
 
 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 

จุดเน้นในการนิเทศตามนโยบาย สพฐ. 
1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 

5. การอ่านออก เขียนได้ 
6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพโครงการ การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

   
วันที่ 5-6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561การประชุมวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมคุรสุภา 

กรุงเทพมหานคร  

 

 

 
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์มืออาชีพคืออย่างไร และประชุมใหญ่

สามัญสมาคมศึกษานิเทศกจ์ังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัด

เชียงใหม ่

 



 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

: สู่หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์” 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปีงบประมาณ 2561 
 

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท้ังระบบ 

 
โครงการ นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

    
 

   

             

 

 



 
 

 (ส าเนา) 

บันทึกการนิเทศ 

วันเดือนปี  

บันทึกการนิเทศ 

การด าเนินการของ

ผู้รับการนิเทศ 

2 พ.ย.2561     ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามงานวิชาการของโรงเรยีนบ้านน้ า

แพร่ และติดตามงานตามนโยบายของสพฐ. งานท่ีได้เป็นตัวแทน

แข่งขัยศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ โรงเรียนได้ด าเนินการ 

ดังน้ี 

1.โรงเรียนได้เป็นตัวแทนกิจกรรมนักเรียน 6 รายการ ดังน้ี  

      1.ประกวดประดิษฐ์ดอกไม้พุ่มสักการะ ป.4-ป.6  

      2.กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 

      3.หุ่นยนต์ระดับสูง 

      4.เล่านิทานภาษาอังกฤษ 

      5.แข่งขันตอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.โรงเรียนได้ส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น 

ช่างเสรมิสวย การนวด ดนตรีพ้ืนเมือง ฯลฯ 

3.ในด้านอ่ืนๆ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษาท้ังด้าน

ทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้ผู้เรียนอย่าง

ต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

   ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ าแพร่ท่ีให้

ข้อมูลลการนิเทศ ติดตามในครั้งน้ี 

นางจุไร  ภาโนชิต 

ศึกษานิเทศสพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 



 
 

(ส าเนา) เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 

แบบนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
............................................................................................................................. .......................... 

 
ค าชี้แจง   

        แบบนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์  ลักษณะและ
วิธีการใช้ในการนิเทศดังนี้  

          1. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบทางการศึกษาและการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT O-NET)  การใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนช้ัน ป.1-6 และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA 
ช้ัน ม.1-3    

          2. ลักษณะและวิธีการใช้แบบนิเทศ 
                      2.1 ลักษณะแบบนิเทศ  เป็นแบบตรวจสอบรายการซึ่งมีประเด็นการนิเทศติดตาม
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่   การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)ประกอบด้วยประเดน็พจิารณา 
16 รายการ  ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 14 
รายการ  ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ัน ป.1 –ป.6 ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 10 
รายการ และด้านการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA ช้ัน ม.1-3 
ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 10 รายการ 

                     2.2 วิธีการใช้แบบนิเทศ 
                                 1) ให้ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเขียน
เครื่องหมาย ( / )   ลงในช่อง ปฏิบัติหรือไมป่ฏิบัติ ตามสภาพความเป็นจริง  
                                 2)  บันทึกความเห็นเพิ่มเติม  ให้บันทกึเหตุผลหรือปัญหาอุปสรรคที่
โรงเรียนไมส่ามารถด าเนินการได ้
                                 3)  ข้อเสนอแนะในการนิเทศ ให้บันทกึข้อเสนอแนะในการนิเทศของผู้
นิเทศเพื่อให้โรงเรียนน าไปใช้ปรับปรงุพัฒนางานต่อไป 
                                  4) ให้ทีมศึกษานิเทศก์แตล่ะอ าเภอสรปุผลการนิเทศหลังเสร็จสิ้นภาระ
กิจการนิเทศ เพือ่รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 



 
 

                       แบบนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4  

ชื่อโรงเรียน............. อ าเภอ......................จังหวัดเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี ท่ีนิเทศ ................. 
 

 

ท่ี 

 

     ประเด็นการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

การด าเนินงาน 

ของโรงเรียน 

บันทึกเพ่ิมเติม/ 

เหตุผล 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 

 

 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ
(NT/O-NET) 

1.1 มีโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

   

1.2 มีการศึกษาโครงสร้างข้อสอบ (TEST BLUE PRINT)ของ O-
NET และNT ปี 256๑ และวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่มีปัญหาในปทีี่ผ่านมา
เพื่อวางแผนการแก้ไข 

   

1.3มีข้อมลูนักเรียนรายบุคคลเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูท้ี่
ตอบสนองต่อนักเรียนรายบุคคลหรือแต่ละกลุม่ระดบัคุณภาพผู้เรียน 

   

1.4 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนคุณภาพที่เน้น
การคิดและปฏิบัติจริง เพือ่สร้างความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า
ข้อสอบ 

   

1.5 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และใหก้ารเสริมแรงเพือ่ให้นกัเรียน
เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง กระตือรอืร้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

   

1.6ใช้สื่อ ICT /APPLICATIONเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้
ของนักเรียน 

   

1.7 จัดหาวิทยากรที่มีความรู้หรือเช่ียวชาญเฉพาะด้านให้ความ
ช่วยเหลือครูและนักเรียน 

   

1.8จัดกจิกรรมซ่อมเสริมสาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่มีความยาก
โดยเฉพาะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

   



 
 

1.9 ฝึกการเขียนสือ่สาร เขียนย่อความ เขียนเรือ่งตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์ตามเกณฑ์การทดสอบ 

   

1.10 ประสานผูป้กครองใหม้ีส่วนร่วมและช่วยเหลือนกัเรียนในการ
เตรียมตัวสอบ 

   

1.11 ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุม่ที่ใหเ้พื่อนช่วยเพื่อน
โดยครูให้ค าปรึกษาหรือเป็นผูอ้ านวยการที่ช่วยให้นักเรียนเกดิการ
เรียนรู ้

   

1.12 จัดให้มกีารทดสอบโดยใช้ข้อสอบที่สอดคล้องกับBLUE 
PRINTและน าผลมาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   

1.13 จัดเตรียมและสอบPRE O-NET พร้อมใช้ผลการสอบซ่อม
เสริมนักเรียน 

   

1.14 ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมความรูท้ักษะเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบ 

   

1.15 มีการนเิทศติดตาม ก ากับให้ความช่วยเหลอืและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่คร ู

   

1.16 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการทดสอบโดยปรบัลดภาระงาน
อื่นของครูทีจ่ะต้องเตรียมความพรอ้มในการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียน 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

ท่ี 

รายการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพฯตามจุดเน้นของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4    

การด าเนินงาน 

ของโรงเรียน 

บันทึกเพ่ิมเติม 

เหตุผล/
ปัญหา/
อุปสรรค 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

2 

 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.1 แต่งตั้งกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา     

2.2 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์และวิธีการ
ประเมินแบบใหม ่

   

2.3 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างมาตรฐานคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเดิมกบัมาตรฐานใหม ่

   

2.4 วางแผนพัฒนาคุณภาพโดยใช้มาตรฐานใหม่เป็นเป้าหมายการ
พัฒนา 

   

2.5จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานใหม ่    

2.6 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 256๑ ให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานใหม ่

   

2.7 ปฏิบัติงานโครงการที่ตอบสนองตัวช้ีวัดและประเด็นพจิารณา    

2.8 มีการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ    

2.9 มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ    

2.10 มีการวางแผน การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยมีแผนการประเมินที่ก าหนดวิธีการและปฏิทินการประเมนิที่
ชัดเจน 

   

2.11 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินตามตัวช้ีวัด/ประเด็นพิจารณา    

2.12 มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการประเมินแต่ละประเด็นพจิารณา    

2.13 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรบัใช้ในการประเมินอย่างเป็น
ระบบตามแผนการประเมิน 

   



 
 

2.14 มีการเตรียมการจัดท ารายงาน โดยเลือกรูปแบบการรายงานที่
เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจรงิ และใช้
ประโยชน์ได ้

   

3 

 

 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออก เขียนได้ ของ
นักเรียนชั้น ป.1-6 

   

3.1 ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครผูู้สอน นักเรียน เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

   

3.2 มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ระดับ
ห้องเรียน โรงเรียน 

   

3.3 ประชุมครูเพื่อก าหนดแนวทางและพฒันานักเรียนกลุ่มอ่อน 
และสง่เสรมินักเรียนกลุ่มเก่ง 

   

3.4 จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการอ่าน การเขียน ระดบัโรงเรียน 
และแผนพฒันาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล 

   

3.5 มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาการอ่าน การเขียน ระดับ
โรงเรียน  

   

3.6 ด าเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

   

3.7 ผู้บริหารสง่เสรมิสนบัสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการสอนของคร ู

   

3.8โรงเรยีนจัดกจิกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยแยกกลุ่มสอน 
หรือจัดห้องเรียนพเิศษ และมีการประเมินการอ่าน การเขียน ของ
นักเรียนกลุม่เป้าหมายเป็นระยะและต่อเนือ่ง 

   

3.9 ครูจัดท า จัดหาสื่อ นวัตกรรม ทีห่ลากหลายในการพัฒนา
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย 

   

3.10 ก าหนดปฏิทินการนิเทศและนเิทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานพัฒนานกัเรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง 

   

4 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(ReadinLiteracy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

   



 
 

 

 

 

 

นานาชาติ  PISA”  ในระดับชั้นม.1-3 (ส าหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 

4.1 ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครผูู้สอน นักเรียน เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

   

4.2 มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการรูเ้รือ่งการอ่าน 
(Reading Literacy) ระดับห้องเรียน โรงเรียน 

   

4.3 ประชุมครูเพื่อก าหนดแนวทางและพฒันานักเรียนกลุ่มอ่อน 
และสง่เสรมินักเรียนกลุ่มเก่ง 

   

4.4 จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy)ระดับโรงเรียน และแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล 

   

4.5 มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy)ระดบัโรงเรียน  

   

4.6 ด าเนินการประเมินการรูเ้รือ่งการอ่าน (Reading Literacy) 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   

4.7 ผู้บริหารสง่เสรมิสนบัสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการสอนของคร ู

   

4.8 โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนซอ่มเสรมินักเรียนโดยแยกกลุม่สอน 
หรือจัดห้องเรียนพเิศษ และมีการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะและ
ต่อเนื่อง 

   

4.9 ครูจัดท า จัดหาสื่อ นวัตกรรม ทีห่ลากหลายในการพัฒนา
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย 

   

4.10 ก าหนดปฏิทินการนิเทศและนเิทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานพัฒนานกัเรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง 

   

  
 

 

 

 



 
 

 ข้อเสนอแนะในการนิเทศ 

1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/O-NET) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

2 ด้าน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

3.ด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ชั้น ป.1-6 

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

4 .ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (PISA)  ม.1-3 

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

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

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



 
 

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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               รหัสไปรษณีย์ …….……………..………โทรศัพท์ ……..……………..……โทรสาร …….……………..……สพป.เชียงใหม่เขต 4  
               Website …….……………………………….………..……………….e – mail  …….…………………………………………………………………. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
               ค าชี้แจง 
                1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับน้ี เป็นแบบประมาณค่า  4  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ 
แบ่งเป็น  4  ตอน  ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  
ตอนที่ 2   การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ 

    2. ให้ผู้นิเทศที่รับผิดชอบโรงเรียนด าเนินการนิเทศและประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่ก าหนด 
    3. ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังน้ี 

    ระดับคุณภาพ 1   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย  
                                                                           หรือปฏิบัติน้อยกว่า 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ระดับคุณภาพ   2     หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง 
ถูกต้องปานกลาง  
                                                                          หรือปฏิบัติ 3-4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก  
                                                                          หรือปฏิบัติ 5-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดหรือมี
ความสอดคล้อง ถูกต้องมากที่สุด  
                                                                          หรือปฏิบัติ 7-8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     4.  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตอนที่  1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

4 3 2 1  

1  ส่วนน า 

     1.1  ความน า    

             แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น 

และความต้องการของโรงเรียน 

     

     1.2  วิสัยทัศน์ 

            แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551  อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีความ

ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

     

     1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

     

     1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบ

หลักสูตรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 

     

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.1  โครงสร้างเวลาเรียน    

             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ ทีเ่ป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจ าแนกแต่ละชั้นปีอย่าง

ชัดเจน ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ าแนกแต่ละชั้นปีอย่าง

ชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

     

     2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี    

          มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีการระบุ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรยีนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  

     



 
 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่ก าหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

จุดเน้นของโรงเรยีน 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

4 3 2 1  

   3.  ค าอธิบายรายวิชา 
         มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ชั้นปีที่สอน จ านวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน     
          การเขียนค าอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุ  องค์
ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะ  หรือเจตคติ  ที่ต้องการ
และครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง         
        ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจ านวนรวมของตัวชี้วัด

และระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติมและจ านวนรวมของผลการ
เรียนรู้ถูกต้อง 
        มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ใน
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 

     

   4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  
ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลา สอน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
        ในส่วนที่  4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้างและ
แนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้ง 3 กิจกรรมที่ชดัเจน   

     

  5.  เกณฑก์ารจบการศึกษา 
       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน      
       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้
อย่างชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 

     

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ตอนที่  2  การน าหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (หลักสูตรระดับชั้นเรียน) 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

4 3 2 1  

1  โครงสร้างรายวิชาภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฉบับ

ปรับปรุง 2560) 

      1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กัน

และเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม   

       

     1.2  การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ มาจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและ

ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

     

1.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

           สะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วยการ

เรียนรู้น้ันๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของ

ผู้เรียน   ทุกกลุ่มสาระฯ   

     

1.4 การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 

ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม 

และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ 

     

   2. หน่วยการเรียนรู้ 

       2.1 การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย 

  การเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 

 

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

4 3 2 1  

      2.2 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนดเป้าหมาย 

             ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/

ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความสอดคล้องกันทุก

กลุ่มสาระฯ 

       

      2.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนดหลักฐานการ

เรียนรู้ 

            ก าหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล

สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

     

      2.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

            ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/

มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระฯ 

     

   3. แผนการจัดการเรียนรู้ 

       3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่

ส าคัญ 

        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบส าคัญครบทุก

หน่วยและกลุ่มสาระฯ 

     

       3.2  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 

     

       3.3 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของครู  แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

     

         ข้อเสนอแนะอืน่ๆ                 
............................................................................................................................. .................................................................. 
........................................................................................................................................................... .................................... 
........................................................................ .......................................................................................................................  
.................................................................................................................. .............................................................................                                                                 

ลงช่ือ...................................................  ผู้นิเทศ/ประเมิน 
                                                                               (.......................................................) 
                                                                              ต าแหน่ง ...................................................... 

                                                                         ................/.........................../......................  

 



 
 

 ( ส าเนา ) 
โครงการ                               นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
งบประมาณ                          งบบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   
                                          132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ และนางสาวรสพร  พรวนหาญ 
ระยะเวลาด าเนินการ               ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
สอดคล้องกับ  นโยบายที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และสง่เสริมการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคณุภาพ 
      ข้อ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ข้อ 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่าง  มีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
กลยุทธ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4   กลยุทธ์ ท่ี 1 การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันา
ความเป็นเลิศ 
                                          มาตรฐานท่ี 1 การบรหิารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
                                          ตัวบ่งชี้ที่    4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ    
1. หลักการและเหตุผล 
                 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งต้องด าเนินการขับเคลื่อนไปพร้อมกับกระบวนการบริหารการศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียน การสอนให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบจึงจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงมีภารกิจที่ต้องวางแผนการนิเทศและจัดท าสื่อเครื่องมือการ
นิเทศ ส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งให้ครู
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิด “ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ”  ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ก าหนดไว้ ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่ให้สนองต่อ 
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ข้ึน 



 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัตกิารนเิทศ ประจ าปงีบประมาณ 2562 
          2.2 เพื่อนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดย
ส่งเสริม สนับสนุน  ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา   และช่วยเหลือครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
          2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนางานนิเทศการศึกษาจากการสะท้อนประสบการณ์การ
นิเทศด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)   
          2.4 เพื่อสรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษา  
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
14 คน ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562  เป็นเวลา  1  วัน 
          3.1.2 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 9 คน ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงจ านวน 89 โรง 
1 สาขาในรอบปีงบประมาณ 2562 ( ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  ถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 ) อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้งต่อภาคเรียน  
          3.1.3  ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 
14  คน  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการสะท้อนผลการนิเทศโดยกระบวนการ PLC เดือนละ ครั้ง 
รวม 10 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
          3.1.4 ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 
14  คนประชุมปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศประจ าปีงบประมาณ 2562  เป็นเวลา 1 วัน 
 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ทั้งแผนการนิเทศระดับกลุ่มงานและแผนการนิเทศรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ทุก
คน โดยเป็นแผนปฏิบัติการนิเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการในการนิเทศ 
และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติการนิเทศได้จริง  
       3.2.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศตามแผนนิเทศที่ก าหนด โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      
       3.2.3 ร้อยละ 90 ของศึกษานิเทศก์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการนิเทศด้วย
กระบวนการ PLC พร้อมทั้งมีรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       3.2.4 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศ  
ปีงบประมาณ 2562 และร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์มีรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศรายบุคคล 



 
 

 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมปฏิบัติการ

วางแผนและจัดท าสื่อเครื่องมือการ
นิเทศ ปีงบประมาณ  2562   
 
 

ตุลาคม 2561 นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  
นางสาวรสพร  พรวนหาญ 

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือสะท้อนผลการนิเทศ 
 
 
 

ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  
นางสาวรสพร  พรวนหาญ 

3 กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 

ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 

ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
 

4 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลการนิเทศประจ าปี
งบประมาณ 2562   
 
 
 

กันยายน 2562 นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  
นางสาวรสพร  พรวนหาญ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
      ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
      สถานท่ี : ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และโรงเรยีนในสังกัด 
  
6. งบประมาณ  
       6.1 งบประมาณ จ านวน  132,000 บาท (หนึง่แสนสามหมืน่สองพันบาทถ้วน) 
                  -งบประมาณจากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   
 



 
 

 
 
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ
วางแผนและจดัท าสื่อเครื่องมือการ
นิเทศ ปีงบประมาณ  2562   
- ค่าอาหารและอาหารว่าง จ านวน 
14 คน จ านวน 1 วันๆละ 180 บาท   
เป็นเงิน 
-ค่าวัสดุจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
นิเทศประจ าปีงบประมาณ 2562  
จ านวน 30 เล่ม เล่มละ 150 บาท 
เป็นเงิน   

7,020 บาท     
 
 
 
 

2,520 

 
 
 
 
 
  
 
 

4,500 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการนิเทศ
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารกลางวัน/และอาหารว่าง   
10 วัน  13 คน คนละ 180 บาท/วัน     

23,400 บาท       
 
 
 

23,400      

 

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด 
5.1 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง     
เป็นเงิน 
 

94,560 บาท  
 
 

94,560 

  

กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลการนิเทศประจ าปี
งบประมาณ 2562   
- ค่าอาหารและอาหารว่าง จ านวน 
14 คน จ านวน 1 วันๆละ 180 บาท   
เป็นเงิน 
-ค่าวัสดุจัดท าเอกสารรายงานผลการ
นิเทศประจ าปีงบประมาณ 2562  
จ านวน 30 เล่ม เล่มละ 150 บาท 
เป็นเงิน 

7,020 บาท     
 
 
 
 

2,520 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

4,500 
รวมเงิน 132,000  94,560 28,440 9,000 

 
 



 
 

 
 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

           7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
            ก าหนดเวลาที่จัดกิจกรรมอาจจะมีการประชุมศึกษานิเทศก์ได้ไม่ครบทุกคน เนื่องจาก
บางท่านอาจติดราชการด่วน จึงไม่อาจเข้าประชุมตามที่แผนงาน/โครงการที่วางแผนไว้แล้ว  
           7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                ก าหนดปฏิทินการประชุมกลุ่มนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่สะท้อนผลการนิเทศก่อน
ล่วงหน้า โดยประสานงานกบัศึกษานิเทศก์ เพื่อก าหนดกิจกรรมไม่ให้ตรงกบัช่วงเวลาเดียวกัน  
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของการจัดท าจ านวนเอกสาร
แผนปฏิบัติการนิเทศประจ าปีงบประมาณ 2562    
19 เล่มและแผนปฏิบัติการนเิทศของ
ศึกษานิเทศก์รายบุคคล คนละ 1 เลม่ รวม 11 
เล่ม รวมทั้งสิ้น 30 เล่ม 
 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รบัการนิเทศ   

ติดตามผลการจัดการศึกษา  91 โรงเรียน 1 

สาขาโรงเรียนละ  2 ครั้ง  ต่อภาคเรียน 
 

3. ร้อยละของศึกษานิเทศกท์ี่ได้ร่วมประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการนเิทศ PLC   
 

4. ร้อยละของการจัดท าเอกสารรายงานผลการ
นิเทศของกลุ่มนเิทศปงีบประมาณ 2562 จ านวน 
19 เล่มและรายงานผลการนเิทศของ
ศึกษานิเทศก์รายบุคคล คนละ 1 เลม่ รวม 11 
เล่ม รวมทั้งสิ้น 30 เล่ม 
 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 
 

ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             ผู้บริหารและครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ  และเห็นความส าคัญในการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้เพิ่มพูน ประสบการณ์  องค์ความรู้และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการนิเทศที่มุ่งสัมฤทธ์ิผล ร่วมกันพัฒนางานนิเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ       

     10. ผู้เสนอโครงการ  

 

                                                            (  นาง สุนิทรา    พรมมล   ) 

                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       11. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

                                                            (  นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  ) 

                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

        12. ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                                                           ( นายกิตติภัช    กนกธาดาสกุล ) 

                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ที่  271 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

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

ด้วย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อนิเทศ

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาของต้นสังกัดและเขตพื้นที่   ซึ่งมีเป้าหมายในการนิเทศโรงเรียนในสังกัดจ านวน 89 โรง 1 

สาขาให้สามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองตัวช้ีวัดความส าเร็จตามที่ก าหนด   

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ดังนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

   1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต 4                         ประธาน 

   1.2 นายไพโรจน์  เดชะบุญ             รองฯ รับผิดชอบพืน้ที่อ าเภอหางดง               รองประธาน                                                                              

   1.3 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง            รองฯ รับผิดชอบพืน้ที่อ าเภอสารภี                กรรมการ 

   1.4 นายประสิทธ์ิ  เมืองไสย          รองฯ รับผิดชอบพื้นทีอ่ าเภอดอยหล่อ               กรรมการ 

   1.5 นางไปรผดา  โปติบุตร           รองฯ รับผิดชอบพื้นทีอ่ าเภอสันป่าตอง              กรรมการ 

   1.6 นายเดช   อนากาศ           รองฯ รับผิดชอบพื้นทีอ่ าเภอแม่วาง                กรรมการ 

   1.7 นางสุนิทรา พรมมล                 ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศฯ             กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับติดตาม ในการด าเนินงานโครงการนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 



 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 

   2.1 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง        รองฯรับผิดชอบกลุ่มนเิทศฯ                           ประธาน 

   2.2 นางสุนทิรา    พรมมล               ผอ. กลุ่มนิเทศฯ                                   รองประธาน 

   2.3 นางสุชาดา    บุญฤทธ์ิ          ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4        กรรมการ 

   2.4 นางจุไร        ภาโนชิต         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.5 นายจ านงค์    โปธาเกี๋ยง         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.6 นางฉวีวรรณ   ไชยพิเศษ         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.7 นายวรากุล     ตุ่นเครือ         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.8 นายสรรค์      ไชยมงคล         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.9 นายดัมพ์       แย้มนิ่มนวล         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.10 นางธัญพร    ภุมรินทร์             ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4                กรรมการ 

   2.11 นางสาวรสพร  พรวนหาญ         ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4  กรรมการและเลขานุการ  

   2.12 นางสาวจรีภา  ยาวิชัย         พนักงานพิมพ์ดีด                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                   

 มีหน้าที่ วางแผนการนิเทศ   ปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดและสรุปรายงานผลการนิเทศ ปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
    3.1 นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล    ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์                  ประธาน 
    3.2 นายสมชาย  เมธาวีกุลชัย    นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการพเิศษ           กรรมการ 

    3.3 นางอ้อยทิพย์  รุณผาบ  นักวิชาการการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  เบกิจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง และล้างหนี้เงินงบประมาณตามโครงการ 

       ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

                                              สั่ง  ณ  วันที่   19  ตุลาคม  พ.ศ.2561 

                                                      

 

                                                 ( นายกิตติภัช   กนกธาดาสกุล ) 
                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 


