหาร 
- ครูผู้สอนภาษาไทย 

 
 
 
 



 
 

 

238 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ครั้งที่ 2 

 

วัน เดือน ปี รายชื่อโรงเรียน 
เรื่อง นิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ 
ผู้นิเทศ 

16  
กรกฎาคม

2563 

1. กาญจนศึกษาพัฒนาการ 
2. กาญจนศึกษา 
3. โคกครามพิชากร 
4. เจริญมิตร 
5. เจริญวัยวิทยา 
6. เจริญวิทยา 
7. เจริญวิทย ์
8. ชะอวดวิทยา 
9. ดรุณศึกษา 
10. ธนรัตน์อุปถัมภ ์
11. ประชาอุทศิมูลนิธ ิ
12. พึง่ตนเอง 
13. มัธยมพณิชยการทุง่สง 
14. มัธยมบญุคงอุปการ 
15. มัธยมวีรศิลปิน 
16. ร่อนพิบูลย์วิทยา 
17. รัตนศึกษาชนปรีดา 
18. สหมิตรบ ารุง 
19. สขุสวัสดิ์วิทยา 
20. จุฑาวิทย ์
 

การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช ้O-NET  
เป็นฐาน 

นางจันทรา ด่านคงรักษ ์
น.ส.รัตนา อินพฤกษา 
น.ส.พัชรดา  ลิขติการ 
นางจิราพร  ชิณวงศ ์
น.ส.เกษรา บริสทุธ์ิ 

ผู้รับการนิเทศ 
- ผู้บริหาร 
- ครูผู้สอนภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

239 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วัน เดือน ปี รายชื่อโรงเรียน 
เรื่อง นิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ 

 

ผู้นิเทศ 

17  
ธันวาคม 
2562 

1. เกตุชาติศึกษา 
2. ฆงัคะทวีศิลป ์
3. จรัสพิชากร 
4. ไตรภูมิวทิยา 
5. ท้าวราษฎร์สงเคราะห ์
6. บ ารงุวิทยา 
7. ประสาทธรรมวิภชั 
8. ปญัญาสารธรรมมูลนิธ ิ
9. ปญัญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 
10. ประทีปศาสน์ 
11. แพทยกิจพิทยา 
12. พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 
13. พฒันศาสน์วิทยา 
14. มัธยมยานากาวา 
15. มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 
16. มุสลิมสันติธรรมมูลนิธ ิ
17. มูลนิธิสหมิตรศึกษา 
18. มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 
19. ศรีธรรมราชศึกษา 
20. สตรีด ารงเวท 
21. สหมิตรวิทยา 
22. สามัญศึกษาวดัแจง้ 
23. หนองนกประสาทศิลป ์
24. อนุสรณ์พรสวัสดิ ์
25. อัลมูวาห์ฮีดีน 
26. อ ามาตย์พิทยานุสรณ์ 

การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช ้O-NET  
เป็นฐาน 

นางจันทรา ด่านคงรักษ ์
น.ส.รัตนา อินพฤกษา 
น.ส.พัชรดา  ลิขติการ 
นางจิราพร  ชิณวงศ ์
น.ส.เกษรา บริสทุธ์ิ 

ผู้รับการนิเทศ 
- ผู้บริหาร 
- ครูผู้สอนภาษาไทย 

 

 

 

 



 
 

 

240 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แบบประเมินคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือผู้รับการประเมิน..............................................โรงเรียน....................................อ าเภอ...................... 
เรื่องทีส่อน ....................................................................................... ..................... ระดับช้ัน................. 
วัน เดือน ปี ที่ประเมินการจัดการเรียนรู.้........................................  เวลา..............................น. 
จ านวน...................ช่ัวโมง/คาบ  ช่ัวโมง/คาบสอนที.่........................  (คาบละ..............นาที) 
 

ตอนท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้รับการประเมิน โดยมีเกณฑ์

การพิจารณา ดังนี้ 
ระดับ 4  ดีมาก หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
ระดับ 3  ดี  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 
ระดับ 2  พอใช้ หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
ระดับ 1  ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
 

ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

1 
การน าเข้าสู่บทเรียน     
บอกเป้าหมายการเรียนรู้ (ตัวช้ีวัด) ให้นักเรียนทราบ     

2 มีการใช้เทคนิคการสอนน าเข้าสูบ่ทเรียน     
3 อบรมคุณลักษณะอันพงึประสงค์สอดคล้องตามที่ก าหนด     

4 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ตามล าดับข้ันตอนวิธีสอนที่ก าหนด     

5 ใช้วิธีสอนได้เหมาะสมกบัตัวช้ีวัด     
6 กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้     
7 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม     
8 ฝึกปฏิบัตกิิจกรรมเรียงล าดับจากง่ายไปยาก     
9 ใช้ค าถามกระตุ้นการคิดและเปิดโอกาสให้นักเรียนหยุดคิดหา

ค าตอบ 
    

 



 
 

 

241 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
10 ใช้สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด     
11 สื่อการเรียนรู้มสีภาพใช้การได ้     
12 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
13 จัดสภาพแวดล้อมสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้     
14 นักเรียนสร้างช้ินงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวช้ีวัด     
 

15 
การวัดผลและประเมินผล     
แจ้งวิธีการวัดผล ประเมินผลและเกณฑ์การประเมินให้
นักเรียนทราบ 

    

16 ใช้ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อน-หลังการจัดการ
เรียนรู ้

    

17 วัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้     
18 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวช้ีวัด     

รวมคะแนนท่ีได้     
รวมทั งหมด  

ระดับคุณภาพ  
 
   
 

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
  

            ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
            (…………………………………………) 

             ต าแหน่ง  …………………………................... 
             วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............  

เกณฑ์ผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ ระดบัด ีขึ้นไป 
การแปลความหมาย คะแนน 18 ปรับปรุง  19– 36  พอใช้  37 - 54  ดี 55 – 72  ดีมาก 
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
 

ช่ือ สกุล ผู้รับการประเมิน………………………………………สอนช้ัน ........ กลุ่มสาระฯ ....................... 
หน่วยที่........ช่ือหน่วยการเรียนรู้…………….......................................จ านวน ..............คาบ/ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......... เรือ่ง ............................................................................ ................. 
 

ค าชี แจง 
1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ประกอบด้วยรายการ

ประเมิน จ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) เป้าหมายการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเรียนรู้  3) สื่อ/ แหล่ง
เรียนรู้  4) การวัดและประเมินผล  5) เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้   

2. แบบประเมินนี้ ใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละที่ตอบถูกต่ าที่สุด 5 ข้อ  
3. อ่านแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน อย่างละเอียด แล้วท าเครื่องหมาย  

ลงในช่องระดับผลการประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 ระดับ 4  ดีมาก  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา 
       ข้อนั้น ๆ ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน 
 ระดับ 3  ดี  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา 
       ข้อนั้น ๆ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 2  พอใช้ หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา 
       ข้อนั้น ๆ ถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 1  ปรับปรุง หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา 
       ข้อนั้น ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน 
 

ที ่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1 เป้าหมายการเรียนรู ้

1.1 ส่วนหวัของแผนการจัดการเรียนรู้  
    

1.2 ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั     
1.3 สาระส าคญัสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี้วดั และสาระการเรียนรู้     
1.4 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วดั        
1.5 ระบุทักษะการคิดในสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน     
1.6 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์     
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ที ่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
 1.7 ระบุชิ้นงาน/ภาระงาน สอดคล้องกับตวัชี้วัด     
2 กิจกรรมการเรียนรู ้

2.1 จดักิจกรรมอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    

 2.2 จดักลุ่มตามผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน     
 2.3 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามวิธีสอนที่เลือกใช ้     
 2.4 ใชเ้ทคนิคการสอนส่งเสริมวิธีสอน     
 2.5 ผูเ้รียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชี้วดั     
3 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

3.1 สื่อ/แหลง่เรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
    

3.2 สื่อ/แหลง่เรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน     
3.3 ระบุรายละเอียดสื่อ/แหลง่เรียนรู้     

4 การวัดและประเมินผล 
4.1 วดัและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วดั 

    

4.2 ค าอธิบายคุณภาพตัวชี้วดัทุกระดับ     
4.3 ก าหนดเกณฑ์การตดัสินตัวชี้วดั     
4.4 ตัวชี้วดัและพฤติกรรมบง่ชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตาม
หลักสูตร 

    

4.5 ก าหนดเกณฑ์การตดัสินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์     
5 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาคผนวก)  

5.1 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วดั 
    

5.2 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน     
5.3 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

    

คะแนนที่ได้     
รวมคะแนน     

ระดับคุณภาพ     
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ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
 
 

            ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
              (…………………………………………) 

                  ต าแหน่ง  …………………………................... 
           วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป 

เกณฑ์คะแนน 23  ปรับปรุง   24 – 46  พอใช้  47 – 69  ดี   70 – 92 ดีมาก 
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12.  โครงการขับเคลือ่นการใช้หนังสือ เรือ่ง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน ์
  ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศกึษา  
 

ปฏิทินการนิเทศ/เครื่องมือการนิเทศ 
 

                       

วัน เดือน ปี 
ภาคเช้า 

(๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) 
ภาคบ่าย 

(๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น.) 
14  ตลุาคม 

2563 
วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช โรงเรียนปญัญาสารธรรมมูลนิธ ิ

15 ตุลาคม 
2563 

โรงเรียนขนอมพิทยา กศน.อ าเภอขนอม 

16  ตลุาคม 
2563 

สรุปรายงานผล  ณ ห้องประชุม ศธจ. นครศรีธรรมราช 

 

4.1 แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื นท่ีน าร่อง (ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา)  

ค าชี แจง  แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและ 

การบริหารและจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล โดยแบง่ ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ตอนที่ 2 ด้านการบรหิารและจัดการศึกษา  

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป  

ช่ือสถานศึกษา.................................................................สังกัด........................................................... 

ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................... ........ 
 

ตอนท่ี 2 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  

1. สถานศึกษามีแนวทาง/แผนการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลือ่นนโยบายเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร 

และ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................................

................................................................................................................................................. ......................................  
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2. สถานศึกษาได้มีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเลหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................................

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

3. สถานศึกษาได้มีการน าเนื้อหาจากหนังสือไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรม 

สนับสนุนการเรียนการสอนเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................................

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

4. ท่านมีแนวทางในการพฒันากจิกรรมไปสู่การท างานกับเครือข่ายอื่น ๆ ในชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร 
..................................................................................................................................... ..................................................

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

5. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล ส าหรับ สถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง 
 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     

 

 

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................................................................

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

2. แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทาง ทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื นท่ีน าร่อง (ฉบับครูผู้สอน) 
ค าชี แจง  แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ   

ชาติ ทางทะเล นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการน า
หนังสือส าหรบัสถานศึกษา ในพื้นที่น าร่อง สูก่ารเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอ่การน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 
 ของชาติทางทะเล ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 
 



 
 

 

247 รายงานการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ช่ือสถานศึกษา...........................................สงักัด.................................จงัหวัด............... ................. 

ระดับการศึกษาทีเ่ปิดสอน........................จ านวนนักเรียน/นักศึกษา.............................................. 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ประสบการณ์ในการสอน................ปี  

2. ระดับการศึกษา     ต่ ากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก  

3. ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา....................................................... ระดับ..........................  

4. มีการประยุกต์ใช้ในการจัดกจิกรรม/ชุมนมุ/ชมรม/อื่น ๆ (โปรด ระบ)ุ............................................... 
 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเลไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน  

           โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องระดบัความคิดเห็นตามสภาพจรงิ 

 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเปา้หมายของหนังสือ ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

     

2 การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ และ/หรือ แผน 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับเน้ือหาหนังสือ 
ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

3 ความเหมาะสมของหนังสือ ทะเลและ มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และความสอดคล้อง 
ของแผนกับเน้ือหากับรายวิชาที่ทา่นสอน 

     

4 ความสามารถในการประยุกต์ใชเ้น้ือหาจาก หนังสือ 
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ทะเล และมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

5 การใช้สื่อเทคโนโลยี นวตักรรม แหลง่เรียนรู้ที ่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ เร่ืองทะเลและ มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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ที ่

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6 ผลการเรียนของผู้เรียน เกิดองค์ความรู้ เก่ียวกับทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

     

7 การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนที่สื่อถึงการรู้จักหน้าที่ 
ของคนไทยในการเป็นเจ้าของ ทะเลและมหาสมุทร ร่วมกัน 

     

8 การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ ์ หว่งแหน และ 
การป้องกันดูแลผลประโยชน์ ของทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

9 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการ ความรู้ทะเล 
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

10 ความพึงพอใจต่อการสอนเร่ือง ทะเลและ มหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

 

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..........................................................

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

 

3. แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

    ทางทะเลส าหรับสถานศึกษาในพื นท่ีน าร่อง (ผู้เรียน) 
 

********************************************************* 

ค าชี แจง  แบบติดตามและประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ     

               มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ    

            ทางทะเล  

ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ช่ือสถานศึกษา...................................................................... .............จังหวัด..................................... 

2. ระดับ/ระดับช้ัน................  

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ  

 ทางทะเล  

           โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผูเ้รียนมากทีสุ่ด 
 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเน้ือหาทะเล และ 
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

     

2 ความตระหนักรู้และเห็นความส าคญัของทะเล และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิาง ทะเล   

     

3 ความตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการ ปกป้องดูแล
ในฐานะเจ้าของทะเล และ มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

4 สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทร ได้อย่างถูกต้องและรู้คุณคา่   

     

5 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแสวงหา ค าตอบด้วยตนเอง      
6 ผลการเรียนรู้ของตนเองเก่ียวกับทะเลและ มหาสมุทร 

และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
     

ก7 ความสามารถในการสามารถเชื่อมโยง และ 
ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ ทะเล และ มหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับชีวติประจ าวัน 

     

8888 การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 
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ที ่

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9 ความสามารถในการเผยแพร่และสร้างความ ตระหนักรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเลและรักษาไว้ซ่ึง
ประโยชน์ทางทะเล 

     

10 ความรู้สึก รัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเล ร่วมกัน      
11 ความพึงพอใจต่อการเรียนเร่ือง ทะเลและ มหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
     

 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..........................................................

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

............................................................................................................................. ........................................................ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ท่ีปรึกษำ 

1.   นายเจียร ทองนุ่น  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นางปรานี คู่มณี   รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นายเผชิญ อุปนันท ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบูรณำกำรกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

1. นางเกศกนก ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. นางเณศรา สุวรรณา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะท ำงำน 
1. นายเผชิญ อุปนันท ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผล  

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นางจันทรา ด่านคงรักษ์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ     

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นางเกศกนก ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. นางเณศรา สุวรรณา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. นางสาวพัชรดา ลิขิตการ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. นายสุภรณ์ แสงผะกาย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. นายวิลาศ ชูช่วย   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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9. นางจิราพร ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. นางดาวน้อย ญาณสูตร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

11. นางสาวรัตนา อินพฤกษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

12. นางสาวเกษรา บรสิุทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13. นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

14. นางสาวเพญ็ศรี ทศพร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

15. นายวัชรพงศ์ ไชยศร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

16. นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

17. นางเพ็ญนภา อนุรัตน์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

18. นางสาวณฐมน ทรงสง่า    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

บรรณำธิกำรกิจ 
      1. นางเกศกนก ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2. นางเณศรา สุวรรณา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ผู้ออกแบบปก 
      นางสาวณฐมน ทรงสง่า    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


