
     
      

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
ผู้นิเทศ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 และหรือศึกษำนิเทศก์ประจ ำ 
           กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำ 
ผู้รับการนิเทศ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ นักเรียนและชุมชน 
 โรงเรียน.......................................................................กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำ........................ ............. 
ค าชี้แจง  
 1. เครื่องมือนี้มุ่งพัฒนำกระบวนกำรนิเทศด้วยกัลยำณมิตร เพ่ือกำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศซึ่ง
เป็นร่องรอยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องที่คำดหวังว่ำจะส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2555 สูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 2554 
 2. มุ่งเป้ำหมำยสู่งำนที่ต้องด ำเนินกำร 3 งำนหลักคือ งำนตำมนโยบำย กระทรวงศึกษำธิกำร และสพฐ. 
งำนโครงกำรต่อเนื่อง และงำนกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำซึ่งต้องมีหัวใจของกำรเป็นครู “ควำมรู้ดี ถ่ำยทอด
ดี ปฏิบัติตนดี”  
 3. เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด้วยช่วยกันทั้งผู้นิเทศ และผู้รับกำรนิเทศเพ่ือมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำทุก
แห่งได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงพอดี สมดุล มั่นคง 
และยั่งยืน ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
 4. เกณฑ์กำรประเมินตำมรำยกำรที่ก ำหนดหรือผลกำรปฏิบัติงำน 5 ระดับคุณภำพ คือ 
  ระดับ 5 หมำยถึง ด ำเนินกำรมำแล้ว ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  ระดับ 4 หมำยถึง ด ำเนินกำรมำแล้ว ร้อยละ 80 – 89 
  ระดับ 3 หมำยถึง ด ำเนินกำรมำแล้ว ร้อยละ 70 – 79 
  ระดับ 2 หมำยถึง ด ำเนินกำรมำแล้ว ร้อยละ 60 – 69 
  ระดับ 1 หมำยถึง ด ำเนินกำรมำแล้ว ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ลงมำ 
 5. ขอบข่ำยและรำยกำรนิเทศ ประกอบด้วย 
  5.1 ผลกำรปฏิบัติงำนกำรน ำจุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรใช้แท็ปเล็ตเพื่อกำร
เรียนรู้ 
  5.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถำนศึกษำพอเพียงระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 
  5.3 กำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพของสถำนศึกษำโดยมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
ต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำด้วยควำมพอดี สมดุล มั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1 
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ผลการปฏิบัติงานการน าจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ที ่ ผลกำรปฏิบัติงำน 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 
1 มีกำรน ำผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำใช้ในกำรปรับปรุงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน      
2 มีผลกำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง      
3 มีรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำผู้เรียน      
4 มีกำรสร้ำงเครือข่ำย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
5 มีนวัตกรรมกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น      
6 มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น      
7 มีเครื่องมือวัด/ประเมินผลกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีคุณภำพ      
8 มีกำรเผยแพร่กำรวิจัยและผลกำรพัฒนำผู้เรียน      
9 ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณลักษณะตำมจุดเน้น      
 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอนในการน าจุดเนน้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 1.1 มีกำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นอย่ำงไรบ้ำง 
                 ............................................................................................................................. ....................... 
                 ............................................................................................................................. ...................... 
                 .......................................................................... ......................................................................... 
 1.2 มีวิธีกำรใดบ้ำงในกำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้น 
       ......................................................................................... ........................................................... 
                 ............................................................................................................................. ...................... 
                 ........................................................................................................................................... ........ 
 1.3 ผลของกำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นเป็นอย่ำงไร 
       ....................................................................................................................................................  
                 ........................................................................................................................ ........................... 
                 ............................................................................................................................. ...................... 
2. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
 2.1 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกำรน ำจุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงไรบ้ำง 
       ............................................................................................................................. ....................... 
                 ...................................................................................................................................................  
 2.2 มีวิธีกำรใดบ้ำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้น 
       ............................................................................................................................. ....................... 
                 .................................................................................... ...............................................................                  
 2.3 มีกำรวัดและประเมินผลและใช้เครื่องมือใดในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้น 
       .......................................................................................... .......................................................... 
                 ............................................................................................................................. ...................... 
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การประเมินผลการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
1 ด้านบริหารจัดการ 

1.1 จัดหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำรำงเรียน และชั้นเรียนให้เหมำะสมกับกำรใช้ 
แท็บเล็ตเพื่อกำรเรียนรู้ 

     

 1.2 เตรียมควำมพร้อมด้ำนสื่ออุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรใช้แท็บเล็ตเพื่อกำรเรียนรู้
เช่น ระบบจัดเก็บ ระบบไฟฟ้ำ ระบบอินเตอร์เน็ต โปรเจ็คเตอร์ จอ ทีวี ฯลฯ 

     

 1.3 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรกำรใช้แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

     

 1.4 มีกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรใช้แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนรู้      
2 ด้านการจัดการเรียนรู ้

2.1 จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 
     

 2.2 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตโดยบูรณำกำรในแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ปกติอยู่เป็นประจ ำ 

     

 2.3 ครูมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมมีกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรำยบุคคล 

     

 2.4 ครูมีกำรจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต      
3 ด้านผู้เรียน 

3.1 นักเรียนทรำบแนวปฏิบัติกำรใช้และบ ำรุงรักษำแท็บเล็ต 
     

 3.2 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนแท็บเล็ตได้ถูกต้อง      
 3.3 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้บทเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้      
 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอ่ืนๆเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ที ่ ผลกำรปฏิบัติงำน 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 
1 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่มีนโยบำยน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น
อย่ำงเหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงของสถำนศึกษำ 

     

2 ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำม ข้อ 1 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์งำน 

     

3 บริหำรอำคำรสถำนที่จัดแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้มี
กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

4 ประสำนสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
คุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียงของผู้เรียน 

     

5 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

     

6 กำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชน ใช้เครื่องมือ วิธีกำรวัดผลและ
ประเมินผลที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

     

7 รำยงำนผลกำรประเมินและน ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ต่อสำธำรณชนพร้อม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของนักเรียนและครู 

     

8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรูปธรรมในควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย 
จิตสำธำรณำและอยู่อย่ำงพอเพียง 

     

9 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำร
ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึกและทัศนะของตนเอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง 

     

10 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศ
เพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

     

11 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เผชิญได้อย่ำง
เหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสำรสนเทศ มีกำร
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

     

12 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต โดยน ำกระบวนกำรต่ำงๆ ๆไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องกำรท ำงำน
และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล รู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนและพร้อม
รับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้ำน
วัฒนธรรม 
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ที ่ ผลกำรปฏิบัติงำน 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 
13 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีมีทักษะ กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาแห่งนี้ 
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................ 
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ที ่ ผลกำรปฏิบัติงำน 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 
1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของ

ชำติ เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ 
กระบวนกำรเรียนรู้ ศักยภำพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

     

2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรโดย 
2.1 ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
2.2 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำไว้อย่ำง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2.3 ก ำหนดวิธีด ำเนินงำนที่มีหลักวิชำ ผลกำรวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้ำงอิง
ได้ ครอบคลุมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำ
บุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดให้ 
2.4 ก ำหนดแหล่งวิทยำกำรภำยนอกที่ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 
2.5 ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ให้บุคลำกรของสถำนศึกษำและผู้เรียนรับผิดชอบและ
ด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.6 ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง
และองค์กรชุมชน 
2.7 ก ำหนดกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.8 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

     

3 สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโดยด ำเนินกำร ก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ จัดระบบบริหำร
และสำรสนเทศด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน และจัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในให้สถำนศึกษำยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนโดยกำรส่งเสริมสนับสนุนและก ำกับดูแลของกลุ่มเครือข่ำย
กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1  

     

ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จของสถานศึกษาแห่งนี้ที่แสดงถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
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ระดับคุณภาพของสถานศึกษาแห่งนี้ ณ วันรับการนิเทศ 
ระดับคุณภาพ 

ที ่ ผลกำรปฏิบัติงำน 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 
1 เด็กปฐมวัยอนุบำลปีที่ 2 มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและ

สติปัญญำ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พร้อมเข้ำรับกำรเรียนรู้ในระดับชั้น  
ป.1 ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 

 
 

    

2 ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำ
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 และมีควำมคำดหวังว่ำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2555 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2554  

     

3 นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น      
4 นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะกำรคิด

พ้ืนฐำน 
     

5 นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และศิลปศำสตร์ทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ 

     

6 นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำเตรียม 
ควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ 
สังคมพหุวัฒนธรรม 

     

7 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้ปกครองมีควำม
เข้ำใจระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
ร่วมกันพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐำนจดักำรเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

     

 
ข้อสรุปและหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
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