
แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   

ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
โรงเรียน ……………….……………………กลุ่มโรงเรียน.......................................อ าเภอ………………………….... 

ค าช้ีแจง  แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความร่วมมือโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4  
มีท้ังหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
            ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา 
           ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
           ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ตอนที่ 1ข้อมูลสถานศึกษา 
 1.1 ข้อมูลบุคลากร 
 ช่ือผู้บริหาร.......................................ต าแหน่ง............................................โทรศัพท์...................... 

จ านวนครู.....................................คน           จ านวนนกัเรียน.................................คน 
จ านวนพนักงานราชการ...............คน           จ านวนครูอัตราจ้าง..........................คน 
จ านวนพี่เล้ียงเด็กพิการ................คน           อื่นๆ(ระบุ)........................................คน 
1.2 ขนาดสถานศึกษา 

      □ ขนาดเล็ก (1-120 คน)  □ ขนาดกลาง (121-280 คน)  □ ขนาดใหญ่ (281คนขึ้นไป) 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ พิจารณาตามรายการประเมินการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามหลักฐาน/ร่องรอยจากการบันทึกวธิีการด าเนินการ ท่ีมาของหลักฐานร่องรอยแล้ว 
กาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพในกรณีปฏิบัติ ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง พอใช้   :   มีการด าเนินการ/เอกสารหลักฐานบางส่วนแต่ไม่มีวิธีด าเนินการ 

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ดี :   มีการด าเนินการ/เอกสารหลักฐานครบ ด าเนินการไม่ชัดเจน 
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีมาก :   มีการด าเนินการ/เอกสารครบถ้วนและมีผลงานชัดเจน 
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก :   มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงครบถ้วนทุกประเด็น 
                                             และมีผลงานชัดเจน 
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีมาก :   มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงครบถ้วนทุกประเด็น 
                                             มีผลงานชัดเจนเชิงประจักษ์ และมีการสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติงาน   เอกสารอ้างอิง /

หลักฐานร่องรอย 
 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1.มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
   1.1 มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 
        แก่นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจง 

      

   1.2 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อ 
        ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 

      

  1.3 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษา 
       ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

      



  1.4 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ /มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ 
       ส าหรับท าความสะอาดมือ 

      

  1.5 มีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนท่ีนัง่ในโรงอาหาร  
       โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน (ยึดหลัก Social distancing) 

      
 
 

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
    2.1 มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงานให้ครู และบุคลากร 
         รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 

      

   2.2 จัดท าเอกสารประจ าช้ันเรียนและสารสนเทศของโรงเรียน 
        เป็นปัจจุบัน 

      

   2.3 มีหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565       
   2.4 มีโครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2565       
3. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
   3.1 มีการจัดบริเวณ อาคารสถานท่ี สะอาด ปลอดภัย  
        เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

      

   3.2 มีระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
        ในการจัดการเรียนการสอน 

      

   3.3 ระบบไฟฟ้า ประปา มีความปลอดภัย ใช้งานได้       
   3.4 ระบบ/คัดแยกขยะในสถานศึกษา       
4. ด้านงานบริหารงานบุคคล 
   4.1 ครูผู้สอน 
      1.วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 

      

      2.มีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล        
      3.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้       
   4.2 ด้านผู้เรียน 
      1.นักเรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและแต่งกาย 
        สะอาดเรียบร้อย 

      

      2. ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนรู้        
5. ด้านงานบริหารงบประมาณ 
   5.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

      

   5.2 ได้รับงบประมาณการจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน       
6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   6.1 มีข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
       รายบุคคลย้อนหลังปีท่ีผ่านมา 

      

   6.2 มีวิธีการ/กระบวนการ/ส่ือและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      

   6.3 มีแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
7. การประกันคุณภาพการศึกษา       



7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
   7.1 สถานศึกษามีประกาศมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อรองรับ 
        การประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก  
  7.2 สถานศึกษามีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
       การประกันคุณภาพการศึกษา 

      
 

   7.3 สถานศึกษาจัดท ารายงาน SAR  ปีการศึกษา 2565        
8.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ       
   8.1 มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา       
   8.2 มีผลงานโครงงานคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษาท่ีผ่านมา       
   8.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับชุมชน 
        และหน่วยงานอื่น 

      

   8.4 มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  
        ด้วยกระบวนการ PLC  

      

   8.5 มีแหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ของโรงเรียน 
        คุณธรรม จริยธรรม 

      

   8.6 มีรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม       
 

ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

 3.1 จุดเด่น............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
3.2 จุดท่ีควรพัฒนา.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
3.3 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………ประธานกรรมการ 
                                                      (……..………………….……..) 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………….รองประธานกรรมการ          (ลงช่ือ)……………………………………....กรรมการ 
        (…………..…………………....)                                            (…………..………………….…....) 
 

(ลงช่ือ)………………………………………….กรรมการ                 (ลงช่ือ)…………………………………........กรรมการ 
        (…………..…………………...........)                                      (…………..………………….…....) 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………..กรรมการ     (ลงช่ือ)…………………………..……………….กรรมการและเลขานุการ 
       (…………..…………………...............)                        (…………..………………….…..........) 
 

 
 
 



แบบสรุปการวิเคราะห์ผล 
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 

 ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานศึกษา  
โรงเรียน ……………….………………………….…….. กลุ่มโรงเรียน.......................................................................... 

อ าเภอ ……………………………………จังหวัดขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

ท่ี รายการ ระดับคุณภาพ แปลผล หมายเหตุ 
1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรคโควิด-19    
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ    
3. ด้านการบริหารงานท่ัวไป    
4. ด้านงานบริหารงานบุคคล    
5. ด้านงานบริหารงบประมาณ    
6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
7. การประกันคุณภาพการศึกษา    
8. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ    

รวมเฉลี่ย    
 
           สรุปผลการนิเทศติดตามฯ ของสถานศึกษาเฉล่ียเท่ากับ.................. 

สรุปผลการนิเทศติดตามฯ ของสถานศึกษาในระดับ........................ 
 
 

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

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบประเมินมาตราส่วน และวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย แล้วเทียบกับระดับเกณฑ์ระดับคุณภาพการแปลผล 
ค่าเฉล่ีย  2.51-3.00  หมายถึง  ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉล่ีย    1.00-1.50  หมายถึง  พอใช้ 
 


