
     
      

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
ผู้นิเทศ  คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ประกอบด้วย องค์คณะบุคคล รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. คุรุสภา ประธานกลุ่มเครือข่าย  
           การศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับการนิเทศ  โรงเรียนทุกโรงในสังกัดและโรงเรียนเอกชน 
 โรงเรียน.......................................................................กลุ่มเครือข่ายการศึกษา..................................... 
ค าชี้แจง  
 1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้กระบวนการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกระดับชั้น การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. มุ่งเป้าหมายสู่งานที่ต้องด าเนินการ 3 งานหลัก คืองานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและ 
สพฐ. งานโครงการต่อเนื่อง และงานยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโดยมีหลักการท างานยึดความถูกต้อง เป็น
ธรรม มีน้ าใจ ใฝ่พัฒนา ให้ความรัก อภัย และโอกาส  
 3. มุ่งเน้นหัวใจของการเป็นครู ความรู้ดี ถ่ายทอดดี ปฏิบัติงานดี และหัวใจของการเป็นผู้บริหาร    
มองคนออก  บอกคนได้ ใช้คนเป็น 
 4. เกณฑ์การประเมินตามผลการปฏิบัติงานหรือรายการที่ก าหนด 5 ระดับคุณภาพ คือ 
  ระดับ 5 หมายถึง ด าเนินการมาแล้ว ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  ระดับ 4 หมายถึง ด าเนินการมาแล้ว ร้อยละ 80 – 89 
  ระดับ 3 หมายถึง ด าเนินการมาแล้ว ร้อยละ 70 – 79 
  ระดับ 2 หมายถึง ด าเนินการมาแล้ว ร้อยละ 60 – 69 
  ระดับ 1 หมายถึง ด าเนินการมาแล้ว ต่ ากว่าร้อยละ 60 ลงมา 
 5. ขอบข่ายและรายการนิเทศใช้จุดเน้น 10 ประการของ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวก าหนดรายการหรือผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ที ่ ผลการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตาม
หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพ
ผู้เรียนชุมชน และท้องถิ่น 

     

2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทีค่าดหวังว่าจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  

     

 
 

ฉบับที่ 2 



ที ่ ผลการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
3 จัดประสบการณ์เสริมสร้างความพร้อมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้สามารถเข้าเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และหรือเร่งรัดพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
ชั้นป.3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

     

4 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนให้มีความเป็นเลิศ 

     

5 ส่งเสริม พัฒนา นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
สังคมพหุวัฒนธรรม 

     

6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับด้วยการประเมิน
คุณภาพภายในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

     

 
บันทึกร่องรอยหลักฐาน กระบวนการสร้างสรรค์งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. .......................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 



 4. ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 5. ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2555 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 6. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 7. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด ในปีการศึกษา 2555 โดย
ใช้กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมม่ิง (Plan – Do – Chick 
– Act) เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................................................... .... 
  
 ลงชื่อผู้นิเทศ คนที่ 1........................................(............................................................ ..............) 
 ลงชื่อผู้นิเทศ คนที่ 2........................................(.............................................................. ............) 
 ลงชื่อผู้นิเทศ คนที่ 3........................................(..........................................................................)  
 ลงชื่อผู้นิเทศ คนที่ 4........................................(.............................................................. ............) 
 ลงชื่อผู้นิเทศ คนที่ 5........................................(.............................................................. ............) 
 
   วันที่..................เดือน.......................พ.ศ.......................เวลา.............ถึง............ ....น. 


