
 



  

ค ำน ำ 
 
 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ไดก้ าหนดการนิเทศบูรณาการ            
360 องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่
2/2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 และสรุปรายงานผลการด าเนินการ ภายในเดือน
มีนาคม 2563 นั้น 

 บัดนี้การด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ 
เขต 1 จึงไดจ้ัดท ารายงานการนิเทศบูรณาการ 360 องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียน
อย่างยั่งยืน” โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้องค์กร / หน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้ศึกษา 
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เข้มแข็ง เต็มความสามารถ ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
                         
                                                                   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                              มีนาคม 2563 
                     
  
  
  



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 รายงานการนิเทศบูรณาการ 360 องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” 
โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒/2562 เล่มนี้จัดท าข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ภาคเรียนที่ ๒                     
ปีการศึกษา 2562  ต่อองค์กร องค์คณะบุคคล และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
201 แห่ง เครื่องมือ มี 1 ชุด ประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้ 1) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การประกันคุณภาพการศึกษา                  
5) การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study 6) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ DLTV /DLIT 7) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน และ ๘) การนิเทศภายในสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
1. กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 

พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/2562 
โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๖๘) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด มี ๓ ตัวชีว้ัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบองค์ประกอบ ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉลี่ย 3.๘๙) ตัวชี้วัดที่ 1.2 หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 2 ระดับ สอดคล้อง ร้อยรัดกับหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 /หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (เฉลี่ย 3.๘๙) และ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีการปรับปรุงหลักสูตร ตามค าสั่ง
กระทรวง ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560 (เฉลี่ย 3.๘๙) เช่นกัน 

 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.7 ครมูีแผนการจัดประสบการณ์/แผนการ
จัดการเรียนรู้ และมีบันทึกหลังสอน (เฉลี่ย 3.3๑) และตัวชี้วัดที่ ๑.๘ มีทะเบียนสื่อและการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายใน ภายนอก  สถานศึกษา (เฉลี่ย 3.3๑) 

 
2. กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย 

พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒/2562 
โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.7๔) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล ทุกชั้นเรียน (เฉลี่ย 3.9๑) รองลงมาได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย (เฉลี่ย 3.8๗) และ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สถานศึกษามีข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (เฉลี่ย 3.7๓) ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.5 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลการพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน ที่ดีขึ้น (เฉลี่ย 3.5๗)  

 

 

 

 



 

3. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/2562 
โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๖๒) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
3.3 สถานศึกษา/ห้องเรียน มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เฉลี่ย 3.๖๗) รองลงมา
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3.5 ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการสอนซ่อม เสริม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่
เป็นปัญหาเร่งด่วน (เฉลี่ย 3.๖๔) และตัวชี้วัดที่ 3.4 มีสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (เฉลี่ย 3.๖๓) ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3.2 จัดกลุ่มคุณภาพห้องเรียน/นักเรียน และ
ก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (เฉลี่ย 3.5๖)  
 
4. กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ   

พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ #/2562 โรงเรียนในสังกัด  
โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.7๘) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.5 สถานศึกษา
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และเสนอ/รายงานผู้เกี่ยวข้องตามก าหนด               
(เฉลี่ย 3.8๗) รองลงมา ได้แก่ และตัวชี้วัดที่ 4.3 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน (เฉลี่ย 3.๘๔) และ  ตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน ทุกระดับ ตามประกาศศธ. ลงวันที่ 6 ส.ค.6๑ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา (เฉลี่ย 3.83) ตามล าดับ  

 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.4 สถานศึกษามีการประเมินผลและการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง (เฉลี่ย 3.6๐)  

            
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active Learning, กระบวนกำร PLC โดยใช้ Lesson study 

พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ 
Lesson study ภาคเรียนที่ ๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๕3) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๕.1 ครจูัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ 
การเรยีนรู้ และตัวชี้วัดที่ 5.2 ครจูัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียน
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (เฉลี่ย 3.7๔) รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5.5 ครจูัดหา จัดท าสื่อ/เทคโนโลยี เอกสารเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน (เฉลี่ย 3.7๓) ตามล าดับ  

 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5.10 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง                        
(เฉลี่ย 3.๑๘) 

 

 

 



 

6. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT 

 พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT ภาคเรียนที่ ๒/2562 
โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๕๔) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
6.3 จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกระดับชั้น (เฉลี่ย 3.๗๑)รองลงมา 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6.4 จัดห้องเรียนได้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ (จัดตามลักษณะห้องเรียน DLTV) (เฉลี่ย 3.๖๕) 
และตัวชี้วัดที่ 6.1 สถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง (เฉลี่ย 3.๖๐) ตามล าดับ  

       ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วดัที่ 6.๘ มีการวัดผลและประเมินผลหลังการ
จดัการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (เฉลี่ย 3.๕๒)  
 
7. กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสู่ห้องเรียน 

 พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน ภาคเรียน
ที ่๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.5๙) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับ    การปฏิบัติ สูงสุด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7.1 สถานศึกษามีโครงสร้างเวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน (เฉลี่ย 3.๘๙) รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
7.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสอนตามแผนฯ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จัดให้ ทุกระดับ (เฉลี่ย 3.6๐) และ 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ ครูมีจัดหา จัดท า ผลิต สื่อตามแผนที่ก าหนดและใช้สื่อ ประกอบการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ                    
(เฉลี่ย 3.๕๕) 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7.4 นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง ตั้งค าถาม ตอบ
ค าถาม ในหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด ตามระดับชั้นได้ (เฉลี่ย 3.3๙) 

๘. กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/2562 โรงเรียนใน

สังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๖๗) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  
๘.๒ มีค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจน (เฉลี่ย 3.๘๓) รองลงมาได้แก ่ตัวชี้วัดที่ ๘.๑  มีโครงการนิเทศภายใน
ปรากฏในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน (เฉลี่ย 3.๗๖) และ ตัวชี้วัดที่ ๘.๕ มีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐานและ
มีสมุดนิเทศประจ าชั้นเรียน (เฉลี่ย ๓.๗๑) ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘.๖ มีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและน าผลการด าเนินงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนางาน (เฉลี่ย 3.๕๒) 
 
สรุปค่ำเฉลี่ยกำรปฏิบัติตำมขอบข่ำยกำรนิเทศบูรณำกำรทั้ง ๘ ด้ำน 
 ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตามขอบข่ายการนิเทศบูรณาการทั้ง ๘ ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา                 
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษา (เฉลี่ย 3.7๘)                   
2) การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย (เฉลี่ย 3.7๔) 
3) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (เฉลี่ย 3.๖๘) 



 

๔) การนิเทศภายในสถานศึกษา (เฉลี่ย ๓.๖๗) 
๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เฉลี่ย 3.๖๒) 
๖) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน (เฉลี่ย 3.5๙) 
๗) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT (เฉลี่ย 3.๕๔) 
๘) การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study                                      
(เฉลี่ย 3.53) 
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                                         รายงานการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรยีนที่ ๒ /๒๕๖๒ 
                                                                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการนิเทศบูรณาการ 360 องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” 
โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒/2562 โดยศึกษานิเทศก์ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ         
นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/2562 
 

1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตร ความ
หมาย 

ตชว.ที ่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 เฉลี่ย 

  3.89 3.89 3.89 3.93 3.87 3.56 3.31 3.31 3.57 3.61 3.68 ดีมาก 
ความ
หมาย 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

จากตารางที่ 1  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 
๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๖๘) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด มี ๓ 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบองค์ประกอบ 
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉลี่ย 3.๘๙) ตัวชีว้ัดที่ 1.2 หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 2 ระดับ สอดคล้อง ร้อยรัดกับหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 /หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (เฉลี่ย 3.๘๙) และ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีการปรับปรุงหลักสูตร ตามค าสั่งกระทรวง 
ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560 (เฉลี่ย 3.๘๙) เช่นกัน 

 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.7 ครมูีแผนการจัดประสบการณ์/แผนการ
จัดการเรียนรู้ และมีบันทึกหลังสอน (เฉลี่ย 3.3๑) และตัวชี้วัดที่ ๑.๘ มีทะเบียนสื่อและการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายใน 
ภายนอก  สถานศึกษา (เฉลี่ย 3.3๑) 
 
2. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
   ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒/2562                         
                  

2. การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย 
ความหมาย 

ตชว.ที ่ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 เฉลี่ย 
  3.91 3.73 3.87 3.64 3.57 3.74 ดีมาก 

ความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

 

 

๑ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 
๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.7๔) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล ทุกชั้นเรียน (เฉลี่ย 3.9๑) รองลงมา
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.3 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย (เฉลี่ย 3.8๗) 
และ ตัวชี้วัดที่ 2.2 สถานศึกษามีข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (เฉลี่ย 3.7๓) ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.5 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลการพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน ที่ดีขึ้น (เฉลี่ย 3.5๗)  

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/2562 
 

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความหมาย 

ตชว.ที ่ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 เฉลี่ย 

 
3.59 3.56 3.67 3.63 3.64 3.62 ดีมาก 

ความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

จากตารางที่ 3  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 
๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๖๒) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 สถานศึกษา/ห้องเรียน มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เฉลี่ย 3.๖๗) 
รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3.5 ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการสอนซ่อม เสริม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน (เฉลี่ย 3.๖๔) และตัวชี้วัดที่ 3.4 มีสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (เฉลี่ย 3.๖๓) ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3.2 จัดกลุ่มคุณภาพห้องเรียน/นักเรียน และ
ก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม (เฉลี่ย 3.5๖)  
 
4. การประกันคุณภาพการศกึษา  
    ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/2562                 
 

4. การประกันคุณภาพการศกึษา                   
ความหมาย 

ตชว.ที ่ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 เฉลี่ย 

  3.83 3.76 3.84 3.60 3.87 3.78 ดีมาก 

ความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

  

 

๒ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 

ตารางที่ 4  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ #/2562 โรงเรียน
ในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.7๘) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.5 
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และเสนอ/รายงานผู้เกี่ยวข้องตามก าหนด               
(เฉลี่ย 3.8๗) รองลงมา ได้แก่ และตัวชี้วัดที่ 4.3 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน (เฉลี่ย 3.๘๔) และ  ตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน ทุกระดับ ตามประกาศศธ. ลงวันที่ 6 ส.ค.6๑ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา (เฉลี่ย 
3.83) ตามล าดับ  

 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.4 สถานศึกษามีการประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง (เฉลี่ย 3.6๐)  
 
5. การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช ้Lesson study 
    ตารางท่ี ๕ ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้  
                  Lesson study ภาคเรียนที่ ๒/2562               
 

 
5. การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช ้Lesson study ความ

หมาย 
ตชว.ที ่ ๕.1 ๕.2 ๕.3 ๕.4 ๕.5 ๕.6 ๕.7 ๕.8 ๕.9 ๕.10 ๕.๑๑ เฉลี่ย 

  3.74 3.74 3.36 3.53 3.73 3.64 3.71 3.59 3.31 3.18 3.29 3.53  
ความ
หมาย 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก  

จากตารางที่ ๕  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ 
PLC โดยใช้ Lesson study ภาคเรียนที่ ๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๕3) ตัวชี้วัดที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๕.1 ครจูัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ 
การเรยีนรู้ และตัวชี้วัดที่ 5.2 ครจูัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน (เฉลี่ย 3.7๔) รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5.5 ครจูัดหา จัดท าสื่อ/เทคโนโลยี เอกสารเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน (เฉลี่ย 3.7๓) ตามล าดับ  

 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5.10 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง                        
(เฉลี่ย 3.๑๘) 

 
 
 

 
 
 

 
 

๓ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT 
    ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT ภาคเรียนที่ ๒/2562  
                                 

6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT ความ
หมาย 

ตชว.ที ่ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 เฉลี่ย 

  3.60 3.59 3.71 3.65 3.53 3.53 3.36 3.52 3.49 3.46 3.54 ดีมาก 
ความ
หมาย 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

จากตารางที่ 6  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT ภาคเรียนที่ 
๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๕๔) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกระดับชั้น (เฉลี่ย 3.๗๑)
รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6.4 จัดห้องเรียนได้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ (จัดตามลักษณะห้องเรียน DLTV) (เฉลี่ย 
3.๖๕) และตัวชี้วัดที่ 6.1 สถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง (เฉลี่ย 3.๖๐) ตามล าดับ  

       ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วดัที่ 6.๘ มีการวัดผลและประเมินผลหลังการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (เฉลี่ย 3.๕๒)  
 
7. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน 
    ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน                          
                  ภาคเรียนที่ ๒/2562    
            

7. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน 
ความหมาย 

ตชว.ที ่ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 เฉลี่ย 

  3.89 3.60 3.53 3.39 3.55 3.59 ดีมาก 

ความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 จากตารางที่ 7  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่
ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒/2562 โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.5๙) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับ    
การปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7.1 สถานศึกษามีโครงสร้างเวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน (เฉลี่ย 3.๘๙) รองลงมา
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสอนตามแผนฯ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จัดให้ ทุกระดับ               
(เฉลี่ย 3.6๐) และ ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ ครูมีจัดหา จัดท า ผลิต สื่อตามแผนที่ก าหนดและใช้สื่อ ประกอบการสอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ (เฉลี่ย 3.๕๕) 

 
 

๔ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7.4 นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง ตั้งค าถาม ตอบ

ค าถาม ในหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด ตามระดับชั้นได้ (เฉลี่ย 3.3๙) 
 
๘. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน 
    ตารางท่ี ๘ การนิเทศภายในสถานศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒/2562    

 
๘. การนิเทศภายในสถานศึกษา 

ความหมาย 

ตชว.ที ่ ๘.1 ๘.2 ๘.3 ๘.4 ๘.5 ๘.๖ เฉลี่ย 
  3.76 3.83 3.60 3.67 3.71 3.52 3.67 ดีมาก 

ความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

จากตารางที่ ๘  พบว่า  ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/2562 
โรงเรียนในสังกัด  โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก (เฉลี่ย 3.๖๗) ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  
๘.๒ มีค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจน (เฉลี่ย 3.๘๓) รองลงมาได้แก ่ตัวชี้วัดที่ ๘.๑  มีโครงการนิเทศภายในปรากฏ
ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน (เฉลี่ย 3.๗๖) และ ตัวชี้วัดที่ ๘.๕ มีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐานและมีสมุด
นิเทศประจ าชั้นเรียน (เฉลี่ย ๓.๗๑) ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘.๖ มีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและน าผลการด าเนินงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนางาน (เฉลี่ย 3.๕๒) 
 
สรุปค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตามขอบข่ายการนิเทศบูรณาการทั้ง ๘ ด้าน 
 ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตามขอบข่ายการนิเทศบูรณาการทั้ง ๘ ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา                 
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษา (เฉลี่ย 3.7๘)                   
2) การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย (เฉลี่ย 3.7๔) 
3) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (เฉลี่ย 3.๖๘) 
๔) การนิเทศภายในสถานศึกษา (เฉลี่ย ๓.๖๗) 
๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เฉลี่ย 3.๖๒) 
๖) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน (เฉลี่ย 3.5๙) 
๗) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT (เฉลี่ย 3.๕๔) 
๘) การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study                                      
(เฉลี่ย 3.53) 

 

 
 
 
 

๕ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
แบบนิเทศบูรณาการ 360 องศา 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างย่ังยืน” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 
โรงเรียน.................................................................. กลุ่มโรงเรียน........................................................... 
จ านวนผู้บริหาร.........คน คร ู.........คน  ครูอัตราจ้าง/พนกังานราชการ.........คน  นักเรียน............คน 
 
ค าชี้แจง 
  ให้ผู้นิเทศ/คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ด าเนินการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารร่องรอย 
แล้วปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบประเด็น/ตัวชี้วัด แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์ ดังนี้  
                    ดีมาก (๔)  หมายถึง มีการด าเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มีเอกสารหลักฐานร่องรอย
การด าเนินงานครบถ้วน จัดท าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นตัวอย่างได้ (ผลส าเร็จร้อยละ80 ขึ้น
ไป) 

ดี (๓)  หมายถึง มีการด าเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มีเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการด าเนินงานครบถ้วน จัดท าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (ผลส าเร็จร้อยละ                            
70-79) 
  พอใช้ (๒)  หมายถึง มีการด าเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มีเอกสารหลักฐานร่องรอย
การด าเนินงานและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานขาดความสมบูรณ์เพียงเล็กน้อย(ผลส าเร็จร้อยละ 50-69) 

 ปรับปรุง (๑) หมายถึง มีการด าเนินการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการด าเนินงานและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานขาดความสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ (ผลส าเร็จต่ ากว่า
ร้อยละ 50) 

2. ศึกษาคูม่ือ /ค าชี้แจงประกอบการนิเทศติดตามให้เข้าใจและบันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบแนวทางในการ
ปรับปรุง/แก้ไขแต่ละรายการเพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง/พัฒนาและนิเทศครั้งต่อไป 

3.  แบบนิเทศ ติดตาม มีขอบข่ายการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ดังนี้  
       3.1 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
       3.2 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
       3.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
       3.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
       3.5 การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study 
       3.6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT 
       3.7 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน 
       ๓.๘ การนิเทศภายในสถานศึกษา 

4. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ/ความหมาย  3.26 - 4.00 = ดีมาก 
      2.51 - 3.25 = ดี 

1.76 - 2.50 = พอใช้ 
 1.00 - 1.75 = ปรับปรุง 
 

๗ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
ที ่ ประเด็น/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อค้นพบ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา      

๑.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครบองค์ประกอบ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

1.2 หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 2 ระดับ สอดคล้อง ร้อยรัดกับหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 /หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 

     

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตร ตามค าสั่งกระทรวง ที่ สพฐ.
1239/2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560) 

     

1.4 โครงสร้างเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระบุเวลาเรียน
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าแนกแต่ละชั้นปี
อย่างชัดเจน 

     

1.5 มีการก าหนดหน่วย/เวลาเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอด                     
ปีการศึกษา สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา 

     

1.6  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วนพร้อมใช้ 
  (ผลสัมฤทธ์ิ/สุขภาพ/ข้อมูลด้านทักษะ ความสามารถพิเศษ  
  ความถนัด/ความสนใจ/ จุดเด่น จุดด้อย) 

     

1.7  ครมูีแผนการจัดประสบการณ์/แผนการจัดการเรียนรู้                
และมีบันทึกหลังสอน 

     

1.8 มีทะเบียนสื่อและการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายใน ภายนอก  
สถานศึกษา 

     

1.9 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและ 
  หลากหลาย 

     

1.10 น าผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน 
และพัฒนาหลักสูตร 

     

 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   
 2. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย      

2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียน ไม่ได้                       
เป็นรายบุคคล ทุกชั้นเรียน 

     

2.2 สถานศึกษามีข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

     

2.3 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย 

     

2.4 ครูมวีิธีการ/เครื่องมือ/นวัตกรรมในการ 
ขับเคลื่อน/พัฒนา/แก้ปัญหา ผู้เรียนที่รับผิดชอบ 

     

2.5  ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน               
ที่ดีข้ึน 

     

๘ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

ที ่ ประเด็น/ตัวชี้วัด คะแนนผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อค้นพบ ๑ ๒ ๓ ๔ 

 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   
 3. การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

3.1 สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการสอบ ปี กศ. ที่ผ่านมา 
เจาะลึกเป็นรายบุคคล รายมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ทุกกลุ่มสาระที่
จัดสอบ 

     

3.2 จัดกลุ่มคุณภาพห้องเรียน/นักเรียน และก าหนดค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม 

     

3.3 สถานศึกษา/ห้องเรียน มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ให้  
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     

3.4 มีสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ให้ 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     

3.5 ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการสอนซ่อม เสริม ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน 

     

 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   
 4. การประกันคุณภาพการศกึษา      

4.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน ทุกระดับ                          
ตามประกาศศธ.ลงวันที่ 6 ส.ค.6๑ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา 

     

4.2 สถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม เป็นไปได้      
4.3 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็น
ปัจจุบัน 

     

4.4 สถานศึกษามีการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

     

4.5 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และเสนอ/รายงานผู้เกี่ยวข้องตามก าหนด 

     

 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   

 

 

 

๙ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
ที ่ ประเด็น/ตัวชี้วัด คะแนนผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อค้นพบ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 5. การจัดการเรียนการสอน Active Learning      

5.1 ครจูัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

     

5.2 ครจูัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
เอกสารประจ าชั้นเรียนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

     

5.3 ครูมกีารรวมกลุ่ม PLC & LS เพ่ือหาแนวทางพัฒนา/การ
แก้ปัญหา และมีการบันทึก logbook ที่ชัดเจน 

     

5.4 ครูมีการเตรียมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ น าข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

5.5 ครจูัดหา จัดท าสื่อ/เทคโนโลยี เอกสารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

     

5.6 ครใูช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ วิจารณ์                     
เพ่ือสร้างสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

5.7 ใช้สื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประเมินผลอย่างหลากหลายและครบทั้ง 3 ด้าน(K.P.A.) 

     

5.8 นักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลงาน      
5.9 นักเรียนน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นนวัตกรรม      

5.10 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง      
 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   
 6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT      

6.1 สถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม                 
อย่างจริงจัง 

     

6.2 บ ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

     

6.3 จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณท์ุกระดับชั้น 

     

6.4 จัดห้องเรียนได้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ (จัดตาม
ลักษณะห้องเรียน DLTV) 

     

6.5 ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ของรร.วังไกลกังวล เตรียมใบงาน                    
เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ไว้ให้นักเรียนล่วงหน้า 

     

 
 
 

๑๐
ฯ
๐๐ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 
ที ่ ประเด็น/ตัวชี้วัด คะแนนผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อค้นพบ ๑ ๒ ๓ ๔ 
6.6 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนพร้อมกับนักเรียน

โรงเรียนต้นทาง 
     

6.7 ครู นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เกิดนวัตกรรม 

     

6.8 มีการวัดผลและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอน                           
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

     

6.9 จัดกิจกรรมสอนซ่อม เสริม นอกตารางออกอากาศ      
6.10 นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

อย่างสม่ าเสมอ 
     

 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   
 7. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน      

7.1 สถานศึกษามีโครงสร้างเวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน      
7.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสอนตามแผนฯ ที่

ส านักงานเขตพ้ืนที่จัดให้ ทุกระดับ 
     

7.3 ครูและนักเรียนมีการทักทายและการสนทนาภาษาอังกฤษ            
ก่อนเข้าสู่บทเรียน 

     

7.4 นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง ตั้งค าถาม ตอบค าถาม ในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ก าหนด ตามระดับชั้นได้ 

     

7.5 ครูมีจัดหา จัดท า ผลิต สื่อตามแผนที่ก าหนดและใช้สื่อ 
ประกอบการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 รวม      
 เฉลี่ย/ระดับคุณภาพ   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑
ฯ
๐๐ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 ๘. การนิเทศภายในสถานศึกษา      
๘.๑ มีโครงการนิเทศภายในปรากฏในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน      

๘.๒ มีค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจน      

๘.๓ มีปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนที่ชัดเจนครบทุกห้องเรียน      

๘.๔ มีการนิเทศภายในได้ครบตามปฏิทินและครบทุกชั้นเรียน      

๘.๕ มีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐานและมีสมุดนิเทศ
ประจ าชั้นเรียน 

     

๘.๖ มีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและน า
ผลการด าเนินงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนางาน 

     

 รวม      

 เฉลี่ยระดับคุณภาพ   

 รวมเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ  

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................................... ............
............................................................................................................................. ............... 
 
 
                                       ลงชื่อ                                            ผู้นิเทศ 
                                         ( ............................................................... ) 
                          วันที่ .......... เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒
ฯ
๐๐ 



                        รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

 

ที่ปรึกษา 
นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางสโรชินี  โอชโร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นายศราวุธ  โรจนาวรรณ    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

คณะท างาน 
นายศราวุธ  โรจนาวรรณ    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายไชยสิทธิ์ พวงศรี    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นายไพบูลย์  มูลดี    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางรุ่งฤดี  หมั่นการ    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นายสุรศักดิ์  กาญจนการุณ  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
น.ส.มนัสปอง  ศรีทอง    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
นางนฐพร  วิชัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางสาวสุมาลี  กุงไธสง  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวฒัน์ ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางจุฬาพร ค าพิมูล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
น.ส.ปลิดา  พันธ์วัน  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางจุติมาพร เชียงกา  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

รวบรวม /สรุป/รูปเล่ม 
นายศราวุธ  โรจนาวรรณ    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางบุศยรินทร์  อาณาเขต    ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
นางจุฬาพร ค าพิมูล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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