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ค ำน ำ 
 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือมุ่งเน้น     
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้ำนห้องเรียนคุณภำพ 2) ด้ำนครูคุณภำพ 3) ด้ำน
ผู้บริหำรคุณภำพ 4) ด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ และ 5) ด้ำนผู้เรียนคุณภำพ ในครั้งที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ได้
ก ำหนดให้สถำนศึกษำโดยแบ่งตำมเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรผ่ำนกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
เพ่ือให้มีแนวทำงกำรพัฒนำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่  และมีก ำหนดให้มีกำรนิเทศติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ระหว่ำง
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพ่ือช่วยเหลือ แนะน ำ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน 
 ในกำรนี้ศึกษำนิเทศก์จึงขอรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยใช้
หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 
2/2564 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร หวังว่ำใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม  

“ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 2/2564  
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

------------------------------------------------------------ 
 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือมุ่งเน้น     
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้ำนห้องเรียนคุณภำพ 2) ด้ำนครูคุณภำพ 3) ด้ำน
ผู้บริหำรคุณภำพ 4) ด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ และ 5) ด้ำนผู้เรียนคุณภำพ ในครั้งที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ได้
ก ำหนดให้สถำนศึกษำโดยแบ่งตำมเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรผ่ำนกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
เพ่ือให้มีแนวทำงกำรพัฒนำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ 
 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ จัดกำรประชุมโดยมีตัวแทนจำก 3 ส่วน ได้แก่ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร/ตัวแทนครู และศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย เป็นตัวแทนในกำรร่วมคิด ร่วม
วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้ง 5 ด้ำน เพ่ือก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ และแบบนิเทศ ติดตำม ตลอดจนกำรก ำหนดตำรำงกำรนนิเทศ ติดตำม ครั้งที่  1   เพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จึง
ได้ก ำหนดให้มีกำรนิเทศติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID - 19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพ่ือช่วยเหลือ 
แนะน ำ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียนต่อไป 
 
สรุปผลกำรนิเทศ ดังนี้ 

 ผลกำรนิเทศ ติดตำม เครือข่ำยพัฒนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ มีครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ จ ำนวน 1๒0 คน โดยมีกำรประเมิน
ตนเองในด้ำนห้องเรียนคุณภำพ อยู่ในระดับคุณภำพ 3 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 60 ระดับคุณ
ภำพสีเขียว ร้อยละ 28.33 และระดับคุณภำพสีเหลือง ร้อยละ 11.67 ตำมล ำดับ และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
กำรพัฒนำอยู่ในระดับคุณภำพ 2 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 83.33 และระดับคุณภำพสีเขียว ร้อย
ละ 16.67 ตำมล ำดับ กำรประเมินตนเองในด้ำนครูคุณภำพ อยู่ในระดับคุณภำพ 3 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสี
ขำว ร้อยละ 53.33 ระดับคุณภำพสีเขียว ร้อยละ 37.50 และระดับคุณภำพสีเหลือง ร้อยละ 15.83 ตำมล ำดับ 
และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำอยู่ในระดับคุณภำพ 2 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 82.50 และ
ระดับคุณภำพสีเขียว ร้อยละ 17.50 ตำมล ำดับ  
 ในภำพรวมด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ในภำพรวมด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 ในภำพรวมด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเองในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 



ง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า ครูมีความต้องการในการพัฒนาหลัก ๆ ๓ ด้าน ได้แก่  
 ๑) พัฒนาการสร้างสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีและสื่อท ามือ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
 ๒) พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย 
 ๓) พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

 



๑ 
 

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม  

“ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ทีม่าและความส าคัญ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือมุ่งเน้น     
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้ำนห้องเรียนคุณภำพ 2) ด้ำนครูคุณภำพ 3) ด้ำน
ผู้บริหำรคุณภำพ 4) ด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ และ 5) ด้ำนผู้เรียนคุณภำพ ในครั้งที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ได้
ก ำหนดให้สถำนศึกษำโดยแบ่งตำมเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรผ่ำนกำรร่วมคิด ร่วม
วำงแผน เพ่ือให้มีแนวทำงกำรพัฒนำตำมบริบทเชิงพื้นที ่

เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ จัดกำรประชุมโดยมีตัวแทนจำก 3 ส่วน ได้แก่ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร/ตัวแทนครู และศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย เป็นตัวแทนในกำรร่วมคิด ร่วม
วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้ง 5 ด้ำน เพ่ือก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ ค ำอิิบำยระดับคุณภำพ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ และแบบนิเทศ ติดตำม ตลอดจนกำรก ำหนดตำรำงกำรนนิเทศ ติดตำม ครั้งที่  1   
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทิิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมกุดำหำร จึงไดก้ ำหนดให้มีกำรนิเทศติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยน 
๒๕๖๔ เพ่ือช่วยเหลือ แนะน ำ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้กับ
โรงเรียน ครู และนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การนิเทศ 

๑) เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 ๒) เพ่ือช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระหว่ำง วันที่ 2๓ – 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4  
 

รูปแบบการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID - 19) ครั้งที่ ๑ เป็นการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลี้ยงและการให้ค าแนะน า (Coaching and 
Mentoring) โดยยึดหลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ได้รับข้อมูลสารสนเทศ แนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนคุณภำพกำรศึกษำ 5 มิติ ผ่ำนควำมร่วมมือ ๕ กระบวนกำร ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ตารางการนิเทศ 
วัน/เดือน/ปี เวลา โรงเรียน ผู้นิเทศ 

2๒ พ.ย. 2564 13.00 น. เป็นต้นไป บ้ำนค ำผักหนอกสงเปือย 1. ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ครูวิชาการ 

23 พ.ย. 2564 13.00 น. เป็นต้นไป บ้ำนหนองหอยป่ำหวำย 
24 พ.ย. 2564 08.30 น. – 10.00 น. บ้ำนดอนม่วย 

10.30 น. – 12.00 น. บ้ำนหนองแอก 
13.00 น. เป็นต้นไป บ้ำนสำมขำมิตรภำพที่ 3 

25 พ.ย. 2564 08.30 น. – 10.00 น. บ้ำนนำสองห้อง 
10.30 น. – 12.00 น. บ้ำนนำเสือหลำยหนองยอ 
13.00 น. เป็นต้นไป บ้ำนนำตะแบง 1 

26 พ.ย. 2564 08.30 น. – 10.00 น. บ้ำนค ำป่ำหลำย 
10.30 น. – 12.00 น. บ้ำนนำค ำน้อย 2 
13.00 น. เป็นต้นไป แก้งโนนค ำประชำสรรค์ 

30 พ.ย. 2564 08.30 น. เป็นต้นไป ชุมชนบำงทรำยใหญ่ 
*หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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 ขั้นเตรียมวางแผน (ร่วมคิด, ร่วมวางแผน)

- ประชุม วำงแผนเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน 
- ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน และแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
- จัดท ำเครื่องมือในกำรนิเทศ 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรออกนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้  
- ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำนและครูวิชำกำร ผ่ำนระบบ ZOOM Cloud Meeting 

 ขัน้ด าเนินการ (ร่วมท า, ร่วมประเมินผล)

- ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูวิชาการสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับสถานศึกษา 
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
  ตามบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการสะท้อนผลให้ผู้รับการนิเทศด้วยความเป็นกัลยณมิตร 
- คณะกรรมกำรนิเทศสรุปผลกำรนิเทศในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
- สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ พร้อมทั้งนัดหมำยกำรนิเทศ ติดตำม ครั้งที่ 2 

ขั้นติดตามขณะด าเนินการ (ร่วมท า, ร่วมประเมินผล, ร่วมรับผิดชอบ) 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมกำรนิเทศ      2) สถำนศึกษำ 
- รวบรวมข้อมูลผลกำรนิเทศ    - วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 
- วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรนิเทศ     - วำงแผนกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย 
- สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ     - ด ำเนินกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย 
 

    ขั้นปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม (ร่วมท า, ร่วมประเมินผล, ร่วมรับผิดชอบ)

น ำผลที่ได้รับจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศมำวิเครำะห์หำจุดบกพร่องที่เป็นปัญหำ น ำมำแก้ไขเพ่ือลดปัญหำอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5 ด้าน โดยใช้

หลักการ ๕ ร่วม  
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วิธีด าเนินการ 
 
 กำรนิเทศครั้งนี้ผู้นิเทศได้ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล 
และร่วมรับผิดชอบ” ประกอบกับกระบวนกำรพัฒนำแบบเดมม่ิง ซึ่งมีรำยละเอียดในแต่ละกระบวนกำร ดังนี้ 
 
 ๑. ขั้นเตรียมวางแผน (ร่วมคิด, ร่วมวางแผน) 
  หลังจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพร่วมประชุมรับนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่  ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือเตรียมวางแผน โดยในการวางแผนเตรียมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน ไดร้ับควำมร่วมมือจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูวิชำกำร และศึกษำนิเทศก์ประจ ำ
เครือข่ำย ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน ตำมบริบทของเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ จำกมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2564 ณ โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย 
2 ได้ข้อสรุปในกำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน และแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จัดท ำเครื่องมือในกำรนิเทศ และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ออกนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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๒. ขั้นด าเนินการ (ร่วมท า, ร่วมประเมินผล) 
  ขั้นด ำเนินกำรเป็นกำรขยำยผลแนวทำงกำรพัฒนำสู่ระดับสถำนศึกษำ โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
และครูวิชำกำรเป็นผู้สร้ำงควำมเข้ำใจและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยใน 
เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเป็นระยะตำมบริบทของสถำนศึกษำ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรนิเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการ ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่ได้ก าหนดร่วมกันตามบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการสะท้อนผลให้ผู้รับการนิเทศด้วย
ความเป็นกัลยณมิตร เพ่ือเป็นข้อมูลให้สถำนศึกษำไดก้ ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ พร้อมทั้งนัดหมำย
กำรนิเทศ ติดตำม ครั้งที่ 2 
 

 
 
 3. ขั้นติดตามขณะด าเนินการ (ร่วมท า, ร่วมประเมินผล, ร่วมรับผิดชอบ) 
  กำรติดตำมขณะด ำเนินกำร (ร่วมท ำ, ร่วมประเมินผล, ร่วมรับผิดชอบ) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ๑) คณะกรรมกำรนิเทศ  
   คณะกรรมกำรนิเทศรวบรวมข้อมูลจำกกำรนิเทศ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรนิเทศ
และสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศให้กับหน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำทรำบ 
   2) สถำนศึกษำ 
    สถำนศึกษำร่วมประชุมวิเครำะห์ผลกำรนิเทศ  วำงแผนกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย 
ตลอดจนด ำเนินกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
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 4. ขั้นปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม  (ร่วมท า, ร่วมประเมินผล, ร่วมรับผิดชอบ)  
  เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรนิเทศแล้ว สถำนศึกษำน ำผลที่ได้รับจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร
นิเทศมำวิเครำะห์หำจุดบกพร่องที่เป็นปัญหำ น ำมำแก้ไขเพ่ือลดปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
 

 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
 กำรนิเทศครั้งนี้ผู้นิเทศใช้เครื่องมือนิเทศที่พัฒนำขึ้นโดยควำมร่วมมือของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูวิชำกำร 
และศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน ตำมบริบทของ
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือกำรนิเทศ ดังนี้ 
 ๑) กรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ”ภำคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 2) แบบบันทึกเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ดำ้น โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วม
วำงแผน ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ภำคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สะพำนมิตรภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
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 ๓) แบบนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ”ภำคเรียนที่ 2/2564  เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำน
มิตรภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร “ด้ำนห้องเรียนคุณภำพ และด้ำนครูคุณภำพ” 
 ๔) แบบนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ”ภำคเรียนที่ 2/2564  เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำน
มิตรภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร “ด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ 
และด้ำนผู้เรียนคุณภำพ” 
 
ผลการด าเนินการนิเทศ 
 ผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สะพำนมิตรภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ 

      
๑. ผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ครั้งที่ 1  รายโรงเรียน 

 

 ผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยใช้หลักกำร ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สะพำนมิตรภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ผู้นิเทศน ำเสนอข้อมูลรำยโรงเรียน ดังนี้ 
 
๑) โรงเรียนแก้งโนนค ำประชำสรรค์ 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวจุลินรัตน์ ปำหลำ อ.2 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
2 นำงเบญจมำศ เมืองโคตร อ.3 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
3 นำงปรัชนีย์ วังวงศ์ ป.1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 
4 นำงรสำ ก้ำนสันเทียะ ป.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 
5 นำงสำวจุฑำมำศ ปัททุม ป.3 สีเขียว สีขำว สีเหลือง สีเขียว 
6 นำงสำวอรนรี ไพจิตรโยิี ป.4 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 
7 นำยชนะ ก้ำนสันเทียะ ป.5 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 
8 นำยสุพจน์ หงษ์ศรีแกว้ ป.5 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
9 นำงสำวอมรรัตน์ แสนศรี ป.6 สีเหลือง สีเขียว สีเขียว สีขำว 

10 นำยณัฐวุฒิ ท ำมำน ม.1 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 
11 นำงชัชฎำพร สำรมำศ ม.2 สีเขียว สีขำว สีเหลือง สีเขียว 
12 นำยสมชำย จิตรจักร ม.3 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 



๘ 
 

 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
     - ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะกำรจัดประสบกำรณ์ในชั้นเรียน กำร
จัดมุมประสบกำรณ์ ตลอดจนกำรพัฒนำสื่อกำรสอนที่เหมำะสมกับเด็ก โดยครูมีแนวทำงกำรพัฒนำโดยสร้ำง
เครือข่ำยร่วมพัฒนำกับครูต้นแบบในเครือข่ำยฯสะพำนมิตรภำพเพ่ือแลกเปลี่ยนเทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะ
กับช่วงวัย  
     - ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ครมีูควำมต้องกำรพฒันำการสร้างสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีและสื่อท า
มือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวิจัยในชั้นเรียน 
 
๒) โรงเรียนชุมชนบำงทรำยใหญ่ 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวปรียำนุช ในชัยภูมิ อ.2 - 3 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
2 นำงวลัยวรรณ สุอริยพงษ์ ป.1 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
3 นำยประพัฒน์พงศ์ สำรจันทร์ ป.2 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
4 นำงสำวเบญจพร โบรำณ ป.3 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
5 นำยจิตรกร ค ำิิมำ ป.4 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
6 นำยค ำแดง วิสุทยำ ป.5 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
7 นำยมำนพ วงศ์สำขำ ป.6 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 
 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเหลือง และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีเขียว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเหลือง และ ตั้งค่ำ
เป้ำหมำย ในระดับ สีเขียว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเหลือง และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีเขียว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเหลือง และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีเขียว 
 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
     - ระดับปฐมวัย ครจูัดกิจกรรมส่งเสริมประสบกำรณ์แบบควบชั้นเรียน (อนุบำล ๒ และอนุบำล ๓) ท ำให้
ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำตนเองในด้ำนเทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์แบบควบชั้นที่เหมำะสมกับเด็กปฐมวัย  
     - ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ครมีูควำมต้องกำรพฒันำสื่อเทคโนโลยี และการวิจัยในชั้นเรียน 
 



๙ 
 

๓) บ้ำนดอนม่วย 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงศิรินำถ มโนใจ อ.2 - 3 สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

2 นำงวงเดือน บัวพรม ป.1 สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

3 นำงสำววีรยำ ค ำดี ป.2 - ๓ สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

4 นำยอนุสิทฐ์ ทวีโคตร ป.๔ สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

5 นำยณัฐพงศ์ เมืองโคตร ป.๕ สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

6 นำยพรเจริญ มะละกำ ป.๖ สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีเขียว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีเขียว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

- ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีเขียว 
 - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ 
สีเขียว 
 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบควบชั้น และกำร
พัฒนำสื่อเทคโนโลยีและสื่อท ามือเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๔) บ้ำนนำเสือหลำยหนองยอ 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวปริยำ ศรีล ำพัง อ.2 - 3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

2 นำงนิภำภรณ์ นำชัยสิทิิ์ ป.1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

3 นำยชัยยำ วงศำภิวัฒน์ ป.2 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

4 นำยนิพนิ์ ลำยทอง ป.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

5 นำยกิตติพงศ์ อินทะมำ ป.4 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

6 นำงสำวจิรำพร เชื้อขำวพิมพ์ ป.5 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

7 นำงสำวกมลชนก ค ำชนะ ป.6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีเขียว 



๑๐ 
 

 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
 ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำกำรสร้ำงสื่อทีส่อดคล้องกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ต้องกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในรูปแบบที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย 
 
๕) บ้ำนนำค ำน้อย ๒ 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวตวงพร อินทร์จักร อ.2 - 3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

2 นำงสำวินวรรณ กิตติภัทรจรรยำ ป.1 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

3 นำยณัฐชัย สุกใส ป.2 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

4 นำงสำวกำญจน์ฐิมำ วรรคดี ป.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

5 นำงมณีวรรณ ภูบุตรตะ ป.4 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

6 นำยพนมพร ปำหลำ ป.5 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

7 นำงสำวสิริเนตร เพชรฤทิิ์ ป.6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

๘ นำงทัศณี เครื่องพำที ป.๔ - 6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีเขียว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
    - ระดับปฐมวัย ครูปฐมวัยมีควำมช ำนำญในกำรจัดประสบกำรณ์ และผลิตสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก

ปฐมวัย สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรสอนได้  
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ในรูปแบบที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรยีน 
 
 
 



๑๑ 
 

๖) บ้ำนสำมขำมิตรภำพที่ ๓ 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสุรำงค์รัตน์ รัตนเนตร อ.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

2 นำงสำวอภัสรำพร ยังแสนภู อ.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

3 นำงจัทร์แจ่ม พันิ์สุนันนนท์ ป.1/1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

4 นำงสำวอรุณรัตน์ คุณศรีเมฆ ป.1/2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

5 นำยชนำิิป ศรชัยสกุล ป.2/1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

6 นำยเพ็ญพสิษฐ์ บุญภู่ ป.2/2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

7 นำงสำวปรียดำ แดงบุตร ป.3/1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

๘ นำงิำรำทิพย์ สีหำนำม ป.3/2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

9 นำงนงลักษณ์ สมสอน ป.4 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

10 นำงสำวหนึ่งฤดี ศรีสกลวงศ์ ป.6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

11 นำงภัทรำวดี ดอกบัว ป.6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

12 นำยเทิดพงษ์ ิรรมนำ ป.6/2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

13 นำงเพลินจิต แสนค ำ ม.1 สีเหลือง สีขำว สีเหลือง สีขำว 

14 นำงสำวยุพำพรรณสิริ ิรรมวงศ์ ม.1 - 3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

1๕ นำงพัฒนำพร มำยูร ม.ต้น สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

1๖ นำงอริสรำ วรรณประภำ ม.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

1๗ นำงสำวนันทวัน อุระ  สีขำว สีขำว สีขาว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
    ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในรูปแบบที่

หลำกหลำย 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๗) บ้ำนหนองหอยป่ำหวำย 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวปณิตำ สุดรอด อ.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

2 นำงสำวปนัดดำ อุทัยวัฒน์ อ.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

3 นำงสำวปริญญำ โฆษะษุ ป.1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

4 นำงสำวศิริวัฒน์ โทจันทร์ ป.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

5 นำงสำวฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ ป.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

6 นำงอำรุณี ทองมหำ ป.4 - 6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

7 นำงปรียำรัตน์ ปัททุม ป.4 - 6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

๘ นำงจิรำวดี ค ำพิลำ ป.4 - 6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

9 นำงรำตรี อินไชยำ ป.4 - 6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

10 นำยิีรวัจน์ ภำคภูม ิ ม.1 – ม.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

11 นำงสำวขนิษฐำ ผำลีพัฒน์ ป.1 – ม.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

12 นำงสำววรำภรณ์ สอนจินซือ ม.1 – ม.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

13 นำงสำวนำรินทร์ จุกจันทร์ ม.1 – ม.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

14 นำยวำยุภักดิ์ สีจูมพล ป.1 – ม.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
    ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในรูปแบบที่

หลำกหลำย และพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรยีน 
 
๘) บ้ำนค ำผักหนอกสงเปือย 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงศิริวรรณ อันอำน อ.2 - 3 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 
2 นำงบุษรำกร ทวีโคตร ป.1 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

3 นำยพรเทพ บับพำน ป.2 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 
4 นำงลัดดำวัลย์ ตรุวรรณ ป.3 สีเขียว สีขำว สีเหลือง สีเขียว 
5 นำยศักดิ์สินิุ์ พันิุ์ออน ป.4 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

6 นำงสำวจริยำ ค ำสีทำ ป.5 สีเขียว สีขำว สีเหลือง สีขำว 

7 นำยพัฒนำชัย บุทิิจักร ป.6 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเหลือง และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเหลือง และ ตั้งค่ำ
เป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
    ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนำเทคนิคกำรสอน

ซ่อมเสรมิส ำหรบัเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรู้ และพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรยีน 
 
๙) บ้ำนนำตะแบง 1 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวรัชนี รูปงำม อ.2 สีเขียว สีขำว สีขำว สีขำว 

2 นำงสำวคณิตำ รอบคอบ อ.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

3 นำงสุมำส เบญมำตย์ ป.1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

4 นำงสำวพัชญ์วิตำ ฐิติปัญญสิทิิ์ ป.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

5 นำงสำวสุกัญญำ ขำมิำตุ ป.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

6 นำงสำวเพ็ญพักตร์ เมืองโคตร ป.4 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

7 นำยชินกฤต อ่อนค ำหล้ำ ป.5 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

๘ นำงบัวผัน อำจวิชัย ป.6 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

9 นำงสำวพนิดำ ไชยเพ็ชร ป.6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

10 นำงสำวสุมิตรำ แซ่โง้ว ม.1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

11 นำงสำวนันท์นภัส ศรีหำเมฆ ม.1 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

12 นำงสำวนรีรัตน์ ประทุมลี ม.2 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

13 นำงภัสรจิรำ ศรีชมภู ม.2 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

14 นำยเจษฎำภรณ์ เมืองโคตร ม.3 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1๕ นำยศรำวุิ อรกุล ม.3 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

1๖ นำยละพิน สมบูรณ์ ม.1 – ม.3 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

1๗ นำยกฤษณะ ศรีสว่ำง ป.1 – ม.3 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
    ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และพัฒนำควำมรู้

เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรยีน 

 
๑๐) บ้ำนค ำป่ำหลำย 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวนฤมล พำลึก อ.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

2 นำงสำวสุพรรณี ภำคภูมิ อ.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

3 นำงเมิิศำ ซำมงค์ ป.1 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

4 นำงจิตรำมำส บุญประสพ ป.2/1 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

5 นำยณัฐพงษ์ แสนสำมำรถ ป.2/2 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

6 นำงสำวโสภำ ศรีสุภำ ป.3/1 สีเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 

7 นำงสำวอันรญำ ค ำลือไชย ป.3/2 สีเขยีว สีเขียว สีเหลือง สีเขียว 

๘ นำงสำวชุดำนันท์ วงค์กระโซ่ ป.1 - 4 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

9 นำยศักร์ศฤษฎ์ กลำงประพันิ์ ป.5/2 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

10 นำงจิรำพร รองเมือง ป.4 - 6 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

11 นำยิงชัย สำมำรถ ป.6 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  



๑๕ 
 

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีเขียว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 

 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
    ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน 

 
๑๑) บ้ำนนำสองห้อง 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคณุภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงมุกดำหำร มำนะวงศ์ อ.2 - 3 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 
2 นำงอมรำ โทนแก้ว ป.1 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 
3 นำงไอดำ ป้องสีดำ ป.2 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 
4 นำงดรุนีย์ จันทรำภรณ์ ป.3 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 
5 นำงสำวสุทิิดำ อุ่นชัย ป.4 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

6 นำยกมล สุวรรณมำโจ ป.5 สีเขียว สีขำว สีเหลือง สีขำว 

7 นำงโสพล ใจมั่น ป.6 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเองในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ 
สีขำว 
 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 

    ครูมีควำมต้องกำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนซ่อมเสรมิควบคู่กับกำรสอน DLTV และพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรวิจัยในชั้นเรยีน 
 
๑๒) บ้ำนหนองแอก 
 

๑. เป้ำหมำยด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

1 นำงสำวพรพรรณ คุณะชัย อ.2 - 3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 
2 นำงสำคร ทองผำ ป.1 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 
3 นำงสำวเพ็ญศิริ พรหมกิ่งแก้ว ป.2 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 
4 นำงจ ำเนียร ทองผำ ป.3 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ ำชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภำพ ครูคุณภำพ 
ประเมินตนเอง เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เป้ำหมำย 

5 นำงสำวปวีณำ อัดทะนำค ป.4 สีเขียว สีขำว สีเขียว สีขำว 

6 นำงสำวรัชฉวี บ ำรุงสวัสดิ์ ป.5 สีขำว สีขำว สีขำว สีขำว 

7 นำงสำวกมลวรรณ พำลึก ป.6 สีขำว สีขำว สีเขียว สีขำว 

 ๒.  เป้ำหมำยด้ำนผู้บริหำรคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ใน
ระดับ สีขำว 
 ๓.  เป้ำหมำยด้ำนสถำนศึกษำคุณภำพ ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย 
ในระดับ สีขำว 
 4. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนคุณภำพ  

    - ระดับปฐมวัย ปรำกฏผลกำรประเมินตนเอง ในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ สีขำว 
     - ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรำกฏผลกำรประเมินตนเองในระดับ สีขำว และ ตั้งค่ำเป้ำหมำย ในระดับ 
สีขำว 
 5. ข้อค้นพบในกำรนิเทศ 
     ครมีูควำมต้องกำรพัฒนำการสร้างสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีและสื่อท ามือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และการวิจัยในชั้นเรียน 

 
จำกผลกำรนิเทศ ติดตำม เครือข่ำยพัฒนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสะพำนมิตรภำพ มีครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศด้ำนห้องเรียนคุณภำพและครูคุณภำพ จ ำนวน 1๒0 คน โดยมีกำรประเมิน
ตนเองในด้ำนห้องเรียนคุณภำพ อยู่ในระดับคุณภำพ 3 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 60 ระดับคุณภำพสี
เขียว ร้อยละ 28.33 และระดับคุณภำพสีเหลือง ร้อยละ 11.67 ตำมล ำดับ และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อยู่ในระดับคุณภำพ 2 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 83.33 และระดับคุณภำพสีเขียว ร้อยละ 16.67 
ตำมล ำดับ กำรประเมินตนเองในด้ำนครูคุณภำพ อยู่ในระดับคุณภำพ 3 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 
53.33 ระดับคุณภำพสีเขียว ร้อยละ 37.50 และระดับคุณภำพสีเหลือง ร้อยละ 15.83 ตำมล ำดับ และมีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำอยู่ในระดับคุณภำพ 2 ระดับ คือ ระดับคุณภำพสีขำว ร้อยละ 82.50 และระดับ
คุณภำพสีเขียว ร้อยละ 17.50 ตำมล ำดับ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า ครูมีความต้องการในการพัฒนาหลัก ๆ ๓ ด้าน ได้แก่  
 ๑) พัฒนาการสร้างสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีและสื่อท ามือ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
 ๒) พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย 
 ๓) พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

กรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 
โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” 

ภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

1. ห้องเรียนคุณภาพ 
1.1. ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ 
1.2. ควำมปลอดภัยภำยในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.3. บรรยำกำศปลอดโปร่ง แสงสว่ำงเพียงพอเหมำะต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.4. กำรจัดตกแต่งสื่อ องค์ควำมรู้ มุมประสบกำรณ์ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
1.5. มีองค์ประกอบพ้ืนฐำนที่ส ำคัญและจ ำเป็นเหมำะสม 

2. ครูคุณภาพ 
2.1 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุกำรณ์ 
2.2 กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยึดตำมมำตรฐำน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.3 พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2.4 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
2.5 กำรวัดผล ประเมินผล และวิจัยในชั้นเรียน 
2.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 
2.7 ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน/ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน 
2.8  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุกำรณ์ 
3.2 บริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่และบริเวณโรงเรียน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพครูและผู้เรียน 
3.4 จัดระบบนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง 
3.5 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและมีคุณภำพ 
3.6 ด ำเนินงำนตำมนโยบำยทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ สพฐ. 
3.7 สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก 
3.8 กำรบริหำรงำนวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 
4.1 ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ ร่มรื่น สะอำด และเป็นระเบียบ 
4.2 ควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
4.3 จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
4.4 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.5 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
4.6 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ควำมโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
4.7 สร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนคุณภำพกำรศึกษำแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 



๑๙ 
 

5. ผู้เรียนคุณภาพ 
     5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  
5.1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  
5.1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  
5.1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

     5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2.1 ผลสัมฤทิิ์ทำงวิชำกำร 
 5.2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 
หมายเหตุ   รำยละเอียดของกำรปฏิบัติในแต่ละประเด็นของแต่ละด้ำนให้โรงเรียนสร้ำงข้อตกลง/ตั้งเป้ำหมำย 
               ร่วมกันให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน  
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ค าอธิบายระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมนิผล และร่วมรับผิดชอบ” 
ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียน.........................................................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

รายการด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1) (2) (3)  (4) 
๑. ห้องเรียนคุณภาพ  
๑.๑ ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ 
     - พื้นห้อง สะอำด   
     - ผนังห้อง สะอำด  
     - ฝ้ำเพดำน สะอำดไม่มีหยำกไย่ 
     - โต๊ะเก้ำอี้สะอำดและเปน็ระเบียบ  

ปฏิบัติได้ 1 รำยกำร 
 

ปฏิบัติได้ 2 รำยกำร 
 

ปฏิบัติได้ 3 รำยกำร 
 

ปฏิบัติได้ 4 รำยกำร 
 

๑.๒ ควำมปลอดภัยภำยในห้อง วัสดุ/ 
      อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ 

มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ใน
ห้องเรียนช ำรุด มำกกว่ำ 3 อย่ำง
ขึ้นไป  

มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ 
ในห้องเรียนช ำรุด  2 อย่ำง 

มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครุภัณฑ์        
ในห้องเรียนช ำรุด  1 อย่ำง 

ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ใน
ห้องเรียนช ำรุด  

๑.๓ บรรยำกำศปลอดโปร่ง แสงสว่ำง 
      เพียงพอเหมำะต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

อำกำศไม่ถ่ำยเทและแสงสว่ำงไม่
เพียงพอ 

บรรยำกำศปลอดโปร่งหรือ                    
แสงสว่ำงเพียงพออย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง 

บรรยำกำศปลอดโปร่ง                
และแสงสว่ำงเพียงพอ  

บรรยำกำศปลอดโปร่ง และแสงสว่ำง
เพียงพอ พอเหมำะต่อกำรจัดกำร
เรียนรู ้

๑.๔ กำรจัดตกแต่งสื่อ องค์ควำมรู้                           
มุมประสบกำรณ์ เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ปฐมวัย : ไม่มีกำรจัดตกแต่งสื่อ  
องค์ควำมรู้ หรือ มีมุม
ประสบกำรณ์  ๑-2 มุม  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ไม่มีกำร
จัดตกแต่งสื่อ และองค์ควำมรู้  

ปฐมวัย : มีกำรจัดตกแต่งสื่อ  
องค์ควำมรู้ หรือมีมุม
ประสบกำรณ์ 3 มุม  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีกำรจัด
ตกแต่งสื่อหรือองค์ควำมรู้                  

ปฐมวัย : มีกำรจัดตกแต่งสื่อ  
องค์ควำมรูแ้ละมีมุม
ประสบกำรณ์ 4 มุม  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีกำร
จัดตกแต่งสื่อและองค์ควำมรู้
แต่ไม่เป็นปัจจุบนั                                          

ปฐมวัย : มีกำรจัดตกแต่งสื่อ                     
องค์ควำมรู้ และมีมุมประสบกำรณ์                       
5 มุม         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีกำรจัด
ตกแต่งสื่อและองค์ควำมรูท้ี่เปน็
ปัจจุบนั                                   

๑.๕ มีองค์ประกอบพื้นฐำนที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นเหมำะสม 
-โต๊ะ เก้ำอี้ ครูและนักเรียนครบ                 
-กระดำนด ำ/กระดำนไวท์บอร์ด 
-โทรทัศน/์โปรเจคเตอร์ 
-ป้ำยชื่อชั้นเรียน 

มีองค์ประกอบพื้นฐำนทีส่ ำคัญและ
จ ำเป็นเหมำะสม 1-4 รำยกำร 
 

มีองค์ประกอบพื้นฐำนทีส่ ำคัญ
และจ ำเปน็เหมำะสม 5-6  
รำยกำร 
 

มีองค์ประกอบพื้นฐำนทีส่ ำคัญ
และจ ำเปน็เหมำะสม 7 
รำยกำร 
 

มีองค์ประกอบพื้นฐำนทีส่ ำคัญและ
จ ำเป็นเหมำะสมไมน่้อยกว่ำ 8 
รำยกำร  
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รายการด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1) (2) (3)  (4) 
-ป้ำยชื่อครูประจ ำชั้น 
-ป้ำยสมำชิกนักเรียนในห้อง 
-ตำรำงเรียนที่เปน็ปจัจุบนั  
-สถิติกำรมำเรียน  
-ข้อตกลงประจ ำห้อง                    
-สัญลักษณ์ชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ 
-ป้ำย/มุมแสดงผลงำนนักเรียน 
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ค าอธิบายระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมนิผล และร่วมรับผิดชอบ” 
ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียน.........................................................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

รายการด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
๒. ครูคุณภาพ  
2.1 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
      ทันยุคทันเหตุกำรณ์  
*พิจำรณำจำก เกียรติบัตร/รำยงำนกำร
อบรม/บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร/เอกสำรอ่ืน 
ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงมีกำรพัฒนำตนเอง 

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ ๑ 
คร้ัง/ 
๔-๕ ชั่วโมง  

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ ๒ 
คร้ัง/ 
๖-๗ ชั่วโมง  

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ ๓ คร้ัง/ 
๘-๙ ชั่วโมง 

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ ๔ คร้ัง/ 
๑๐ ชั่วโมงขึ้นไป 

2.2 เตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยึด
ตำม 
      มำตรฐำน/ตัวชีว้ัดของหลักสูตร 

ไม่มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์/
แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

ปฐมวัย : มีก ำหนดกำรสอน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :                    
มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคลอ้ง
กับมำตรฐำน/ตัวชี้วัด แต่ไม่มี
ก ำหนดกำรสอนตำมภำระงำน
สอน 

ปฐมวัย : มีแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ไม่ครบถ้วนตรงตำม
มำตรฐำน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :   
มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคลอ้ง
กับมำตรฐำน/ตัวชี้วัด มีก ำหนดกำร
สอนแต่ไม่ครบตำมภำระงำนสอน 

ปฐมวัย : มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์
ครบถ้วนตรงตำมมำตรฐำน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :                           
มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับ
มำตรฐำน/ตัวชีว้ัด และมีก ำหนดกำร
สอนครบตำมภำระงำนสอน 

2.3 พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและ 
      แหล่งเรียนรู้ ประกอบกำรจัดกำร
เรียนรู ้

พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
หรือแหล่งเรียนรู้ ๑ ชิ้น/แหล่ง/
ภำคเรียน 

พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
หรือแหล่งเรียนรู้  ๒ ชิ้น/แหล่ง/
ภำคเรียน 

พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยหีรือ
แหล่งเรียนรู ้๓ ชิ้น/แหล่ง/ภำค
เรียน 

พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยหีรือ
แหล่งเรียนรู ้๔ ชิ้น/แหล่ง/ภำคเรียน 

2.4 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

จัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำร
สอนแบบบรรยำย 

จัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำร
สอนแบบบรรยำยประกอบสื่อ 

จัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำรสอน
โดยนักเรียนได้คิดและลงมือปฏบิัติ
จริง 

จัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำรสอน
ที่นักเรียนได้คิดและลงมือปฏบิตัิจริง           
มีกระบวนกำรกลุ่ม  และมีกำรใช้
สื่อ/เทคโนโลย ี

2.5 กำรวัดผล ประเมินผล และวิจัยในชัน้
เรียน 

ไม่มีกำรวัดและประเมินผล วัดและประเมนิผลไม่ตรงตำม 
สภำพจริง 

วัดและประเมนิผลตำมสภำพจรงิ
โดยใช้วิิีกำรที่หลำกหลำย 

วัดและประเมนิผลตำมสภำพจรงิโดย 
ใช้วิิีกำรที่หลำกหลำย และมีกำร
วิจัยในชัน้เรียน/บนัทึกกำรสอนซ่อม
เสริม               
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รายการด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
๒.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ระดับ 
     ห้องเรียน 

 

มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล
และคัดกรองนักเรียน 

มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล           
คัดกรองนักเรียนและป้องกันและ  
แก้ไขปัญหำ 

มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล            
คัดกรองนักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ ส่งเสริม พฒันำ และส่งต่อ 

2.7 ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน/
ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน 

ผลงำนระดบัเครือข่ำยฯ ผลงำนระดบัส ำนักงำนเขตพื้นที่ ผลงำนระดบัภูมิภำค ผลงำนระดบัชำต ิ

2.8 งำนอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 
 

งำนพิเศษ/โครงกำร 1 งำน/
โครงกำร 

งำนพิเศษ/โครงกำร 2 งำน/
โครงกำร 

งำนพิเศษ/โครงกำร 3 งำน/
โครงกำร 

งำนพิเศษ/โครงกำรอย่ำงน้อย 
 4 งำน/โครงกำร 
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ค าอธิบายระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมนิผล และร่วมรับผิดชอบ” 
ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียน.........................................................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

รายการด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
๓. ผู้บริหารคุณภาพ  
3.1 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทันยุคทัน 
      เหตุกำรณ์ 

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ  
๑ คร้ัง/๔-๕ ชั่วโมง  

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ  
๒ คร้ัง/ 
๖-๗ ชั่วโมง  

พัฒนำตนเองภำคเรียนละ  
๓ คร้ัง/๘-๙ ชั่วโมง 
 

พัฒนำตนเองภำคเรยีนละ  
๔ คร้ัง/๑๐ ชั่วโมงขึ้นไป 

3.2 บริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่และ 
      บริเวณโรงเรียน 

บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่
ใช้ประโยชน์เหมำะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่
และบริเวณโรงเรียนใช้
ประโยชน์เหมำะสมกับบรบิท
ของโรงเรียน ที่มีควำมปลอดภัย 

บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่
และบริเวณโรงเรียนใช้
ประโยชน์เหมำะสมกับบรบิท
ของโรงเรียน ที่มีควำม
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และบริเวณ
โรงเรียนใช้ประโยชน์เหมำะสมกบับริบท
ของโรงเรียน ที่มีควำมปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.3 ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพครูและผู้เรียน ครูและผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ร้อยละ 6๐-6๙ 

ครูและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ร้อยละ 7๐-7๙ 

ครูและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

3.4 จัดระบบนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง ไม่มีกำรนิเทศภำยใน มีกำรนิเทศภำยใน  
1 คร้ัง/ภำคเรียน 

มีกำรนิเทศภำยใน  
2 คร้ัง/ภำคเรียน 

มีกำรนิเทศภำยในมำกกวำ่ 2 คร้ัง 
/ภำคเรียน และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงวชิำชีพ (PLC) ภำยในโรงเรียน 

3.5 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
      อย่ำงคุ้มค่ำและมีคุณภำพ 

กำรบริหำรด้ำนกำรเงนิและ
งบประมำณไม่เป็นปัจจุบนั 

กำรบริหำรด้ำนกำรเงนิและ
งบประมำณเปน็ปัจจบุัน 

กำรบริหำรด้ำนกำรเงนิและ
งบประมำณเปน็ปัจจบุัน 
ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร 
และมีหลักฐำนตรวจสอบได ้

กำรบริหำรด้ำนกำรเงนิและงบประมำณ
เป็นปัจจบุันถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร
มีหลักฐำนตรวจสอบได้และใช้
งบประมำณอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
 

3.6 ด ำเนินงำนตำมนโยบำยทั้งระดับเขตพื้นที่ 
      กำรศึกษำและ สพฐ. 

ไม่ด ำเนนิงำนตำมนโยบำย 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสพฐ.  

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยระดบั
เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสพฐ. 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ด ำเนินงำนตำมนโยบำย        
ทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และ สพฐ. 
 

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยทัง้ระดบัเขต
พื้นที่กำรศึกษำและ สพฐ.ครบถว้นและ
ประสบควำมส ำเร็จ 

3.7 สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือกับ ภำคเรียนละ ๑ คร้ัง ภำคเรียนละ ๒ คร้ัง ภำคเรียนละ ๓ คร้ัง ภำคเรียนละอย่ำงน้อย ๔ คร้ัง  
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รายการด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก 
3.8 กำรบริหำรงำนวิชำกำรเพือ่พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

ไม่พบหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยั
หรือหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ แต่ไม่มีการ
ปรับปรุง พฒันา 

จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำ              
ขั้นพื้นฐำน ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำนพุทิศักรำช ๒๕๕๑                      
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยั พ.ศ. 
2560 และปรับปรุงหลักสตูรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุิศักรำช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็น
ปัจจุบนัและถูกต้อง 
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ค าอธิบายระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมนิผล และร่วมรับผิดชอบ”  
ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียน. ..........................................................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

ด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1) (2)  (3)  (4) 
๔. สถานศึกษาคุณภาพ  
4.1 ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ รม่รื่น สะอำด 
      และเป็นระเบยีบ 

ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่  
ส่วนใหญ่ยังไม่ร่มร่ืน สะอำด 
และเป็นระเบยีบ   

ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ เฉพำะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งร่มร่ืน สะอำด 
และเป็นระเบยีบ  

ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที ่
ส่วนใหญ่ร่มร่ืน สะอำด                  
และเป็นระเบยีบ  

ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ สว่นใหญ่ร่มร่ืน 
สะอำด เปน็ระเบียบและเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

4.2 ควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ วสัดุ 
อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนำม และบริเวณ
โรงเรียน 
  

ส่วนใหญ่ไม่มีควำมปลอดภัย
ของอำคำรสถำนที่ วสัดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่อง
เล่นสนำมและบริเวณ
โรงเรียน  

มีควำมปลอดภัยของอำคำร
สถำนที ่

มีควำมปลอดภัยของอำคำร
สถำนที่ วสัดุ อุปกรณ ์
ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนำม 
หรือบริเวณโรงเรียน 

มีควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนำม 
และบริเวณโรงเรียน  

๔.3 จัดระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
     - ก ำหนดมำตรฐำน                     
     - จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
     - ด ำเนินกำรตำมแผน  
     - ประเมินและตรวจสอบ  
     - ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน  
     - จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

จัดระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำได้                 
1-3 ข้ันตอน  

จัดระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำได้ ๔ ขั้นตอน 

จัดระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำได้                       
๕ ขั้นตอน 

จัดระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำได้ ๖ ขั้นตอน 

๔.4 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

มีข้อมูลนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 

มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล
และคัดกรองนักเรียน 

มีข้อมูลนักเรียนเป็น
รำยบุคคลคัดกรองนักเรียน 
และป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล คัดกรอง
นักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ส่งเสริมและพฒันำ และสง่ต่อ 

4.5 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและเอ้ือต่อ 
      กำรเรียนรู้ 

มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม
และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ๑ 
แหล่ง 

มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและ
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 2 แหล่ง 

มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและ
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 3 แหล่ง 

มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู ้๔ แหล่งขึ้นไป 

4.6 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ควำมโดดเด่นเป็นที ่
      ยอมรับ 

ไม่มีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์/
ควำมโดดเด่น 

มีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ควำม
โดดเด่นแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ 

มีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์หรือ
ควำมโดดเด่นจนเปน็ที่ยอมรับ

มีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์หรือควำมโดด
เด่นจนเป็นที่ยอมรบัระดับเขตพืน้ที่
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ด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1) (2)  (3)  (4) 
 ระดับกลุ่มเครือข่ำยหรือ

อ ำเภอ 
กำรศึกษำหรือระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ 

4.7 สร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
      แก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

ไม่มีกิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำแก่ผู้ปกครองและ
ชุมชนทั่วไป 

มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
เชื่อมั่นด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
แก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 
1 กิจกรรม/ภำคเรียน 

มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
เชื่อมั่นด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
แก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 
2 กิจกรรม/ภำคเรียน 

มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำน
คุณภำพกำรศึกษำแก่ผู้ปกครองและ
ชุมชนทั่วไป อย่ำงน้อย 3 กิจกรรม/
ภำคเรียน 
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ค าอธิบายระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมนิผล และร่วมรับผิดชอบ” 
ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียน. ..........................................................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

ด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

 (1)  (2)  (3) (4) 
๕. ผู้เรียนคุณภาพ  
5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5.1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  
 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย
สมวัยระดับดี ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

เดก็มีพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย
สมวัยระดับดี ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย
สมวัยระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำยสมวัย
ระดับดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

5.1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ ์จิตใจ 
 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นอำรมณ์ 
จิตใจ สมวัย ระดับดี ร้อยละ 
๕๐-๕๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นอำรมณ์ 
จิตใจ สมวัย ระดับดี ร้อยละ 
๖๐-๖๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นอำรมณ์ 
จิตใจ สมวัย ระดับดี ร้อยละ 
๗๐-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นอำรมณ์ จติใจ 
สมวัย ระดับดี ร้อยละ ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

5.1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  
 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นสังคม
สมวัยระดับดี ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

เดก็มีพัฒนำกำรดำ้นสังคม
สมวัยระดับดี ร้อยละ๖๐-๖๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นสังคม
สมวัยระดับดี ร้อยละ๗๐-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นสังคมสมวยัระดับดี 
ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 

5.1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสตปิัญญำ 
 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้น
สติปัญญำสมวัยระดับดี ร้อย
ละ ๕๐-๕๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้น
สติปัญญำสมวัยระดับดี ร้อย
ละ ๖๐-๖๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้น
สติปัญญำสมวัยระดับดี  ร้อย
ละ ๗๐-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำรดำ้นสติปัญญำสมวัย
ระดับดี ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 

5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.2.7 ผลสัมฤทิิ์ทำงวชิำกำร 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทิิ์ทำง
วิชำกำรตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนด ร้อยละ ๕๐-๕๙   

ผู้เรียนมีผลสัมฤทิิ์ทำง
วิชำกำรตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนด ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทิิ์ทำง
วิชำกำรตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนด ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทิิ์ทำงวิชำกำรตำม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

5.2.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนด ร้อยละ ๕๐-๕๙   

ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนดร้อยละ ๖๐-๖๙ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนดร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตำม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนดร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 
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การค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน  
 
 
 
 
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละด้าน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00  หมายถึง ระดับดีเยี่ยม  สีขาว                      
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25  หมายถึง ระดับดีมาก   สีเขียว         
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50  หมายถึง ระดับดี        สีเหลือง     
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75  หมายถึง ระดับพอใช้   สีแดง        
 

กำรหำค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำน =   ผลรวมคะแนนในแต่ละด้ำน 
                                  จ ำนวนข้อ 
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน  
โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ”ภาคเรียนที่ 2/2564   

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
“ด้านห้องเรียนคุณภาพ และด้านครูคุณภาพ” 

ชื่อ-สกุล ผู้รบัการนเิทศ............................................................................................................................................. 
ระดับชั้น............................................................................โรงเรียน.......................................................................... 
ชื่อ-สกุล ผู้นเิทศ........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง.............................................................................โรงเรียน.......................................................................... 
ค าชี้แจง โปรดให้ระดับคุณภำพแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำตำมค ำอิิบำยระดับคุณภำพในกำรพัฒนำคุณภำพ 
           กำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยท ำเครื่องหมำย ลงในช่องระดับคุณภำพ  

ประเด็นการพิจาณา ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1.ห้องเรียนคุณภาพ  
1. ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ     
2. ควำมปลอดภัยภำยในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์     
3. บรรยำกำศปลอดโปร่ง แสงสว่ำงเพียงพอเหมำะต่อกำรจัดกำรเรียนรู้     
4. กำรจัดตกแต่งสื่อ องค์ควำมรู้ มุมประสบกำรณ์ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้     
5. มีองค์ประกอบพื้นฐำนที่ส ำคัญและจ ำเป็นเหมำะสม     

รวม  
เฉลี่ย  

แปลผลตามเกณฑ์พิจาณา  
2. ครูคุณภาพ  
1. พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุกำรณ์      
2. กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยึดตำมมำตรฐำน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร     
3. พัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้     
4. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ      
5. กำรวัดผล ประเมินผล และวิจัยในชั้นเรียน     
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน     
7. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน/ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน     
๘. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย     

รวม  
เฉลี่ย  

แปลผลตามเกณฑ์พิจาณา  
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................................... ......
............................................................................................................................. ................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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การค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน  
 
 
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00  หมายถึง ระดับดีเยี่ยม  สีขาว                      
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25  หมายถึง ระดับดีมาก   สีเขียว         
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50  หมายถึง ระดับดี        สีเหลือง     
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75  หมายถึง ระดับพอใช้   สีแดง        
 

กำรหำค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำน =   ผลรวมคะแนนในแต่ละด้ำน 
                                  จ ำนวนข้อ 
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน  
โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ”ภาคเรียนที่ 2/2564   

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
“ด้านผู้บริหารคุณภาพ ด้านสถานศึกษาคุณภาพ และด้านผู้เรียนคุณภาพ” 

โรงเรียน.......................................................................... 
ค าชี้แจง โปรดให้ระดับคุณภำพแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำตำมค ำอิิบำยระดับคุณภำพในกำรพัฒนำคุณภำพ 
           กำรศึกษำ 5 ด้ำน โดยท ำเครื่องหมำย ลงในช่องระดับคุณภำพ  

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจาณา ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3.ผู้บริหารคุณภาพ  
1. พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุกำรณ์     
2. บริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่และบริเวณโรงเรียน     
3. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพครูและผู้เรียน     
4. จัดระบบนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง     
5. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพและคุ้มค่ำ     
6. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ สพฐ.     
7. สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก     
8. กำรบริหำรงำนวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน     

รวม  
เฉลี่ย  

แปลผลตามเกณฑ์พิจาณา  
4. สถานศึกษาคุณภาพ      
1. ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ ร่มรื่น สะอำด และเป็นระเบียบ     
2. ควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน     
3. จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ     
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
5. จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้     
6. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ควำมโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ     
7. สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนคุณภำพกำรศึกษำแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป     

รวม  
เฉลี่ย  

แปลผลตามเกณฑ์พิจาณา  
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

5. ผู้เรียนคุณภาพ  
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย     
   1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย     
   1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ     
   1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม      
   1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ     
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
   2.1 ผลสัมฤทิิ์ทำงวิชำกำร     
   2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์     

รวม  
เฉลี่ย  

แปลผลตามเกณฑ์พิจาณา  
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
การค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน  
 
 
เกณฑ์การพิจารณาแต่ละด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00  หมายถึง ระดับดีเยี่ยม  สีขาว                      
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25  หมายถึง ระดับดีมาก   สีเขียว         
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50  หมายถึง ระดับดี        สีเหลือง     
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75  หมายถึง ระดับพอใช้   สีแดง        
 

กำรหำค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำน =   ผลรวมคะแนนในแต่ละด้ำน 
                                  จ ำนวนข้อ 
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แบบบันทึกเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 
โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” 

ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรยีน...................................................................................... 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
๑. เป้าหมายด้านห้องเรียนคุณภาพและครูคุณภาพ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ครูประจ าชั้น 
/ชั้นที่สอน 

ห้องเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ 
หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 
เป้าหมาย ประเมิน

ตนเอง 
เป้าหมาย 

        
       
       
       
       
       
       
       

 
๒.  เป้าหมายด้านผู้บริหารคุณภาพ 

ชื่อ-สกุล ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

    
 

๓.  เป้าหมายด้านสถานศึกษาคุณภาพ 

ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

   
 
๕. เป้าหมายด้านผู้เรียนคุณภาพ 

ระดับการศึกษา ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ระดับปฐมวัย                        
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
 

    ลงชื่อ......................................................................... 
(.............................................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................ 
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