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 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้ก ำหนดให้กำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยและจุดเน้น ของแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ.2560 – 2564) โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐำนสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และกำรประสำนงำนร่วมมือกันจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้มีทิศทำงในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร น ำข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำและนโยบำยยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  มำวิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมส ำเร็จ ของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัด  และจัดท ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ศึกษำนิเทศก์ใช้เป็นแนวทำงในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรนิเทศ      
แบบกัลยำณมิตร สร้ำงควำมร่วมมือร่วมกันในกำรท ำงำนทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสำมำรถอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 
   

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ร่วมด ำเนินกำรจัดท ำแผนนิเทศฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่ำ
เอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษำนิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 

   
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
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ส่วนที่ 1 
กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
ที่มาและความส าคัญ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนเขตพ้ืนที่ 50 เขต  

มีสถานศึกษาจ านวนมากหลากหลายสังกัด เพ่ือให้การศึกษาเกิดการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด          
ในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล วางแผนในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน และ
สถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องเพ่ือทราบปัญหา ความต้องการในการนิเทศ ตามนโยบาย/กิจกรรม/โครงการต่างๆ          
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และรวบรวมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน    
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ จากการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเบื้องต้น ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา 
จ านวน 15 แห่ง ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 1. สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 4. สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ โดยนิเทศตามกระบวนการ PDCA 
เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตามนโยบาย ผลส าเร็จ สภาพปัญหา และอุปสรรคของการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
เกิดการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่ สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดท าแผนการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของ

สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
           3.  เพ่ือน าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
 ส่วนที่ 1 กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ประกอบด้วย 

1. แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (PDCA) 
3. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5. เป้าหมายการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 เริ่มต้น 

 

 เสนอศึกษาธิการภาค 

 

 

 
1. แผนภาพกการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
  แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                       ไม่เห็นชอบ 
                                                           เห็นชอบ 

 
 
 
 

ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) Plan 

 

 

ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(D) Do 

 

ลงพ้ืนที่ติดตามซ้ า (A) Act  

วางแผน ก าหนดปฏิทินการปฏิบตังิาน     
(P) Plan 

 
 

ปฏิทินการนิเทศ (P) Plan 
 

แจ้งหน่วยรับตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สถานศึกษาในสังกัด  สช., กศน.,  และพศ. (D) Do 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์  
รายงานฯ สรปุ ประเมินผล (C) Check  

 

รายงานผลการนิเทศ 

 

เสนอรายงานการนิเทศให้ กศจ. พิจารณา 
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2. กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (PDCA) 

 

กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้
กระบวนการติดตามคุณภาพงานแบบ PDCA ในการนิเทศฯ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan 
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D ) 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A) 

รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศฯ  ดังแผนภาพ 
กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  
ปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. ศึกษานโยบาย สภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาของ
สถานศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกสังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษา
ตามกลุม่เป้าหมาย 
จัดล าดับตามความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วน
มากที่สุดไปหาเร่งด่วน
น้อยที่สุด 
  2.3 จัดกลุ่มของ
สถานศึกษา 
  2.4 วางแผนการนิเทศ      
ตามนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ 
ศธจ.กทม. 
   2.5 ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทิน
การนิเทศ 
 
 

1. แต่งตั้งคณะ
ด าเนินงานการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ประชุมร่วมวาง
แผนการนิเทศ 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ  
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4. ประชุมช้ีแจ้งการ
นิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มสี่วน
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล ตามปฏิทิน
การนิเทศ 
 

1. ประชุมผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ผลการนเิทศ 
3. สรปุ ประเมินผล  
การนิเทศแต่ละเรื่องให้
เห็นพัฒนาการ จุดที่
ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 
ของครู  
 
 
 

 
 

1. ติดตามผลการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาที่
หลังจากที่ไดร้ับนเิทศฯ  
2. จัดท าข้อมลู
สารสนเทศ 
การนเิทศ ตดิตาม 
และประเมินผล  
เพื่อวางแผนการนิเทศ
ในระยะต่อไป 
3. รายงานผล 
การนเิทศฯ ต่อ
ผู้บังคับบญัชา และส่ง
รายงานไปยังหนว่ยงาน
และสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
เป้าหมายได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
มีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี
ได้รับการนิเทศในสถานศึกษา
เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ  
2. รายงานผลการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3.   สถานศึกษามีแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

P D C A 
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1. ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน ปัญหา (P) Plan 
 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจากข้อมูล 

สารสนเทศของสถานศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ประเภทสามัญทั่วไปมีสถานศึกษาจ านวน 667 แห่ง เป็นจ านวนมากที่สุด
กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดท าแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ 
  ส่วนที่ 4 วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  ส่วนที่ 5 รางวัลคุณภาพที่สถานศึกษาได้รับ 
  ส่วนที่ 6 ความต้องการนิเทศ และความชว่ยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก ศธจ.กทม. 

2. วางแผนนิเทศ (P) Plan 
        2.1  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาทุกสังกัด ที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ 
ช่วยเหลือทางการศึกษา  
      2.2  จัดกลุ่มของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการได้รับการนิเทศ และกลุ่มที่
ต้องการพัฒนาเพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก (Best Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากแบบ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  1) สถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

     2) สถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ เพ่ือช่วยเหลือทางการศึกษาในการ 
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา โดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนของครูผู้สอน ซึ่งสถานศึกษาที่มีความ
ต้องการได้รับการนิเทศสามารถท าแบบสอบถามความต้องการนิเทศออนไลน์ และส่งมาให้ ศธจ.กทม.พิจารณา
วางแผนด าเนินการต่อไป และวางแผนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เช่นสถานศึกษาในสังกัด 
กศน. จะพิจารณาจากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (N-NET)  

2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด 
ไปหาเร่งด่วนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของทุกสังกัดในเขต
กรุงเทพมหานคร และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานตามจ านวนกลุม่เป้าหมาย 15 แห่งดังนี้ 
   1) สถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด  
จ านวน 10 แห่ง ได้แก่        
    1.1) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน         จ านวน 4 แห่ง 
    1.2) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร       จ านวน 6 แห่ง 
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      2) สถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ เพ่ือช่วยเหลือทางการศึกษาในการ 
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
         2.1) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน          จ านวน 3 แห่ง 
          2.2) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน 1 แห่ง 
          2.3) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ        จ านวน 1 แห่ง  
        2.4 วางแผนการนิเทศ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มาวางแผนการนิเทศให้เหมาะสม
กับเครื่องมือการนิเทศ ตามความต้องการได้รับการนิเทศ และนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

         2.5  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนิเทศ 
3. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา (D) Do 

1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

2. ประชุมร่วมวำงแผนกำรนิเทศ สถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
3. จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมชี้แจ้งการนิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทินการนิเทศ 

5.1 กระตุ้นครูผู้สอนให้พิจารณาแต่ละกิจกรรมของนโยบายที่สถานศึกษาด าเนินการ 
แล้วยังไม่ประสบผลส าเร็จ หรือต้องการพัฒนาต่อว่าจะพัฒนาอย่างไร ด้วยวิธีการใด 

5.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ของแต่ละโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน 
       5.3 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ  

        5.4 ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในประเด็นอ่ืนๆที่โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม เช่น  
     - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอน 
     - การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
     - การปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     - การท าวิจัยในชั้นเรียน  
     - การใช้นวัตกรรม/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     - การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     - ระบบการนิเทศ ติดตามภายในของสถานศึกษา ฯลฯ 

4.  สรุปผลการนิเทศ (C) Check 
1. ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห ์สังเคราะห์ ผลการนิเทศ 
3. สรุป ประเมินผล การนิเทศของสถานศึกษาเป้าหมาย ตามนโยบายแต่ละเรื่องให้เห็นพัฒนาการ 

จุดที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมของครู  
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5. ลงพื้นที่ติดตามซ้ า (A) Act 
  1. ติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่หลังจากที่ได้รับนิเทศฯ  

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป 
3. รายงานผลการนิเทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานไปยังหน่วยงานและสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

 

 
 
 
 
3. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้วางแผน
ยกระดับการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการ และจุดเน้นการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้ 

3.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.1 ระดับก่อนอนุบาล เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ และจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
3.1.2 ระดับอนุบาล 

 เรื่องสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบ 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่นทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้/เน้นการเรียนปนเล่น 
เรียนอย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม  

3.1.2 ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

และยุวกาชาด 
 เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  3.1.3 ระดับมัธยมศึกษา 
 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม  

คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ 
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะที่เชื่อมโยงการสร้างอาชีพ และ 

การมีงานท า เช่น ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
  3.1.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำตำมประเด็นที่ก ำหนด และประเด็นอ่ืนๆ 

- วำงแผน 
- พัฒนำ 
- ส่งเสริม 

ร่วมกัน 
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4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามระดับความส าเร็จของค ารับรองฯ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเพทมหานคร  

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ร้อยละ60 =  1  คะแนน 
ร้อยละ 70 =   2  คะแนน 
ร้อยละ 80 =   3  คะแนน 
ร้อยละ 90 =   4  คะแนน 
รอ้ยละ100 =   5  คะแนน 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ระดับความส าเร็จการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

วางแผนการนิเทศฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด และเป้าหมายตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 15 แห่ง ประกอบไปด้วยสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
4 สังกัดดังนี้ 
 1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

จ านวน 7 แห่ง 
       2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร         จ านวน 6 แห่ง 
 3. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย         จ านวน 1 แห่ง 
 4. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
          จ านวน 1 แห่ง  
 

เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับคะแนนท่ี 1  แต่งตั้งคณะท างานนิเทศการศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 
ระดับคะแนนท่ี 2  จัดท าเครื่องมือในการนเิทศ 
ระดับคะแนนท่ี 3  ออกนิเทศได้ครบทุกระดบัการศึกษา 
ระดับคะแนนท่ี 4  น าผลการนิเทศมาวิเคราะหส์ภาพปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะ 
ระดับคะแนนท่ี 5 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาท่ีไดร้ับการนิเทศ 

น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัตไิมต่่ ากวา่ร้อยละ 50 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด   
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5. เป้าหมายการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

5.1.1 มีแนวทางการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่  
      5.1.2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

5.1.3 มีเอกสารรายงานสรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้   
 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.2.1 สถานศึกษาได้รับการนิเทศตามแผนการนิเทศ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
5.2.2 ศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทและความต้องการของ 

สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ 
5.2.3 สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  

อย่างมีคุณภาพ 
 

   5.3 กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target Group) 
5.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 สังกัดดังนี้ 1) สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 4) สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

5.3.2 บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
5.3.3 ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

   5.4 ตัวชี้ วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้ วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) เป้าหมายผลลัพธ์ 

(Outcomes) 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

1 แนวทาง 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศแบบ
มีส่วนร่วม ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ 
บูรณการด้านนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในพื้นที่ 

ทุกสังกัดเขา้ร่วม
เครือข่าย ระดับจังหวัด 

3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศตามแผนการนิเทศ ในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการนิเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4. รายงานสรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

รายงานสรุปผลการ
นิเทศฯ 
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6. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

 ที่ปรึกษา 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
คณะกรรมการภายนอกร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
บุคลากรจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
 

    ** (คณะด าเนินงานการนิเทศฯ ภาคผนวก ค หน้า 53 - 57) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
ธันวาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 
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  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการส ารวจความต้องการนิเทศและความจ าเป็นของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมร่วมกับตัวแทนของบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการออกนิเทศสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร และสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมวางแผนการนิเทศ ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ส ารวจสถานศึกษาแต่ละสังกัดที่มีความต้องการนิเทศ ตามแบบส ารวจความต้องการนิเทศ  
และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ส่วนที่ 3 หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา (รอบท่ี 3) 
ส่วนที่ 5 ความต้องการการนิเทศ และความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
** (แบบส ารวจความต้องการนิเทศ อยู่ภาคผนวก ข หน้าที่ 24 - 26) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด และผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และคะแนนของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (N-NET) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา เพ่ือดูความ
เปลี่ยนแปลง แนวโน้มของคะแนน และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

3. เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตามความต้องการ และความจ าเป็นเร่งด่วน 
มากที่สุดไปหาเร่งด่วนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของทุกสังกัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 15 แห่ง
ดังนี้  
 1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

จ านวน 7 แห่ง 
       2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร         จ านวน 6 แห่ง 
 3. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย         จ านวน 1 แห่ง 
 4. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
          จ านวน 1 แห่ง  
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2.1 ข้อมูลความต้องการนิเทศของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน

การสอน  
ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

 
ประเภทความต้องการ

นเิทศ 
1. โรงเรียน
ภูมิสมิทธ์ 

สามัญ เขตมีนบุรี อนุบาล – 
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

555 หมู่ 16 ถนน
หทัยราษฎร์ แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี 
กทม. 10510  
girlgirlt3@hotmail.com 

 

025403222 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560, 
หลักสูตรแกนกลางฯ 
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
วิจัยในชั้นเรียน และ
เทคนิคการสอนอ่าน
ออกเขียนได้ 

2. โรงเรียน
อนุบาลปราง
ทิพย์ 

สามัญ เขตจตุจักร อนุบาล   29 ซ.วิภาวดี 50  
ถนนวิภาวดี   
เขตจตุจักร  กทม. 
Mail : 
prangthip1974 
@gmail.com 

02 941 0898 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และระบบ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. โรงเรียน
อนุบาล 
จันทร์เจ้า 

สามัญ เขตสาทร   อนุบาล   152/12  ถ.นางลิน้จี่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ   
เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร 
10120 
jkinfo@janjao.ac.th 

0-2286-3809 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และวิจัยในชั้นเรียน 

4. โรงเรียน
ทิวไผ่งามและ
นานาชาติแค
นาเดียน 
ประเทศไทย 

สามัญ เขต 
บางพลัด 

อนุบาล-
มัธยมศึกษา 
ปีที่6 

1001 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 
46 เขตบางพลัด กทม. 
10700 
admin@thewphain
garm.com 

024246225 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. โรงเรียน 
คาเบรียล
อุปถัมภ์ 

สามัญ เขตราษฎร์
บูรณะ 

 198 ซอย สุขสวัสดิ์ 
1 แขวง บางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 
10140 

02 876 8046 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

6. โรงเรียน
เลิศหล้าถนน
กาญจนา
ภิเษก 

สามัญ เขตบาง
บอน 

 248 ถนน กาญจนา
ภิเษก แขวง คลองบาง
พราน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 
10150 

02 894 5400 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
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ชื่อ
สถานศึกษา 

ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่ ชื่อสถานศึกษา ประเภทโรงเรียน เขตการปกครอง 

7. โรงเรียน
อนุบาลบ้าน
สานฝัน 

สามัญ เขต 
ยานนาวา 

 29, 2 ถนน เย็น
อากาศ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 
10120 

02 671 0911 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

 
2.2 ข้อมูลความต้องการนิเทศของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียนการ

สอน  
ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

 
ประเภทความ 
ต้องการนิเทศ 

8.โรงเรียน 
สายน้ าทิพย์ 

สามัญ เขต
คลองเตย 

อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

293 ถนน สุขุมวิท 
22 แขวง คลองตัน 
เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
10110 

02 663 4161 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

9.โรงเรียน 
โฆสิตสโมสร 

สามัญ เขต
บางกอก

น้อย 

อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

51/2 ซอย วัดระฆัง 
แขวงศิริราช  
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
10700 

02 411 3401 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

10.โรงเรียน 
ทุ่งมหาเมฆ 

สามัญ เขตสาทร อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

13 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 
10120 
   

022861748 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

11.โรงเรียน 
วัดหนัง 

สามัญ เขต
จอมทอง 

อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

200 ซอย วุฒากาศ 
42 แขวงบางค้อ 
เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 
10150 

02 468 2662 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

12.โรงเรียน 
พญาไท 

สามัญ เขตพญาไท อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

306 ถ. ศรีอยุธยา 
แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 
10400 

02 354 5251 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
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2.2 ข้อมูลความต้องการนิเทศของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

2.3 ข้อมูลความต้องการนิเทศของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร  
 จากการส ารวจข้อมูล N–NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทาง การศึกษา
ระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา มันธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และจากการสอบถาม รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาจากต้นสังกัด (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร) พบว่าสถานศึกษาที่มีความต้องการ ในการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีจ านวน 1 แห่ง คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร 

 

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน

การสอน  
ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

 
ประเภทความต้องการ

นิเทศ 
14.การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย  
เขตพระนคร 

กศน. เขต 
พระนคร 

ประถมศึกษา 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 

ส านักงาน กศน. 
เขตพระนคร 
106 ถนน ผดุงกรุงเกษม 
แขวงบางขุนพรหม เขต
พระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
phanakhon@bkk1.nfe.go.th 

02-280-8348-9 การจัดการเรยีนการ
สอนแบบ 
ActiveLearning        
ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

2.4 ข้อมูลความต้องการนิเทศของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 เนื่องด้วยโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดพระเชตุพน มีความต้องการให้ ศึกษานิเทศก์ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้
ความรู้แก่ครู อาจารย์ในสถานศึกษา น าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 - 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และโรงเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศ เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ติดตาม 
ความก้าวหน้าการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน

การสอน  
ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

 
ประเภทความต้องการ

นิเทศ 
15.โรงเรียน
บาลีสาธติศึกษา 
มจร.  
วัดพระเชตุพน 

โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

เขต 
พระนคร 

มัธยมต้น 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัด
พระเชตุพน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

02-222-6816 การจัดการเรยีน 
การสอนแบบ  
Active Learning 

 

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียนการ

สอน  
ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

 
ประเภทความ 
ต้องการนิเทศ 

13.โรงเรียน 
อนุบาลพิบูล
เวศม์ 

สามัญ เขตวัฒนา อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

259/444 ถนนสุขมุวิท 
71 ซอยปรดีี พนมยงค์ 
13 พระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

02 391 2625 การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา  
กระบวนการด าเนินงานการนิเทศฯ พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 2563 

ธ.ค. มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

          ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan 
1. ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา
ทุกสังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตาม
ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากทีสุ่ดไปหาเร่งด่วนน้อย
ที่สุด 
   2.3 จัดกลุ่มของสถานศึกษา 
  2.4 วางแผนการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ ศธจ.กทม. 
   2.5 ก าหนดปฏิทินการปฏิบตัิงาน และปฏิทินการนิเทศ 

          ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D ) 
1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมช้ีแจ้งการนิเทศฯ ให้แกผู่้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทิน
การนิเทศ 

          ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
1. ประชุมผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการนเิทศ 
3. สรปุ ประเมินผล การนิเทศแต่ละเรื่องให้เห็นพัฒนาการ 
จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมของครู 

          ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A) 
1. ติดตามผลการพัฒนา คณุภาพการศึกษาที่หลังจากทีไ่ด้รบั
นิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมลูสารสนเทศการนเิทศ ติดตามและประเมินผล  
เพื่อวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป 
3. รายงานผลการนเิทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานไปยัง
หน่วยงานและสถานศึกษากลุม่เป้าหมาย 
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ส่วนที่ 4 รายช่ือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด  
และเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวนสถานศึกษา 15 แห่ง 
ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 

1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 7 แห่ง 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร         จ านวน 6 แห่ง 

3. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน 1 แห่ง 
4. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

         จ านวน 1 แห่ง  

ล าดับที่ สถานศึกษา เขต สังกัด 
1.  โรงเรียนภูมิสมิทธ์ เขตมีนบุรี สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
2. โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ เขตจตุจักร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  
3. โรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจ้ำ เขตสำทร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
4. โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติ    

แคนาเดียน ประเทศไทย 
เขตบำงพลัด สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

5.  โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ เขตรำษฎร์บูรณะ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

6. โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เขตบำงบอน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

7. โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน เขตยำนนำวำ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

8. โรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ เขตคลองเตย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

9.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร เขตบำงกอกน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

10.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสำทร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

11. โรงเรียนวัดหนัง เขตจอมทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับที่ สถานศึกษา เขต สังกัด 
12.  โรงเรียนพญาไท เขตพญำไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

13.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เขตวัฒนำ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

14.  การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตาม อัธยาศัย เขตพระนคร 

เขตพระนคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

15.  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.  
 วัดพระเชตุพน 

เขตพระนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
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                      1) ก าหนดการนเิทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาที่ได้รับการนเิทศเนื่องจากเข้ารับการ
คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย 10 แห่ง ได้แก ่

 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด วันที่ออกนิเทศ ทีอ่ยู่/เบอร์โทรศัพท์ 
 

1.  โรงเรียนคาเบรียล
อุปถัมภ์ 

สช. 14 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

198 ซอย สุขสวัสดิ์ 1 แขวง บางปะ
กอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140   
02-876-8046 

2. โรงเรียนวัดหนัง สพป. 
กทม. 

14 ก.ค. 63 
เวลา  

13.00-16.00 น. 

200 ซอย วุฒากาศ 42 แขวง บางค้อ  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
02 468 2662 

3.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. 
กทม. 

15 ก.ค. 63 
เวลา 13.00 
เป็นต้นไป 

51/2 ซอย วัดระฆัง แขวงศิริราช  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700  02 411 3401 

4.  โรงเรียนภูมิสมิทธ์ 
  

สช. 21 ก.ค. 63 
เวลา 09.00 
เป็นต้นไป 

555 หมู่ 16 ถนนหทัยราษฎร์  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510  
girlgirlt3@hotmail.com 
02-540-3222 

5. โรงเรียนพญาไท สพป. 
กทม. 

22 ก.ค. 63 
เวลา 09.00 
เป็นต้นไป 

306 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
02 354 5251 

6. โรงเรียนอนุบาลพิบูล
เวศม์ 

สพป. 
กทม. 

23 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

259/444 ถนนสุขุมวิท 71  
ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 พระโขนงเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

7. โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป. 
กทม. 

23 ก.ค. 63 
เวลา 

13.00-16.00 

293 ถนน สุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
02 663 4161 

8.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. 
กทม. 

24 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120 02-286-1748 

9. โรงเรียนอนุบาลบ้าน
สานฝัน 

สช. 24 ก.ค. 63 
เวลา  

13.00-16.00 น. 

29, 2 ถนน เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
02 671 0911 

10. โรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก 

สช. 30 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

248 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง คลอง
บางพราน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150  
02 894 5400 
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       2) ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาที่มีความ
ต้องการนิเทศ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่     

  
 
**หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา สังกัด วันที่ออกนิเทศ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 
 

1. ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตาม อัธยาศัย  
เขตพระนคร 
ณ วัดใหม่อมตรส 
กรุงเทพมหานคร 

กศน. 
กทม. 

19 ก.ค. 63 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 

132 ซอยวรพงษ์ วิสุทธิกษัตริย์  
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม 
10200 
เบอร์โทรประสาน คุณพรรณราย 
กศน.กทม. 099-174-5145 
คุณณฐากรณ์ 086-349-4944 

2. โรงเรียนอนุบาลปราง
ทิพย์ 

สช. 6 ส.ค. 63 
เวลา 09.00 
เป็นต้นไป 

29 ซ.วิภาวดี 50  ถนนวิภาวดี   
เขตจตุจักร  กทม. 
prangthip1974@gmail.com 
02-941-0898 

3. โรงเรียนทิวไผ่งาม
และนานาชาติ  
แคนาเดียน  
ประเทศไทย 

สช. 18 ส.ค. 63 
เวลา  

09.00 – 12.00 น. 
 

1001 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46  
เขตบางพลัด กทม. 10700 
admin@thewphaingarm.com 
02-424-6225 ต่อ 103 
089-820-2201 

4. โรงเรียนอนุบาล 
จันทร์เจ้า 

สช. 20 ส.ค. 63 
เวลา  

09.00 – 12.00 น. 
 

152/12  ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร  กทม.  10120 
jkinfo@janjao.ac.th 
0-2286-3809 

5.  โรงเรียนบาลีสาธิต
ศึกษา มจร.  

พศ. 11 ก.ย. 2563 
เวลา 

13.00 – 16.00 น. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดพระเชตุพน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200   
02-222-6816 



 

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  24 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข เครื่องมือ 

 
 

 เครื่องมือแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
 เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา 4 สังกัด  

1. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  

3. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
4. แบบติดตามการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
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แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าชี้แจง  แบบส ารวจข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จัดท าขึน้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

สถานศึกษาเพื่อสรุปรวบรวมเปน็ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอความกรุณาท่านกรอกข้อความในช่องว่างและใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความ
เป็นจริง 
ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

1. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………สังกัด………………………………………………….… 
2. ที่อยู่........................................................................................ ..................................................... 

โทรศัพท์/โทรสารของสถานศึกษา .............................................................................................. 
E – mail .................................................................................................................................... 

3. ประเภทสถานศึกษา    สามญัศึกษา    นานาชาต ิ   นอกระบบ   
   สาธิต     พระปริยัติธรรม   
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เขตพื้นการปกครอง............................................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

1. ระดับชัน้ที่เปิดการเรียนการสอน 
  เตรียมอนุบาล    ประถมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 1  
  อนุบาล    ประถมศึกษาปีที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่ 2  
      ประถมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ประถมศึกษาปีที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่ 4  
      ประถมศึกษาปีที่ 5  มัธยมศึกษาปีที่ 5  
      ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. จ านวนนักเรียน ปีการศึกษาปัจจุบัน................. 
ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 

ระดับเตรียมอนุบาล     
ระดับก่อนประถมศกึษา 
อนุบาล 1     
อนุบาล 2     
อนุบาล 3     
รวมระดับก่อนประถมศกึษา     
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1     
ประถมศึกษาปีท่ี 2     
ประถมศึกษาปีท่ี 3     
ประถมศึกษาปีท่ี 4     
ประถมศึกษาปีท่ี 5     
ประถมศึกษาปีท่ี 6     
รวมระดับประถมศึกษา     
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ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1     
มัธยมศึกษาปีท่ี 2     
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4     
มัธยมศึกษาปีท่ี 5     
มัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

รวมท้ังหมด     
- จ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ปีการศึกษาปัจจุบัน.........(ที่มีใบรับรองเเพทย์)...................คน 

 3. ข้อมูลผู้บริหาร 
ผู้บริหาร ชื่อ – นามสกลุ เบอร์โทร e-mail หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน     
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน     
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน     
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน     

4. ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งหมด ............... คน 
ข้อมูล จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ครูผูส้อนชาวไทย   
ครูผูส้อนชาวต่างชาต ิ   
ครูพี่เลีย่ง   
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ   
ส่วนที่ 3  หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2560)   
 หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า    
 อ่ืนๆ โปรด

ระบุ .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา (รอบที่ 3) อยู่ในระดับใด
......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 5 ความต้องการการนิเทศ และความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก ศธจ.กทม 
   ต้องการ      ไม่ต้องการ    

ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
..................................................................................... .........................................................................................  
1. เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

การด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้ประกอบการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพ่ือน าผลการนิเทศฯมาวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในระยะต่อไป 
3. ค าแนะน าในการใช้เครื่องมือการนิเทศฯ 
 3.1 ขอบเขตเนื้อหาการนิเทศ  

ด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติ ร่วมกับการก ากับ นิเทศ 
ติดตามแผนการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การปฏิบัติในโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลผล
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ 
 3.2 ลักษณะของเครื่องมือการนิเทศ 
  - แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
            - บันทึกแสดงความคิดเห็น 
 3.3 ผู้นิเทศ 

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร  

 3.4 ผู้รับการนิเทศ บุคลากรของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ครูวิชาการ หรือครูผู้รับผดิชอบ งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และจุดเน้นพิเศษ ที่ต้องนิเทศ ติดตาม ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
4. กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศฯ 
 4.1 ก่อนใช้เครื่องมือการนิเทศ 

- ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- ศึกษานโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  
  - ศึกษาเครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือการนิเทศฯ 
  - ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการนิเทศฯ 
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 4.2 การใช้เครื่องมือการนิเทศ 
- สอบถาม/สัมภาษณ์โดยผู้นิเทศ 

  - ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
  - ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูลและร่องรอยการด าเนินงาน 
 4.3 หลังการใช้เครื่องมือการนิเทศ 
  - ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมาย 
  - รับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
  - วางแผนการนิเทศ ในระยะต่อไป 
5. เครื่องมือการนิเทศฯ 

แบบนิเทศติดตามการด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

1. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  

3. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
4. แบบติดตามการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
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แบบการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา ที่มีความต้องการนิเทศ 
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 แบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 

 แบบสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
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แบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
............................................................................................................................. ................................................. 
แบบนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้ทราบผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
นิเทศชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 บันทึกข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ 
 ตอนที่ 4 สรุปผลการนิเทศ  
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา .....................................................  กลุ่มเครือข่าย ปสกช.(สช.) ............................. 
      เขต .................... จังหวัด .................... โทรศัพท์/โทรสารของสถานศึกษา .................................... 
      ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ ....................... 
                Website .................................................. E – mail .................................................................... 
 1.2 ผู้รับการนิเทศ          (  )    ผู้บริหารสถานศึกษาโปรดระบุ ............................................... 
                                                   (  )    ครูวิชาการ/ครูผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการที่ติดตาม 
                                                   (  )    อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................... 
 1.3 วันที่ได้รับการนิเทศฯ ............................................................... เวลา .............................. .............. 
ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา  
        ค าชี้แจง ให้ผู้นิเทศพิจารณาการด าเนินการของสถานศึกษาตามรายการในแต่ละข้อแล้วบันทึกรายละเอียด 
ลงในช่องผลการด าเนินงานตามสภาพจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้วางแผนพัฒนาใน
ระยะต่อไป โดยมีประเด็นการนิเทศดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วิธีด าเนินการพัฒนา หลักฐานและข้อมลูสนับสนุน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.1 ระดับก่อนอนุบาล เรื่องการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ สถานศึกษาจัดอย่างไร 
 
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
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วิธีด าเนินการพัฒนา หลักฐานและข้อมลูสนับสนุน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.2 ระดับอนุบาล  
1.2.1 เรื่องสร้างความร่วมมือ 
กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  
เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ สถานศึกษา
จัดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
 
 
 
1.2 ระดับอนุบาล  
     1.2.2 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้/เนน้การเรียน
ปนเล่น/เรียนอย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม สถานศึกษาจัดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
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วิธีด าเนินการพัฒนา หลักฐานและข้อมลูสนับสนุน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.3 ระดับประถมศึกษา  
    1.3.1 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
 
 
 
 

   

     1.3.2 เรียนภาษาไทย ต้องถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้วิชาอื่น 
 
 
 
 
 
 

   

     1.3.3 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อ
การสื่อสาร 
 
 

   

   1.3.4 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูด้วยการจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
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วิธีด าเนินการพัฒนา หลักฐานและข้อมลูสนับสนุน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
    1.3.5 ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      1.3.6 จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึก
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
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วิธีด าเนินการพัฒนา หลักฐานและข้อมลูสนับสนุน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.4 ระดับมัธยมศึกษา 
    1.4.1 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ  
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
 
 
   1.4.2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อสร้างทักษะที่เชื่อมโยงการสร้าง
อาชีพ และการมีงานท า เช่น ทักษะ
ภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
 
 

 
 

2 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

การด าเนินการของสถานศกึษา ปัญหาท่ีพบ แนวทางการแก้ปัญหา 
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3 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 

 

ตอนที ่3 บันทึกข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ  
3.1 ปัญหา/อุปสรรค์ อ่ืนๆ จากการด าเนินงานภายในสถานศึกษา
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
3.2 การแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................ ......................................................  
3.3 ข้อเสนอแนะของผู้รับการนิเทศ 
............................................................................................................................. .................................................
.....…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
............................................................................................................................. ..................…………….……………  
ตอนที่ 4 สรุปผลการนิเทศ  
4.1  จุดเด่น.........................................................................................................................….............................. 
…………………………………………………………………….................................................................................................
...................................................................................................................................... ...............................…...... 
รางวัลดีเด่นที่ได้รับ............................................................................ ................................................................... 
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4.2 สิ่งที่ต้องการพัฒนา/ต้องการนิเทศในครั้งต่อไป  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

วิธีด าเนินการพัฒนา หลักฐานและข้อมลูสนับสนุน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
 
 
 

   

ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาต่อไป 
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บันทึกการนิเทศและสังเกตการสอนในช้ันเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโรงเรียน.....................................................ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา.............. 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 1  แผนการจัดการเรยีนรู้    
   ท าเครื่องหมาย  ลงใน  ตามข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง 
 

 1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบูรณ์ 
   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 
  1.................................................................................................................................. ............. 
  2............................................................................................................................ ................... 
  3.................................................................................................................................. ............. 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน  
   สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
   ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ คือ........................................................ 
        ................................................................ ......................................................................... 
 3. สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
   สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ 
   สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม ไม่น่าสนใจ 
   ไม่มีสื่อประกอบการสอน 
 4. การวัดและประเมินผล 
   วัดผลด้วยวธิีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  

 วัดผลด้วยวธิีการที่หลากหลายแต่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        
   วัดผลด้วยวธิีการที่ไม่หลากหลาย แต่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้   

 วัดผลด้วยวธิีการที่ไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        
 
 
 

ชื่อผู้สอน…………………………………..............................…..ต าแหนง่................................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน..............................................ระดบัชั้น………เรื่อง.................................. 
ชื่อครูผู้สอน.....................................................................ต าแหนง่...................................................  
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ....................คาบเรียนที่...............เวลา.............................น. 
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ตอนที่ 2  การจัดการเรียนรู้    
   ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ตามความเป็นจริงจากการสังเกตการสอน 

ที ่ รายการที่สังเกตการสอน 
การจดัการเรียนรู้     

 ข้อสังเกตอื่นๆ มี ไม่มี 
1 มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจ    
2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน    
3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   

4 จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
5 สามารถใช้ค าถามและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 

 และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
   

6 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรือเหตุการณ์ที่
เป็นปัจจุบัน 

   

7 มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย    
8 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน    
9 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีน่่าสนใจ ผู้เรียนมีความสุข    
10 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม    

 
 

ตอนที่ 3  บันทึกผลการนิเทศ สังเกตการสอน 

 

 จุดเด่นของครูผู้สอน         
             
            
            
            
             
 

สิ่งที่ครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา       
            
            
            
            
             

                                                                          ลงชื่อ........................................ผู้นิเทศ 
                                                                                    (..................................................) 
                 ต าแหน่ง..................................................... 
ส่งเอกสารมาที่ supervisor.bkkedu@gmail.com  หลังจากได้รับการนิเทศภายใน 1 เดือน 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทรกลุ่มนิเทศ 02 354 3799 
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      แบบการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา ที่มีความต้องการนิเทศ 

   สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  39 

 

แบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
............................................................................................................................. ................................................. 

แบบนิเทศติดตามการด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้ทราบผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
นิเทศชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
                       ตอนที่ 2 บันทึกการนิเทศและสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

ตอนที่ 4 สรุปผลการนิเทศของสถานศึกษา  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา .................................................................... ........................................................... 
      เขต .................... จังหวัด .................... โทรศัพท์/โทรสารของสถานศึกษา .................................... 
      ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................  
                Website .................................................. E – mail .................................................................... 
 1.2 ผู้รับการนิเทศ          (  )    ผู้บริหารสถานศึกษาโปรดระบุ ............................................... 
                                                   (  )    ครูวิชาการ/ครูผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการที่ติดตาม 
                                                   (  )    อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................... 
 1.3 วันที่ได้รับการนิเทศฯ ............................................................... เวลา ...................... ...................... 
 1.4 จ านวนนักเรียนทั้งหมด .......... รูป 
  มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
  1.4.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน ............ รูป 

1.4.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน ............ รูป 
1.4.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน ............ รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

  1.4.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน ............ รูป 
1.4.5 มัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน ............ รูป 
1.4.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน ............ รูป 

1.5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด .......... รูป/.......คน ประกอบด้วย 
  1.5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน ............ รูป 

1.5.2 รองอ านวยการสถานศึกษา  จ านวน ............ รูป 
1.5.3 เจ้าหน้าที่ศาสนการ (พระภิกษุ) จ านวน ............ รูป 
1.5.4 เจ้าหน้าที่ศาสนการ (คฤหัสถ์) จ านวน ............ คน 
1.5.5 ครูพิเศษ (พระภิกษุ)  จ านวน ............ รูป 
1.5.6 ครูพิเศษ (คฤหัสถ์)   จ านวน ............ รูป/คน 
1.5.7 ครูพิเศษบาลี   จ านวน ............ รูป/คน 
1.5.8 เจ้าหน้าที่    จ านวน ............ รูป/คน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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บันทึกการนิเทศและสังเกตการสอนในช้ันเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโรงเรียน.....................................................ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา.............. 

 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 2.1  แผนการจัดการเรียนรู้    
   ท าเครื่องหมาย  ลงใน  ตามข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

 1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบูรณ์ 
   มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 
  1............................................................................................................................ ................... 
  2.................................................................................................................................. ............. 
  3.................................................................................................................... ........................... 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน  
   สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
   ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ คือ........................................................ 
        .............................................................................................................. ........................... 
 3. สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
   สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ 
   สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม ไม่น่าสนใจ 
   ไม่มีสื่อประกอบการสอน 
 4. การวัดและประเมินผล 
   วัดผลด้วยวธิีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  

 วัดผลด้วยวธิีการที่หลากหลายแต่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        
   วัดผลด้วยวธิีการที่ไม่หลากหลาย แต่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้   

 วัดผลด้วยวธิีการที่ไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        
 
 
 
 

ชื่อผู้สอน…………………………………..............................…..ต าแหนง่................................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน..............................................ระดบัชั้น………เรื่อง.................................. 
ชื่อครูผู้สอน.....................................................................ต าแหนง่...................................................  
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ....................คาบเรียนที่...............เวลา.............................น. 
 

ตอนที่ 2 บันทึกการนิเทศและ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
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ตอนที่ 2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
   ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ตามความเป็นจริงจากการสังเกตการสอน 

ที ่ รายการที่สังเกตการสอน 
การจดัการเรียนรู ้    

 ข้อสังเกตอื่นๆ มี ไม่มี 
1 ขั้นกระตุ้นความคิด………………………………………………. 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

   

2 สร้างความรู้…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

   

3 สู่ทักษะปฏิบัติ…….………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

   

4 ตรวจสอบความรู้….………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

   

5 สะท้อนคิดตกผลึกความรู้………………………………………. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

   

6 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน    
 
 

7 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรือเหตุการณ์ที่
เป็นปัจจุบัน น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   
 
 

8 มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย    
 

9 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีน่่าสนใจ ผู้เรียนมีความสุข    
 
 

10 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม    
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ตอนที่ 2.3  บันทึกผลการนิเทศ สังเกตการสอน 
 จุดเด่นของครูผู้สอน          
            
             
 สิ่งที่ครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา       
            
            
            
             
 

ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศของสถานศึกษา  
4.1  จุดเด่นของสถานศึกษา

..................................................................................................................................................….........................

..........................................................................………………………………………………………………………………………..

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

............................................................................ ..................................................................................................   
รางวัลดีเด่นที่สถานศึกษาเคยได้รับ

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

............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………....................................................................................................  

4.2 สิ่งสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนา/ต้องการนิเทศในครั้งต่อไป  
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  

4.3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.....…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
............................................................................................................................. .................………………………… 
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. ................................................. 

                                                               

                     ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศ 
                                                                                    (..................................................) 
                 ต าแหน่ง..................................................... 
 
ส่งเอกสารมาที่ supervisor.bkkedu@gmail.com  หลังจากได้รับการนิเทศภายใน 1 เดือน 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทรกลุ่มนิเทศ 02 354 3799 
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        แบบการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา ที่มีความต้องการนิเทศ 
        สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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แบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
............................................................................................................................. ................................................. 
แบบนิเทศติดตามการด าเนินงานตามแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้ทราบผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เครื่องมือนิเทศชุดนี้
แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 บันทึกข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ 
 ตอนที่ 4 สรุปผลการนิเทศ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา .................................................................... ........................................................... 
      เขต .................... จังหวัด .................... โทรศัพท์/โทรสารของสถานศึกษา .................................... 
      ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................  
                Website .................................................. E – mail .................................................................... 
 1.2 ผู้รับการนิเทศ          (  )    ผู้บริหารสถานศึกษาโปรดระบุ ............................................... 
                                                   (  )    ครูวิชาการ/ครูผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการที่ติดตาม 
                                                   (  )    อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................... 
 1.3 วันที่ได้รับการนิเทศฯ ............................................................... เวลา ...................... ...................... 
 1.4 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด .......... คน ประกอบด้วย 
  1.4.1 ระดับประถมศึกษา   จ านวน ............ คน 

1.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน ............ คน 
  1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ............ คน 

1.5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน ............ คน  
1.6 ลักษณะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล/แขวง 
  เป็นเอกเทศ 
  อยู่ร่วมกับหน่วยงานอื่น  ระบุ ..............................................................................   
   

ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.1 รูปแบบการจัดภายใน กศน. ต าบล/แขวง 

  เป็นห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  เป็นส านักงาน 
  อ่ืน ๆ ระบุ..............................................................................................................  
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
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2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
2.2.1 ด้านนักศึกษา 
-  จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบครั้งท่ีผ่านมาเฉลี่ย ร้อยละ ...................ผ่านร้อยละ............................. 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร ............................................................................. ................... 

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

............................................................. .................................................................................................................  
  2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ผลการด าเนินงาน……………………............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
  ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................... .. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้เช่นการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ 
มีกิจกรรมอะไรบ้าง………………………………….………………………………………………………………… 

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

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

....................................................................... .......................................................................................................  
  ผลเป็นอย่างไร………………………...............................................................................................  
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 

 กิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐาน  
    ภาษาและการสื่อสาร………..………………………………......……………………………..………..……….... 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
                    คณิตศาสตร…์………………........……………………………………………………….……………………………… 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 



 

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  46 

 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี………………..……………….......………………………………………………… 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
  ผลเป็นอย่างไร……………………….................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
  ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  

 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีกิจกรรมอะไรบ้าง ……………………………........ 
.......................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   ผลเป็นอย่างไร………………………................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
........................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการด าเนินชีวิต เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม 
อะไรบ้าง.............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  ผลเป็นอย่างไร ……………………….......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
  ข้อเสนอแนะ...................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  

 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสังคม เช่น สังคมศึกษา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เป็นต้น 
                    ผลการด าเนินงาน.................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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                ปัญหาที่พบ ……………………………………………………………………………………………..................... 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................   
                    ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
                              ผลการด าเนินงาน................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
  ปัญหาที่พบ ……………………………………………………………………………………………..................... 
................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
                    ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

 จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย                                            
                     ผลการด าเนินงาน................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ปัญหาที่พบ ……………………………………………………………………………………………..................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
                    ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

 

ตอนที่ 3 บันทึกข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ  
3.1 ปัญหา/อุปสรรค์ อ่ืนๆ จากการด าเนินงานภายในสถานศึกษา

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
3.2 การแก้ปัญหา 

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

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

.................................................................................................................. ............................................................ 
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3.3 ข้อเสนอแนะของผู้รับการนิเทศ 
............................................................................................................................. .................................................
.....……………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
.....……………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

 

ตอนที่ 4 สรุปผลการนิเทศ  
4.1  จุดเด่น

..................................................................................................................................................….........................

..........................................................................………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................................ ..............................................  
รางวัลดีเด่นที่ได้รับ

..................................................................................................................................................….........................

..........................................................................………………………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................................................. ............  
4.2 สิ่งท่ีต้องการพัฒนา/ต้องการนิเทศในครั้งต่อไป  

..................................................................................................................................................….........................

..........................................................................………………………………………………………………………………………..

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

                     ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศ 
                                                                                    (..................................................) 
                 ต าแหน่ง..................................................... 
 
ส่งเอกสารมาที่ supervisor.bkkedu@gmail.com  หลังจากได้รับการนิเทศภายใน 1 เดือน 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทรกลุ่มนิเทศ 02 354 3799 
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แบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ของสถานศึกษาที่มีความต้องการพัฒนารูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
  
 

หมายเหตุ    เฉพำะสถำนศึกษำในสังกัดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสถำนศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนครที่เข้ำร่วมกำรคัดเลือก 
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แบบติดตามการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

............................................................................................................................. ................................................. 
แบบติดตามการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนา Best Practices และน าข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เครื่องมือนิเทศชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ตอนที่ 2 การด าเนินงานในการพัฒนา Best Practices 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา ............................................................................. .................................................. 
      เขต .................... จังหวัด .................... โทรศัพท์/โทรสารของสถานศึกษา .................................... 
      ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................  
                Website .................................................. E – mail .................................................................... 
 1.2 ผู้ให้ข้อมูล           (  )    ผู้บริหารสถานศึกษาโปรดระบุ ............................................... 
                                                   (  )    ครูวิชาการ/ครูผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการที่ติดตาม 
                                                   (  )    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................ ....... 
 1.3 วันที่ในการนิเทศ ..................................................... เวลา ............................................  

1.4 จ านวนนักเรียนระดับอนุบาลทั้งหมด .......... คน ประกอบด้วย 
  1.4.1 ระดับอนุบาล 1   จ านวน ............ คน 

1.4.2 ระดับอนุบาล 2  จ านวน ............ คน 
  1.4.3 ระดับอนุบาล 3  จ านวน ............ คน 

1.5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับอนุบาล จ านวน ............ คน  
ตอนที่ 2  การด าเนินงานในการพัฒนา Best Practices  
        ค าชี้แจง ให้ผู้เก็บข้อมูลพิจารณาการด าเนินการของสถานศึกษาตามรายการในแต่ละข้อแล้วบันทึก
รายละเอียด ลงในช่องผลการด าเนินงานตามสภาพจริง โดยมีประเด็นการนิเทศดังต่อไปนี้ 
ชื่อผลงาน : ………………………………………………………………....…………………………………………………………………….. 

1. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : ............................................................ ................ระดับชั้น................................... 
ด้านที่สมัคร       ด้านครูผู้สอน  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 

…………………………………………………………………………………………………………….....………...........…………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………...
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………...........................……… 
..............................................................................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 
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3. จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………….............…………………....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 
…………………………………………………………………………………………………............…………….....……………………………
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 

ข้อเสนอแนะ………………………..…………………………………………………………………...........................……… 
......................................................................................... .....................................................................................
....……………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการผลิตผลงาน รูปแบบวิธีการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
……………………………………………………………………………………………….............…………………....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 
…………………………………………………………………………………………………............…………….....…………………………... 

ข้อเสนอแนะ……………..……………………………………………………………………………...........................……… 
............................................................................................................................. .................................................
....……………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 

5. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

……………………………………………………………………………………………….............…………………....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 
…………………………………………………………………………………………………............……...……….....………………………… 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………..………………...........................……… 
............................................................................................................................. .................................................
....……………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………......…………...........……………………... 

6. ปัจจัยความส าเร็จ 

……………………………………………………………………………………………….............…………………....………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............…………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………….............…………………....………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............…………….....…………………………… 

ข้อเสนอแนะ.……………………………………………………………………………..............…………….................…… 
.............................................................................................................................................................. ................
.....…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
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7. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
…………………………………..................………………………………………………………………………………....…………………… 
………………………………..............……………………………………………………………………………….....…………………………
……………………………………………………………………………………………….............…………………....………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............…………….....…………………………… 

ข้อเสนอแนะ.……...............……………………………………………………………………...............…………………… 
............................................................................................................................. .................................................
.....…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
.............................................................................. ................................................................................................ 

8. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
……………………………………………............……………………………………………………………………....………………………… 
…………………………………………..........…………………………………………………………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………….............…………………....………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............…………….....…………………………… 

ข้อเสนอแนะ ………………………………...........…………………………………………...............………………………. 
............................................................................................................................. .................................................
.....…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
 

 
             ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศ 

                                                                                    (..................................................) 
                 ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเอกสารมาที่ supervisor.bkkedu@gmail.com  หลังจากได้รับการนิเทศภายใน 1 เดือน 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เบอร์โทรกลุ่มนิเทศ 02 354 3799 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

ที ่93 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
---------------------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้จัดท ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 และด ำเนินกำรนิ เทศ ติดตำม และประเมินผล 
สถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ของรัฐบำล และสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก ำหนด อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลนั้น 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร เกิดกำรบูรณกำรงำนระดับพ้ืนที่สนองต่อนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
     ว่ำที่ร้อยตรีอำนนท์  สุขภำคกิจ ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร        

 

ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนนุ กำรด ำเนินงำนกำรนเิทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ 
 2.  ร่วมด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แนะ ให้ควำมช่วยเหลือ สถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร    

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล ประธำน 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
4. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
5. นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 /หนำ้ที่...... 
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-๒- 
  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. วำงแผนก ำหนดแนวทำงรูปแบบวิธีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  2. จัดท ำแผนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  3. ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศตลอดจนกำรวิเครำะห์ผลกำรนิเทศ  
  4. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แนะ ให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
  5. สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
 

  ให้คณะท ำงำน ที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  14  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

ว่ำที่ร้อยตรี 
                         (อำนนท์  สุขภำคกิจ) 
                  ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
ที ่92 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
---------------------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้จัดท ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 และด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ศูนย์
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครจ ำนวน 2 แห่ง จำกท้ังหมดของพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 50 แห่ง เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำล 
และสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก ำหนด อันจะน ำไปสู่ กำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลนั้น 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร เกดิกำรบูรณกำรงำนระดับพ้ืนที่สนองต่อนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะด ำเนินงำนกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผล    กำรจัดกำรศึกษำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
ที่ปรึกษา 
1. ว่ำที่ร้อยตรีอำนนท์  สุขภำคกิจ  ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร        
2. นำยปรเมศวร์  ศิริรัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
3. นางรัชนุช  สละโวหาร   รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังนี้ 
1.   ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

 2.  ร่วมด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แนะ ให้ควำมช่วยเหลือ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร    
คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล ประธำน 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

2. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
/4. นางทัศนีย์...  



 

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  57 

 

-๒- 
4. นางทัศนีย์  นิวาศะบุตร   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมการศึกษา กรรมกำร 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
5. นางสาวพิสสมัย  นามบุตร   นักวิชาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา     กรรมกำร 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
6. นำยณัฐฐำกรณ์ สีหำบุตร   นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ     กรรมกำร 
   นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร 
7. นำงสำวกันทิมำ ท้วมพิบูลย์   นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ     กรรมกำร 
   นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร 
8. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
9. นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 

  คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ร่วมวำงแผนก ำหนดแนวทำงรูปแบบวิธีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
  2. ร่วมจัดท ำแผนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ กำรด ำเนินงำนตำมตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
  3. ร่วมก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศตลอดจนกำรวิเครำะห์ผลกำรนิเทศ  
  4. ร่วมด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แนะ ให้ควำมช่วยเหลือศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
  5. ร่วมกันสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 

  ให้คณะท ำงำน ที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  14   กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

ว่ำที่ร้อยตรี 
                         (อำนนท์  สุขภำคกิจ) 
                  ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 เบอร์โทรศัพท์  :  081-721-2036    

E-mail  :  ko.bkk2@gmail.com 
 

2. นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 เบอร์โทรศัพฺท์  :  081-642-8801 

E-mail  :  aou.umaporn@gmail.com 
  

3. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  เบอร์โทรศัพฺท์  :  081-093-8037  

E-mail  :  roongthipthongthai@gmail.com 
 
4. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์  :  081-988-5140    
E-mail : benjamas@dlthailand.com 

 
5. นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
   เบอร์โทรศัพฺท์  :  098-265-4908 
 E-mail : arunya.th@esdc.go.th  
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กองบรรณาธกิาร 

    ที่ปรึกษา 

ว่ำที่ร้อยตรีอำนนท์  สุขภำคกิจ ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
  

  บรรณาธิการ 

      นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

  กองบรรณาธิการ   

  นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
  นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 ผู้จัดพิมพ์ 

  กลุ่มงำนบูรณำกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 




