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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)  
ความหมายของ ก.ต.ป.น.  
 ก.ต.ป.น. ย่อมาจากคำว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หมายถึง  
องค์คณะบุคคลท่ีมีบทบาท อำนาจ หน้าท่ี ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ี
กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ  ท้ังในส่วนของเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานกรรมการ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล  การบริหารและการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นองค์
คณะท่ีเป็นหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในขณะนี้ 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและ การ
ดำเนินการของหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกำหนดไว้ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตาม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีจำนวนเก้าคน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ จำนวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน จำนวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้าคน ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล 
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน 

(๕) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน 
1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน การบริหารและการดำเนินการ 

ของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  
1.2 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ กำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการ ดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

๒. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและ การดำเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน 
2.1 เสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนิน การ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนิน  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการศึกษา  

วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนิน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.4 รับทราบรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 
๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน 

3.1 ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศ และผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยมาใช้ ในการ 
จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

3.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้ คำปรึกษาในการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษา 

๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน ท่ีกำหนด 
๕. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและ การดำเนินการและให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการดำเนินงาน 
 5.1 ส่งเสริมให้มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การบริหาร

และการดำเนินการตามแผน  
5.2 สนับสนุนให้มีการจัดทำสรุปรายงาน ประจำปีเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 

และสาธารณชน  
5.3 ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มี การนำข้อมูลสารสนเทศจากการายงาน ไปใช้ในการ 

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

๖. ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทางการดำเนินงาน 
 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประสานงาน กับคณะกรรมการอื่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

6.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
2546 และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
อำนาจหน้าที่ ก.ต.ป.น.     

อำนาจหน้าท่ี ก.ต.ป.น. ท่ีได้แก้ไขตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนท่ี ๔ การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
ดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา         
(ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีอำนาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทาง ในการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

(๒) กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
(๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้

ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กับคณะกรรมการและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจำเป็น 
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(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
กำหนดให้มีเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกำหนด 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีท่ีต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีโรงเรียนมหาวิชานุกูล ถนน
เล่ียงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นท่ีรับผิดชอบให้บริการ
ครอบคลุม 13 อำเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม, แกดำ, โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,  
พยัคฆภูมิพิสัย, วาปีปทุม, นาดูน,  ยางสีสุราช, กุดรัง และช่ืนชม 
 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น 
 
ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 มิ.ย. 62) 

 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 20 21 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 7 6 6 
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 4 4 4 
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 4 4 4 

รวม 35 35 35 
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ส่วนท่ี 2 
การดำเนินการ 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนเิทศการจัดการศึกษา 
 
 ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น. ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้กำหนดให้มีการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2562  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ี
กำหนดจึงขอประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ดังต่อไปนี้ 
       1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 

1.1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ประธานท่ีปรึกษา 
 1.2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รองประธานท่ีปรึกษา  
 1.3. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต      ท่ีปรึกษา  

1.4. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.26      ท่ีปรึกษา 
1.5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26     ท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา    
    มีหน้าท่ีจัดทำแผนงาน ปฏิทิน และเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   
และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ของผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ประกอบด้วย 
 ทีมท่ี 1 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขต 
เจริญราชเดช  รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  โรงเรียนมหาวิชานุกูล  โรงเรียน 
กุดรังประชาสรรค์ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  ประกอบด้วย 

1.นายสิทธิ  พหลทัพ  รองผู้อำนวยการ สพม.26 ประธานกรรมการ 
  2.นายเทพโกศล  มูลไธสง  ประธานสหวิทยาเขต 6  กรรมการ 
  3.นางคณาพร  เทียมกลาง ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
  4.นางนวพรรด์ิ  นามพุทธา ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
  5.นายวิทยา  ศรีพันชาติ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
  6.นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
   ทีมท่ี 2 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตตักสิลา  
รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ โรงเรียนแกดำ 
วิทยาคาร โรงเรียนมิตรภาพ  ประกอบด้วย 
  1.นายเชาว์วัศ  ปัดสำราญ ประธานสหวิทยาเขต 5 ประธานกรรมการ 
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  2.นายประสิทธิ์  ชาญศิริ  ก.ต.ป.น.                         กรรมการ 
  3.นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
  4.นางเอมอร  จันทนนตร ีศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
  5.นางรุจาภา  อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
ทีมท่ี 3  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตบรบือ    
รวม 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบรบือ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โรงเรียนโนนแดง
วิทยาคม โรงเรียนยางวิทยาคม โรงเรียนโนนราษีวทิยา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ประกอบด้วย   
  1.นายมนูญ  เพชรมีแก้ว ประธานสหวิทยาเขต 4   ประธานกรรมการ 

2.นายสุรเชษฐ์  ช่างถม  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
  3.นายเสนอ  เวียงบาล  ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี  กรรมการ 
  4.นางชุติมา  นามศรีอุ่น  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ 
  5.นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
  6.นางรุ่งฤทัย  รัตนคุณศาสน์ ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 ทีมท่ี 4 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตพุทธมณฑล
เทพปทุม  รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนดงใหญว่ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนประชา
พัฒนา โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ ประกอบด้วย 
  1.นายสมทรัพย์  ภูโสดา ประธานสหวิทยาเขต 3  ประธานกรรมการ 
  2.นางปราณี  รัตนธรรม  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
  3.นางบุญชู  โคตรบรรเทา ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน กรรมการ 
  4.นายอภิชาต  เข็มพิลา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
  5.นางอรชุมา  ด้วงช้าง   ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 ทีมท่ี 5 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตสารคามใต้  
รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนพยัฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาภูพิทยาคม โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ประกอบด้วย 
  1.นายทองสุข  มาตย์คำมี รก.ผอ.สพม. 26   ประธานกรรมการ 
  2.นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี ประธานสหวิทยาเขต 2  กรรมการ 
  3.นางพิศมัย  จำนงพิศ  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
  4.นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 5. ว่าท่ี รท.สุเขตร์   ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
  5.นางสาวธนาภา  บุญครอบ ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
ทีมท่ี 6 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตสะดืออีสาน  รวม 8  
โรงเรียนคือ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ โรงเรียน 
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โพนงามพิทยานุกูล โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร โรงเรียน 
กู่ทองพิทยาคม ประกอบด้วย 
 1. นายนิพนธ์  ยศดา  ประธานสหวิทยาเขต 1  ประธานกรรมการ 

2. นายศักดา  สวัสด์ิสละ  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
3. นายเหรียญชัย  ม่วงคลา ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
4. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ กรรมการ 
5. นางดวงใจ  จำปาทอง  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
6. นางกรนนัท์  วรรณทวี  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข   
 
                    ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้น 

                                                  
              (นายทองสุข  มาตย์คำมี) 
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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ปฏิทินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

  ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ   ตารางนี้อาจปรับได้ตามความเหมาะสม 

วันที่ สถานที่ (เช้า) 
09.00 น.–12.00

น. 

สถานที่ (บ่าย) 
13.00 น.–16.00 

น. 

ผู้นิเทศ เร่ืองที่กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

16 
มี.ค.
2563 

มหาวิชานุกูล มหาชัยพิทยาคาร ทีมท่ี 1 1. ด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มี
จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท่ีดีงามของไทย 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

3.2 สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
26 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

กันทรวิชัย เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ทีมท่ี 2 
บรบือวิทยาคาร โนนแดงวิทยาคม ทีมท่ี 3 
วาปีปทุม ประชาพัฒนา ทีมท่ี 4 
พยัคฆภูมิวิทยาคาร นาภูพิทยาคม ทีมท่ี 5 
เชียงยืนพิทยาคม ช่ืนชมพิทยาคาร ทีมท่ี 6 

17 
มี.ค.
2563 

นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังประชาสรรค์ ทีมท่ี 1 
แกดำวิทยาคาร มิตรภาพ ทีมท่ี 2 
บรบือ โนนราษีวิทยา ทีมท่ี 3 
นาดูนประชาสรรพ์ ดงบังพิสัยนวการ

นุสรณ์ 
ทีมท่ี 4 

นาเชือกพิทยาสรรค์ มัธยมยางสีสุราช ทีมท่ี 5 
กู่ทองพิทยาคม โพนงามพิทยานุกูล ทีมท่ี 6 

18 
มี.ค.
2563 

สารคามพิทยาคม สารคามพิทยาคม ทีมท่ี 1 
ผดุงนารี ผดุงนารี ทีมท่ี 2 
ยางวิทยาคม หนองม่วงวิทยาคาร ทีมท่ี 3 
ดงใหญ่วิทยาคมฯ ดงใหญ่วิทยาคมฯ ทีมท่ี 4 
ปอพานพิทยาคมฯ ปอพานพิทยาคมฯ ทีมท่ี 5 
เขวาไร่ศึกษา วังยาวศึกษาวิทย์ ทีมท่ี 6 

19 
มี.ค.
2563 

เหล่ายาววิทยาคาร เหล่ายาววิทยาคาร ทีมท่ี 3 
โกสุมวิทยาสรรค์ เข่ือนพิทยาสรรค์ ทีมท่ี 6 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 2020 

 

รายงานผลการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Page 9 

 

จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562-2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 
 

ด้าน จุดเน้น ตัวชี้วัด 
1. ด้านผู้เรียน 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียน 

     กำหนด 
1.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ 
1.1.2 ร้อยละของการเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ 
1.1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน เขียน ส่ือสาร  
1.1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
1.1.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีพฒันาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป 
1.1.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีพฒันาสมรรถนะสำคัญระดับดีขึ้นไป 

1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ  
     อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 

1.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 
1.2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะชีวิต 
1.2.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณา
การ 

1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถ 
     ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม    
     ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 

1.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการพฒันาทักษะอาชีพ 
1.3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษาต่อ 
1.3.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 
1.3.4 ร้อยละของนักเรียนร่วมอนุรกัษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเป็นท้องถิ่นของไทย 
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จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562-2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 
ด้าน จุดเน้น ตัวชี้วัด 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1.1 ร้อยละของครูท่ีมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.2 ร้อยละของครูท่ีมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
     และสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน 
    ตำแหน่ง 

2.2.1 ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ันเรียน 
2.2.2 ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
       เชิงบูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ทักษะอาชีพ) 
2.2.3 ร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 

3. ด้านการบริหารจัดการ 3.1 สถานศึกษามรีะบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและ 
     มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2 สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน 
    และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1.1 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีความเข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน 
        ภายใน/ภายนอก 
3.1.2 ร้อยละของโรงเรียนท่ีพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
3.1.3 ร้อยละของโรงเรียนท่ีสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพ 
3.1.4 จำนวนรางวัลท่ีโรงเรียนท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  
       (ระดับเขต/ระดับภาค/ระดับชาติ) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
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จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562-2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอย 
1. ด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย 
     ท่ีโรงเรียนกำหนด 

1.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ข้ึนไป แต่ละกลุ่มสาระ 
1.1.2 ร้อยละของการเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ 
1.1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน เขียนสื่อความ  
1.1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.1.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาการคิดข้ันสูง ระดับดีข้ึนไป 
1.1.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะสำคัญระดับดีข้ึนไป 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       รายงานโครงการ/กิจกรรม       
สารสนเทศ O-NET                  รายงานโครงการ/กิจกรรม       
สารสนเทศวิชาการ                  รายงานโครงการ/กิจกรรม       
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน       
สารสนเทศการคิดข้ันสูง            รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน       
สารสนเทศสมรรถนะสำคัญ        รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน                 

1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต  
     มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 

1.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไป 
1.2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวติ 
1.2.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรม 
       บูรณาการ 

สรุปคุณลักษณะอนัพึงประสงค์    รายงานโครงการ/กิจกรรม 
สารสนเทศทักษะชีวิตผู้เรียน       รายงานโครงการ/กิจกรรม 
สารสนเทศการช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน                     

1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ 
     ทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน 
     พื้นฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
     ท่ีดีงามของไทย 

1.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการพัฒนาทักษะอาชีพ 
1.3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษาต่อ 
1.3.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 
1.3.4 ร้อยละของนักเรียนร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม 
        ประเพณีความเป็นท้องถ่ินของไทย 

สรุปนักเรียนท่ีมีทักษะอาชีพ       รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน                           
สารสนเทศการแนะแนว            รายงานโครงการ/กิจกรรม    
สารสนเทศด้านพหุวัฒนธรรม      รายงานโครงการ/กิจกรรม 
สรุปการสืบสนความเป็นไทย       รายงานโครงการ/กิจกรรม                                                       
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จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562-2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม  
     จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

2.1.1 ร้อยละของครูท่ีมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.2 ร้อยละของครูท่ีมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 

สารสนเทศครู    รายงานการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ 
สารสนเทศครู    แฟ้มพัฒนางานครู 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
     ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
     การปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 

2.2.1 ร้อยละของครูท่ีขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ชัน้เรียน  
       (ตามบริบท) 
2.2.2 ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active  
        Learning เชิงบูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
        ทักษะอาชีพ) 
2.2.3 ร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน (บูรณาการ) 

สารสนเทศครู    แผนจัดการเรียนรู้   รายงานโครงการ/กิจกรรม   
                                                     
สารสนเทศครู    แผนจัดการเรียนรู้   รายงานโครงการ/กิจกรรม  
ผลงานนักเรียน   โล่/รางวัล                                           
 
แฟ้มงาน 13 ตัวชี้วัด  รายงานโครงการ/กิจกรรม  โล่/รางวัล     
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานประเมินขอข้ึนเงินเดือน                                                                                      

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี 
     เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2 สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
     เขต 26 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1.1 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีความเข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน 
        ภายใน/ภายนอก 
3.1.2 ร้อยละของโรงเรียนท่ีพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
3.1.3 ร้อยละของโรงเรียนท่ีสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพ 
3.1.4 จำนวนรางวัลท่ีโรงเรียนท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์  
       (ระดับเขต/ระดับภาค/ระดับชาติ) 

ประกาศมาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย  คำสั่งแต่งต้ัง  เครื่องมือติดตาม  
SAR  แผนพัฒนา 3-5 ปี แผนปฏิบัติการ     รายงานโครงการ                                                       
แผน/โครงการนิเทศภายใน  คู่มือ/เครื่องมือ  รายงานการนิเทศ                                                       
สารสนเทศ PLC       บันทึกรายงาน PLC    ภาพกจิกรรม PLC  
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562                                              
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 

ส่วนท่ี 3 
สรุปผล 

 
ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษา 
ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 

 
 
 
 

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันท่ี 16  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 
ธรรมภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ   
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา   
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 

2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 
(บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 17 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
1. โรงเรียนต้องการ

ความชัดเจนใน
เรื่องหลักสูตรและ
การประเมินรอบ 4  

 

1. ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิ
สละ  ได้เล่าถึงการเป็น
ผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  ดร.
นิพนธ์  ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อน
โรงเรียน  ครู ผู้บริหาร  
และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
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 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา 

ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 
 
 
 
 

โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร วันท่ี 16  มีนาคม 2563      เวลา 13.00.00 น. - 16.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร 
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล 
ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา   
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 
(บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการ
ความชัดเจนในเรื่อง
หลักสูตรและการ
ประเมินรอบ 4  
๒.โรงเรียนต้องการ
ความชัดเจนเรื่องการ
ประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 

๑. ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิ
สละ  ได้เล่าถึงการเป็น
ผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  ดร.
นิพนธ์  ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อน
โรงเรียน  ครู ผู้บริหาร  
และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 

 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓.โรงเรียนมี SAR ครบ  ทุกคน 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา 

ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 
 
 
 
 

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม วันท่ี 17  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 
ธรรมภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปสีะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา   
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 
(บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการ
ความชัดเจนในเรื่อง
หลักสูตรและการ
ประเมินรอบ 4 
๒.  โรงเรียนต้องการ 
เพิ่มนักเรียนจึง
จำเป็นต้องออกแนะ
แนวทุกรูปแบบ 
๓. โรงเรียนยงัขาด

งบประมาณ
เนื่องจากเป็นดรง
เรียนขนาดเล็ก 

 

2. ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิ
สละ  ได้เล่าถึงการเป็น
ผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  ดร.
นิพนธ์  ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อน
โรงเรียน  ครู ผู้บริหาร  
และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 

 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓. ครูทุกคนรู้เรื่องการดำเนินงานของ
โรงเรียนเป็นอย่างดีถือว่าครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการทำงาน แม่กระท่ังครูบรรจุใหม่ยัง
สามารถนำเสนองานของโรงเรียนได้เป็นอย่าง
ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 30 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษา 
ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 

 
 
 
 

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกุล วันท่ี 17  มีนาคม 2563      เวลา 13.00.00 น. - 16.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกุล 
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 
ธรรมภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา  
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 
(บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการ
ความชัดเจนในเรื่อง
หลักสูตรและการ
ประเมินรอบ 4  
๒. โรงเรียนมีปัญหา
ต้องการเพิ่มจำนวน
นักเรียน 
๓.โรงเรียนมี
งบประมาณน้อยมาก
กิจกรรมของโรงเรียนครู
จะต้องบริจากระดมทุน
เพื่อให้การดำเนินงาน
ของโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมาย 

 

๑. ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิ
สละ  ได้เล่าถึงการเป็น
ผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  ดร.
นิพนธ์  ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อน
โรงเรียน  ครู ผู้บริหาร  
และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 

๒. ท่านผอ เหรียญชัย   
ม่วงคลา ได้ให้แนวคิดใน
การประเมิน 

 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓.โรงเรียนมีคณะครูท่ีสามัคคี ช่วยเหลืองาน 
ต้องการพัฒนาโรงเรียน 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา 

ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 
 
 
 
 

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา วันท่ี 18  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช้ 

 
      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 
ธรรมภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา   
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 
(บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการความ
ชัดเจนในเรื่องหลักสูตรและ
การประเมินรอบ 4  
๒.โรงเรียนต้องการความ
กระจ่างเรื่องการจบ
หลักสูตร การเตรียมการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑.ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิสละ  ได้
เล่าถึงการเป็นผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  
ดร.นิพนธ์ ยศดา ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อนโรงเรียน  ครู 
ผู้บริหาร  และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 
 
 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓. โรงเรียนมีความสามัคคีและครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมของโรงเรียน 
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 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา 

ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 
 
 
 
 

โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย์ วันท่ี 17  มีนาคม 2563      เวลา 13.00.00 น. - 16.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย์  
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล 
ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา  
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 

2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครู
พัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน (บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการความ
ชัดเจนในเรื่องหลักสูตรและ
การประเมินรอบ 4  
๒.โรงเรียนต้องการความ
กระจ่างเรื่องการจบ
หลักสูตร การเตรียมการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑.ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิสละ  ได้
เล่าถึงการเป็นผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  
ดร.นิพนธ์ ยศดา ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อนโรงเรียน  ครู 
ผู้บริหาร  และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 
 
 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓. โรงเรียนมีความสามัคคีและครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมของโรงเรียน 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา 

ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 
 
 
 
 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วันท่ี 18  มีนาคม 2563      เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 
ธรรมภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา   
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 

2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ี
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครู
พัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน (บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการความ
ชัดเจนในเรื่องหลักสูตรและ
การประเมินรอบ 4  
๒.โรงเรียนต้องการความ
กระจ่างเรื่องการจบ
หลักสูตร การเตรียมการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑.ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิสละ  ได้
เล่าถึงการเป็นผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  
ดร.นิพนธ์ ยศดา ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อนโรงเรียน  ครู 
ผู้บริหาร  และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 
๒.ผอเหรียญชัย  ม่วงคลา  ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน  
กตปน. และวิธีการกำกับติดตาม 
 
 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓. โรงเรียนมีความสามัคคีและครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมของโรงเรียน 
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โรงเรียนที่รับการนิเทศ 

คณะกรรมการกำกับติดตามฯ
 Oo 

ผู้รับการนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ผลการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา 

ทีมนิเทศที่ 6  สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน 
 
 
 
 

โรงเรียนเข่ือนวิทยาสรรค์ วันท่ี 17  มีนาคม 2563      เวลา 13.00.00 น. - 16.00 น. 
 
 

 
     1.  นายนิพนธ์  ยศดา   
     2.  นางเหรียญชัย  ม่วงคลา      

        3.  นายศักดา  สวัสด์ิสละ     
     4.  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  
     5. นางดวงใจ  จำปาทอง  
     7.  นางกรนันท์  วรรณทวี   

 
 
 
 โรงเรียนเขือ่นวิทยาสรรค์  
 
 
 

 การกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลักคือ 
 1.  การดำเนินงานของรงเรียนปีการศึกษา 2562 (โดยคณะกรรมการ) ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี ้
      1.1 ด้านผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และเป็นสุข 
  3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
      1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
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กิจกรรมกัลยาณมิตร 

สื่อที่ใช ้

      1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
  2. สถานศึกษาบิหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 
ธรรมภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 Coaching   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสัมภาษณ์  การประเมินเอกสาร 
 
 
 

 1. แบบติดตาม นิเทศ  ประเมิน การดำเนินงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ กตปน. ตามจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 
(ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562)  
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เร่ืองติดตาม นิเทศ 

 
 
  
 
 

ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
 1 ด้านผู้เรียน 
 1.1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.,2. นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้า  
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง และเป็นสุข 
1.3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน  

     1.1 โรงเรียนได้นำเสนอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด พบว่า  โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของ 
การเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ, ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการอ่าน เขียนส่ือความ, ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญระดับดีขึ้นไป, ปรากฏใน SAR-2561 มีรายงานการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนา ยกเว้น ร้อยละ
ของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, และร้อยละของ
นักเรียนท่ีพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับดีขึ้นไป  
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขพบว่า โรงเรียนมีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป, ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมบูรณาการ, ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ 
ปรากฏใน SAR และมีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีสะท้อนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ี
ดีงามของไทย พบว่า โรงเรียนมาการนำเสนอร้อยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ, ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษา
ต่อ, ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมไม่มีการ
นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นระบบ และร้อยละของนักเรียนร่วมอนรุักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นท้องถิ่นของไทย ปรากฏใน SAR-2561 
มีรายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสะท้อน
กระบวนการพฒันา  
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ประเด็นการนิเทศ/ ผลการนิเทศ 
2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง  

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่า  
โรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลร้อยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, 
ร้อยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยมีสารสนเทศสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูครู 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง พบว่า 
โรงเรียนมีการนำเสนอ ร้อยละของครูท่ีขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่ช้ัน
เรียน,ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เชิง
บูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
ทักษะอาชีพ) และร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน 
(บูรณาการ) มีสารสนเทศข้อมูลครู 
SAR-คร,ู รายงานการนิเทศช้ันเรียน 100%, แผนจัดการเรียนรู้, ID-Plan, 
แฟ้มพัฒนางานครู, โล่/รางวัลครู, วารสารโรงเรียน, แผ่นพับ, เว็บไซต์
โรงเรียน และผลการสอนเป็นหลักฐานยืนยัน 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2. สถานศึกษาบิหารจัดการตาม
หลักธรรมาธิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ควาธรรมภิบาล ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ  
 3.2 โรงเรียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยพบว่า  โรงเรียนมีการประกาศมาตรฐาน/ค่า
เป้าหมาย  มีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี เครื่องมือติดตาม  แผนปฏิบัติการ  รายงานการดำเนินโครงการ มีแผน/
โครงการนิเทศภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมี
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับส่ิงท่ี
ควรพัฒนาคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นการ
ประเมินในส่วนท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บันทึกรายงาน PLC และการ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานค่าเป้าหมาย เช่ือมโยงกับผลการ
พัฒนาและกระบวนการพฒันาจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
๑.โรงเรียนต้องการความ
ชัดเจนในเรื่องหลักสูตรและ
การประเมินรอบ 4  
๒.โรงเรียนต้องการความ
กระจ่างเรื่องการจบ
หลักสูตร การเตรียมการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑.ท่าน ผอ.ศักดา  สวัสด์ิสละ  ได้
เล่าถึงการเป็นผู้บริหารท่ีดี  ท่าน  
ดร.นิพนธ์ ยศดา ได้ให้ครูท่ีบรรจุ
ใหม่ได้พูดสะท้อนโรงเรียน  ครู 
ผู้บริหาร  และนักเรียนโดยเน้นให้
ครูบรรจุใหม่รายงาน 
 
 

1. โรงเรียนมีการกำกับติดตามท่ีดี 
ผู้อำนวยการเอาใจใส่ในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
๓. โรงเรียนมีความสามัคคีและครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมของโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
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บันทึกการนิเทศ 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 63 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 64 
 

 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 65 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 66 
 

 
 

 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 67 
 

 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 68 
 

 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 Page 69 
 

 


