
                                คำนำ 
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นมาตรฐานสำคัญ ในการปรับปรุง  
การจัดการเรียนการสอน  และเป็นนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานผลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันท่ี 16 มีนาคม – 18 มีนาคม 2563 คือ โรงเรียน
พยัคฆภูมิวิทยาคาร นาภูพิทยาคม นาเชือกพิทยาสรรค์ มัธยมยางสีสุราช ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
เพื่อนำผลท่ีได้จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุกๆด้านต่อไป 

 
 
               

     คณะผู้จัดทำ 
  นายทองสุข  มาตย์คำมี          รองผอ.สพม.๒๖ 

               นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี        ประธานสหวิทยาเขต ๒ 
             นางพิสมัย  จำนงพิศ             ก.ต.ป.น. 
             นางขันทอง พิมพ์แสนศรี        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
                 นางสาวธนาภา  บุญครอบ      ศึกษานิเทศก์ 
                         ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ทีมนิเทศสายท่ี 5  สหวิทยาเขต 5 

 

โรงเรียนรับการนิเทศ   

โรงเรียน พยัคฆภูมิวิทยาคาร  วันท่ี  16  มีนาคม  2563      เวลา 08.00-12.00 น. 

 

ทีมผู้นิเทศ 

 ๑. นายทองสุข  มาตย์คำมี          รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๒. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี        ประธานสหวิทยาเขต ๒ 
 3. นางพิสมัย  จำนงพิศ             ก.ต.ป.น. 
 ๔. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 ๕. นางสาวธนาภา  บุญครอบ      ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ 
 

ผู้รับการนิเทศ 

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อนิเทศ/ติดตาม 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ดังนี ้

1. ด้านผู้เรียน 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ด้านการบริหารจัดการ 

 

กิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 

       Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การสังเกต 



 
  

สื่อที่ใช ้

  แบบประเมินการออกนิเทศและติดตาม 
 
 เร่ืองนิเทศ/ติดตาม 

ประเด็นการนิเทศ ผลการนิเทศ 
๑. ด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมี
ความสุข 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ   
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 

๑.ด้านผู้เรียน 
๑.๑  นักเรียนร้อยละ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนระดับ ๓ ข้ึนไปในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
               ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย นักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกิจกรรมอนรุักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูจากคุรุสภา ร้อยละ 
๑๐๐ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานตำแหน่ง ร้อยละ ๑๐๐ 
 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 



ภาพกิจกรรมการนิเทศโรงเรียน  

 

            

 

 

             

 

 

                            

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย สพฐ. ก.ต.ป.น.ปีการศึกษา 256๒ 
วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 256๓  สหวิทยาเขต ๕  ณ โรงเรียน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 



                                               บันทึกการนิเทศ 

 

 

 

 



                แบบบันทกึการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ทีมนิเทศสายท่ี 5  สหวิทยาเขต 5 

 
 

โรงเรียนรับการนิเทศ   

โรงเรียน นาภูพิทยาคม  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  256๓      เวลา ๑๓.00-๑๗.00 น. 

 

ทีมผู้นิเทศ 

 ๑. นายทองสุข  มาตย์คำมี          รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๒. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี        ประธานสหวิทยาเขต ๒ 
 3. นางพิสมัย  จำนงพิศ             ก.ต.ป.น. 
 ๔. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 ๕. นางสาวธนาภา  บุญครอบ      ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ 
 
 

ผู้รับการนิเทศ 

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน นาภูพิทยาคม 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อนิเทศ/ติดตาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ดังนี ้

๑ ด้านผู้เรียน 
๒. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ด้านการบริหารจัดการ 

 

กิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การสังเกตช้ันเรียน  



 สื่อที่ใช ้

  แบบประเมินการออกนิเทศและติดตาม 
 

 เร่ืองนิเทศ/ติดตาม 
 

ประเด็นการนิเทศ ผลการนิเทศ 
 
      ๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมี
ความสุข 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ   
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 

 
๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด ตามนโยบายของโรงเรียน 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
ร้อยละ ๑๐๐ 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย  
ร้อยละ ๑๐๐  
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง ร้อยละ๑๐๐ 
 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๖ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ ๑๐๐ 

 



ภาพกิจกรรมการนิเทศโรงเรียน  

 

                 
                                                                                       

  

                                   

 

 

                            

                                                                                  

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย สพฐ. ก.ต.ป.น.ปีการศึกษา 256๒ 
วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 256๓  สหวิทยาเขต ๕  ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม   



                                              

                                                 บันทึกการนิเทศ                 

 

 

 



                     แบบบันทึกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ทีมนิเทศสายท่ี 5  สหวิทยาเขต 5 

 

โรงเรียนรับการนิเทศ   

โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  256๒      เวลา 0๗.๓0-12.00 น. 

 

ทีมผู้นิเทศ 

 ๑. นายทองสุข  มาตย์คำมี          รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๒. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี        ประธานสหวิทยาเขต ๒ 
 3. นางพิสมัย  จำนงพิศ             ก.ต.ป.น. 
 ๔. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 ๕. นางสาวธนาภา  บุญครอบ      ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ 
 

ผู้รับการนิเทศ 

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์   
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อนิเทศ/ติดตาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ดังนี ้

๒ ด้านผู้เรียน 
๔. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

กิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การสังเกต 

 



  

สื่อที่ใช ้

  แบบประเมินการออกนิเทศและติดตาม 
 
 เร่ืองนิเทศ/ติดตาม 
 

ประเด็นการนิเทศ ผลการนิเทศ 
 

      ๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมี
ความสุข 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ   
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 
๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข ร้อยละ 
๑๐๐ 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง ร้อยละ ๑๐๐ 
 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ร้อยละ ๑๐๐  

 



 

ภาพกิจกรรมการนิเทศโรงเรียน  

 

              

                    

                     

                  

                                                                 

             

 

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย สพฐ. ก.ต.ป.น.ปีการศึกษา 256๒ 
วันที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 256๓  สหวิทยาเขต ๕  ณ โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์ 



                                                       บันทึกการนิเทศ 

 

 



                 แบบบันทึกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
                 และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ทีมนิเทศสายท่ี 5  สหวิทยาเขต 5 

 
 

โรงเรียนรับการนิเทศ   

โรงเรียน  มัธยมยางสีสุราช   วันท่ี  17   มีนาคม  256๓      เวลา ๑๓.00-1๗.00 น. 

 

ทีมผู้นิเทศ 

          ๑. นายทองสุข  มาตย์คำมี          รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๒. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี        ประธานสหวิทยาเขต ๒ 
 3. นางพิสมัย  จำนงพิศ             ก.ต.ป.น. 
 ๔. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 ๕. นางสาวธนาภา  บุญครอบ      ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ 
 

ผู้รับการนิเทศ 

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน  มัธยมยางสีสุราช    
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อนิเทศ/ติดตาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ดังนี ้

๑.ด้านผู้เรียน 
๒.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

กิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  สังเกต 



 
  

สื่อที่ใช ้

  แบบประเมินการออกนิเทศและติดตาม 
 
 เร่ืองนิเทศ/ติดตาม 
 

ประเด็นการนิเทศ ผลการนิเทศ 
 

          ๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมี
ความสุข 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุ
วฒันธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ   
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

          
 ๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข ร้อยละ 
๑๐๐ 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง ร้อยละ ๑๐๐ 
 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ 
        3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ร้อยละ ๑๐๐ 



ภาพกิจกรรมการนิเทศโรงเรียน  

 

              

      

             

                                                                                             

            

            

 

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย สพฐ. ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 256๒ 
วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒  สหวิทยาเขต ๕  ณ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 



                                                                                                                               

                                                 บันทึกการนิเทศ                 

 



                แบบบันทกึการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ทีมนิเทศสายท่ี 5  สหวิทยาเขต 5 

 
 

โรงเรียนรับการนิเทศ   

โรงเรียน ปอพานพิทยาคมฯ วันท่ี ๑๘  มีนาคม  256๓      เวลา 08.00 – ๑๗.๐๐ น. 

 
ทีมผู้นิเทศ 

 
 ๑. นายทองสุข  มาตย์คำมี          รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๒. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี        ประธานสหวิทยาเขต ๒ 
 3. นางพิสมัย  จำนงพิศ             ก.ต.ป.น. 
 ๔. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 ๕. นางสาวธนาภา  บุญครอบ      ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. ว่าท่ี ร.ท.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ 
 

ผู้รับการนิเทศ 

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน ปอพานพิทยาคมฯ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อนิเทศ/ติดตาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ดังนี ้

๑.ด้านผู้เรียน 
๒.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.ด้านการบริหารจัดการ 

 

กิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การสังเกต 



 
  

สื่อที่ใช ้

  แบบประเมินการออกนิเทศและติดตาม 
 

 เร่ืองนิเทศ/ติดตาม 
 

ประเด็นการนิเทศ ผลการนิเทศ 
 
๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมี
ความสุข 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ   
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 
๑.ด้านผู้เรียน 
          ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.๒ นักเรียนเป็นคนดี เก่งกล้ามีทักษะ 
ชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข ร้อยละ 
๑๐๐ 
          ๑.๓ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย ร้อยละ 
๑๐๐ 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
       2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.ด้านการบริหารจัดการ 
       3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ 
      3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ร้อยละ ๑๐๐ 

 



ภาพกิจกรรมการนิเทศโรงเรียน  

                   

                

 

                 

      

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 256๒ 
วันที่  1๘ มีนาคม พ.ศ. 256๓  สหวิทยาเขต ๕  ณ โรงเรียน ปอพานพิทยาคม 

 



                                                                                                                 

                                                 บันทึกการนิเทศ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 



 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



 
 



 



 



 

 


