
แบบบันทึกการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานแบบบูรณาการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โรงเรียน..........................................................................เครือข่าย........................................................ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 จ านวนบุคลากรท้ังหมด............คน  ข้าราชการครู............คน ครูอัตราจ้าง................คน 

 พนักงานราชการ..............คน ครูพี่เลี้ยง..................คน อื่นๆ .........................คน 

 เปิดท าการสอนต้ังแต่...................ถึง....................  นักเรียนท้ังหมด.............................คน 

 ระดับช้ันอนุบาล.............คน  ประถมศึกษา.............คน  มัธยมศึกษาตอนต้น................คน 

ประเด็นการนิเทศ โรงเรียนด าเนินการ 
1.ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร 
1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน  
น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา  
วัดและประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุง      
การจัดประสบการณ์ผู้เรียน  
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
เป็นปัจจุบัน และจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 
ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน  
วัดและประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครบทุกช้ัน  
เปิดรายวิชาต้านทุจริตศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับช้ัน  
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ /กลุ่มสาระฯอื่นๆ 
จัดบูรณาการในกิจกรรมอื่น ๆ  

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเด็นการนิเทศ โรงเรียนด าเนินการ 
2.ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.1การอ่านออก เขียนได้                 
คิดเลขเป็น 

มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจ            
การแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
ครูมีการคัดกรองข้อมูลด้านการอา่นและการเขียน คิดเลขเป็น                  
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทุกช้ันเรียน  
ครูมีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การอ่านและการเขียน คิดเลขเป็น ตามระดับช้ัน  
นักเรียนอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น ลดลงจนเป็นโรงเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขได้ ๑๐๐%   

2.2การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning 

ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด น าไปออกแบบการเรียนรู้  
ครูมีการจัดท าหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ใน การ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน ครูจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้
และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อท่ีน่าสนใจ/ทันสมัย 
นักเรียนมีทักษะการคิด  สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย ตนเอง 
นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้ 

ตามระดับช่วงวัย 
2.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนของผู้เรียน  
 

มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่างๆ เช่น O-NET  NT RT 
ระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา ฯลฯ  

มีโครงการ/กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
มีและใช้ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับช้ันส าคัญ 
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นไปตาม เป้าหมายท่ีก าหนด  

……………………………………………………………………………………………………….. 
2.4 การพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/การใช้ทักษะ 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและค้นคว้าหา
ความรู้ได้ 

มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และห้องเรียนให้มีความ 
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเด็นการนิเทศ โรงเรียนด าเนินการ 
2.ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.5 การจัดเตรียมความพร้อมการ
เรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 

มีการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 
มีการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน 
มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ เหมาะสม 
มีการจัดให้มีการเว้นระยะห่าง ท้ังในห้องเรียนและทุกๆพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรม

ในโรงเรียน 
ลดหรือเลี่ยงการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มหมู่มาก หรือมีการสัมผัส

ร่วมกัน 
ท าความสะอาดพื้นท่ีผิวสัมผัสท่ีใช้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

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

2.6 การจัดการเรียนรู้ทางไกล DLTV มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ทุกห้องเรียน 
มีและใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามต้นทาง DLTV 
มีการจัดเตรียมแบบฝึกตามต้นทาง DLTV  ประกอบการสอนสม่ าเสมอ  
มีการก ากับติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา 

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

3.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1 การประกันคุณภาพภายใน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ครูมีวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  
 มีรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) ท่ีเป็นปัจจุบัน  
มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี(SAR) ของโรงเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน  

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเด็นการนิเทศ โรงเรียนด าเนินการ 
4.การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในโครงการพิเศษ  
4.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 

มีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  

มีการเสนอของบประมาณตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
มีแนวทาง/วิธีการด าเนินการพัฒนาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  
มีการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
มีรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 

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

4.2 โรงเรียนประชารัฐ  
 

มีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนประชารัฐ  
มีการใช้งานอุปกรณ์ของบริษัททรู(รุ่นท่ี 1) 
มีผู้สนับสนุน CP All / True 
มีแนวทาง/วิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  
มีรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  

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

4.3 โรงเรียนคุณธรรม  มีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนคุณธรรม  
มีแนวทาง/วิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  
มีการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
มีรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 

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

4.4 โรงเรียนสุจริต  มีแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนสุจริต 
มีแนวทาง/วิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  
มีการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
มีรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเด็นการนิเทศ โรงเรียนด าเนินการ 
5.การนิเทศภายใน  
5.1การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเปน็ฐาน  

มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน  
มีค าสั่งแต่งต้ังผู้นิเทศ  
มีปฏิทินและคู่มือการนิเทศ  
ปฏิบัติการนิเทศครูทุกช้ันเรียน  
มีการบันทึกสมุดนิเทศรายบุคคล  
สรุปรายงานผลการนิเทศและสะท้อนผลในการประชุมครู  

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

6.การด าเนินงานตามนโยบาย 
6.1 สะเต็มศึกษา (STEM) 

ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้สะเต็มศึกษา (STEM) 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
มีรายงานผล/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) 

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

6.2 การบริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียนแม่เหล็ก 
(กรณีโรงเรียนที่จัด) 

กิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
.........................………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  

6.3 โรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม        
(กรณีโรงเรียนที่จัด) 

มีแผนการ/โครงการเรียนรวมร่วมกัน 
มีแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยจัดแบบ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5 M Model 
7.1การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตาม 5 M Model 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง 5M Model สพป.มุกดาหาร 

 มแีผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M Model 
มีโมเดลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 5M Model 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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8.ภาพรวมของโรงเรียน 

8.1 ความใส่ใจของผู้บริหารในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของครู /           

การดูแลนักเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8.2 ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8.4 จุดเด่นของโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8.5 สิ่งที่ควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8.6 ข้อเสนอแนะอื่นเพื่อพัฒนาการศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ลงช่ือ.............................................ผู้นิเทศ 

(..........................................................) 

                 …………../สิงหาคม/ 2563 
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