


 
 
 

    คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ที่ 354 / 256๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  256๓ 

................................................................................. ...................... 
        ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก จะดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๓ โดยกำหนดการปฏิบัติการนิเทศ ระหว่างวันที่ ๗–๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 256๓ 
ตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ      

       เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา    
45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 24 แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา กำกับดูแล อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย 

2. คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม มีหน้าที่ในการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพรอมในการจัด 
    การศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 256๓ พร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ดังนี้ 

  คณะที่ 1 ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี  ประกอบด้วย 

1.1 นายเสรี  ขามประไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายอภิชัย  ซาซุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ 
๑.๓ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ 
๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ 
๑.๕ นางสุบิน   ณ อัมพร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ กรรมการ 
๑.๖ นางประภร  พูลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ กรรมการ 
๑.๗ นายบัญชา   รัตนมาล ี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการ 
1.๘ นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ กรรมการ 
1.๙ นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์       หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ กรรมการ 
1.๑๐ นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขาฯ 
๑.๑๑ นางสุชญา   บำรุงกิจ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑.๑๒ นางสาวสชุาดา   ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

๒.๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง-วังกระโจม  (๙ โรงเรียน ) และ 
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ (๑๑ โรงเรียน) 

 

      ๑) นางสาวศิริวรรณ  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ 
      ๒) นายบัญชา  รัตนมาล ี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
      ๓) นางอรัญญา สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 
๒.๒ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระ-บ้านใหญ่  (๗ โรงเรียน ) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา (๖ โรงเรียน)   
      และศูนย์พัฒนาคุณภาพหินตั้ง-ศรีนาวา (๗ โรงเรียน) 
      ๑) นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประธานกรรมการ 

      ๒) นายจักริน   มณ ี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
      ๓) นางสุบิน  ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 
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     คณะที่ ๒ ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านนา  ประกอบด้วย 

     คณะที่ ๓ ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในพื้นที่อำเภอองครักษ์  ประกอบด้วย 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการต่อไป 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  256๓ 
 

๒.๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี  (๙ โรงเรียน ) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี (๑๒ โรงเรียน) 
      ๑) นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประธานกรรมการ 
      ๒) นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
      ๓) นางชวนชื่น  ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 

๒.๔ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง (๑๐ โรงเรียน) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      บ้านพริก-พิกุลออก  (๙ โรงเรียน ) 
      ๑) นายอภิชัย  ซาซุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประธานกรรมการ 

      ๒) นางสาวศรกมล  ระโหฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู กรรมการ 
      ๓) นางบุญณิศา   มะสิโกวา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
      ๔) นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 
๒.๕ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง-บางอ้อ-อาษา  (๘ โรงเรียน ) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ป่าขะ-เขาเพ่ิม (๘ โรงเรียน) 
      ๑) นางประภร   พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวอุษณีย์  ปากพลีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
      ๓) นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 

๒.๖ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา (๑๑ โรงเรียน ) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      องครักษ์รวมพลัง (๗ โรงเรียน) 
      ๑) นายกิตติศักดิ์   แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานกรรมการ 
      ๒) นางธิดารัตน์   มีสาระภี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
      ๓) นางสาวเบ็ญจวรรณ  ราชเล็ก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
      ๔) นางสาวสชุาดา  ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 
๒.๗ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า (๗ โรงเรียน) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      องครักษ์สามัคคี (๑๐ โรงเรียน ) 
      ๑) นายพงษ์ศักดิ์   บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวนิพัชดา  พวยอ้วน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
      ๓) นางสุชญา   บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
      ๔) นายโสภณ  อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขาฯ 



แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษา  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
โรงเรียน................................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา.............................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำชี้แจง  ผู้ปฏิบัติการนิเทศใช้แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษา ตามคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
            การศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”และวิธีการนิเทศโดยสอบถามข้อมูล 
            จากผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และการเยี่ยมชั้นเรียน ตามรายการนิเทศ  
            ติดตาม ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน หรือ รักษาการ..................................................................................................... 

      เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................................... ............ 
    จำนวนบุคลากร 

1) จํานวนครูผู้สอน (ข้าราชการ) ........................................................คน 
2) จํานวนครูผู้สอน (พนักงานราชการ) ............................................. คน 
3) จํานวนครูผู้สอน (อัตราจ้าง) ......................................................... คน 

 จ้างด้วยเงินของทางราชการ ...................................คน 
 จ้างด้วยเงินของโรงเรียน .........................................คน 

 4) จำนวนครู (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) ..........................................................คน 
5) จํานวนเจ้าหน้าที่ธุรการ ..................................................................คน 
6) จํานวนนักการภารโรง ................................................................... คน 

จำนวนนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 
1) ระดับปฐมวัย.........................................คน             
2) ระดับประถมศึกษา...............................คน         
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.....................คน             

รวมทั้งสิ้น ……………………………….…… คน 
 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
คำชี้แจง : ให้ผู้ปฏิบัติการนิเทศ พิจารณารายการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
             และตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพในการปฏิบัติ ตามสภาพจริง  
             โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 5 : ดําเนินการครบถ้วนร้อยละ 100 
ระดับคุณภาพ 4 : ดําเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ 80 (โดยประมาณ) 
ระดับคุณภาพ 3 : ดําเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 (โดยประมาณ) 
ระดับคุณภาพ 2 : ดําเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ 25 (โดยประมาณ) 
ระดับคุณภาพ 1 : ดําเนินการยังไมถึงร้อยละ 25 หรือยังไม่ได้ดําเนินการ 

แบบนิเทศที่ 24/2563 



ตอนที่  2  รายการนิเทศ ติดตามความพร้อมการดำเนินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมินความพร้อม 
ระดับการปฏิบัติ บันทึกของผู้นิเทศ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านสภาพแวดล้อม       
1.1 การจัดทํา/ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน นอกอาคารเรียน 
     อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ร่มรื่น  
     สวยงามและปลอดภัย 

      

1.2 การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

      

1.3 มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และมีการซ่อมบำรุงให้ปลอดภัยเสมอ 

      

1.4 จัดระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับ 
นักเรียนทุกคนอยางเพียงพอ 

      

1.5 การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม 
  

      

2. ดานการบริหารจัดการ       
2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563        
2.2 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุงฯ)  
     ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 เป็นปัจจุบัน 

      

2.3 แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน  
     เป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563 

      

2.4 มีการนิเทศภายใน ตามปฏิทินของแผนยกระดับฯ     
     ที่โรงเรียนจัดทำไว้ ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

      

2.5 การบันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน 
 

      

3. ด้านครูผู้สอน       
3.1 จัดทําเอกสารประจําชั้นเรียน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 

      

3.2 จัดทําตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 สอดคล้องกับ 
     โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาฯ 

      

3.3 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียน 
     ที่ 2/2563 อย่างน้อย 1 วิชา 

      

3.4 การจัดหา จัดเตรียม และจัดทําสื่อการสอน 
     สําหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 

      

3.5 มีการใช้ผลการสอบ/ประเมินของนักเรียนปีที่ผ่านมา  
     เป็นฐานในการพัฒนาผลการสอบ NT, O-NET 

      



รายการประเมินความพร้อม 
ระดับการปฏิบัติ บันทึกของผู้นิเทศ 
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4. ด้านนักเรียน       
4.1 นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี  
     ยุวกาชาด ชุดพละศึกษา ตามระเบียบของโรงเรียน  

      

4.2 นักเรียนมีอุปกรณเ์ครื่องเขียน สมุด แบบเรียน  
     ครบถ้วนทุกวิชา 

      

4.3 มีโต๊ะ เก้าอ้ีสำหรับนักเรียน และสำหรับครู ครบถ้วน 
     พร้อมใช้งาน 

      

4.4 นักเรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย เล็บ ผม 
 

      

4.5 นักเรียนไดร้ับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน 
     ครบทุกคน 

      

รวม 
      

 
 
  



ตอนที่  3  โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วม (ระบุกิจกรรม/โครงการ 3 โครงการ ที่ประสบผลสำเร็จ/ภาคภูมิใจ/ทำต่อเนื่อง)  

ชื่อโรงเรียน....................................................................................  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ........................................................................ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

สนับสนุน 
ครูผู้รับผิดชอบ 

 
รางวัลที่เคย

ได้รับ 
1     
     
     
2     
     
     
3     
     
     

         
ตอนที่  4  ความต้องการการช่วยเหลือ /ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  (ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ   
       (…………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ 
       (…………………………………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ   
       (…………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ 
       (…………………………………………….) 
 



แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
ชื่อโรงเรียน ………...........…………….......................……… ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา …………............………...……….  
อําเภอ……………………..................วัน เดือน ปี ที่ดําเนินการนิเทศ ติดตามฯ…………...............………………………………… 
ผู้นิเทศ………...............…………………………………...........................................................................................................  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายการ
ประเมินจำแนกเป็นรายด้านเทียบกับระดับเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย    4.51-5.00  หมายถึง มีความพร้อมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย    3.51-4.50  หมายถึง มีความพร้อมมาก 
ค่าเฉลี่ย    2.51-3.50  หมายถึง มีความพร้อมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย    1.51-2.50  หมายถึง มีความพร้อมน้อย 
ค่าเฉลี่ย    1.00-1.50  หมายถึง มีความพร้อมน้อยที่สุด 

 

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย X̅ แปลผล หมายเหตุ 

1 ด้านสภาพแวดลอม (5ข้อ)   มีความพร้อม.........................  

2 ด้านการบริหารจัดการ (5ข้อ)  มีความพร้อม.........................  

3 ด้านครูผูสอน  (5ข้อ)  มีความพร้อม.........................  

4 ด้านนักเรียน  (5ข้อ)  มีความพร้อม.........................  
 ภาพรวมทุกด้าน  มีความพร้อม.........................  

 

สรุปผลผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ..................................... 
   มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับ.............................................................. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ   

       (…………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ 
       (…………………………………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ   
       (…………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………...ผู้ปฏิบัติการนิเทศฯ 
       (…………………………………………….) 
 


