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ส่วนท่ี 4 
การนิเทศติดตาม และรายงานผล 

 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  
ปฏิทินการนิเทศ 
  

วัน เดือน ปี รายการนิเทศ ผู้รับผิดชอบ 

สิงหาคม 2558 แนวทางการประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่
จัดสอบ O-NET ของครูผูส้อน 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 

กันยายน 2558 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผล 3 กลุม่สาระที่ไมจ่ัด
สอบ O-NET 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 

ตุลาคม 2558 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่จัดสอบ 
O-NET (ตามแบบบันทึกผลการวัดและ
ประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 
ศึกษานิเทศก ์

พฤศจิกายน 2558 รายงานผล การวัดและประเมินผล 3 กลุ่ม
สาระที่ไม่จัดสอบ O-NET(ตามแบบรายงาน
ที่ สพป.แพร่ เขต1 ก าหนด ช้ัน ม.3) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 
ศึกษานิเทศก ์

ธันวาคม 2558 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผล 3 กลุม่สาระที่ไมจ่ัด
สอบ O-NET(ตามแบบบันทึกผลการวัดและ
ประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 

มกราคม 2559 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผล 3 กลุม่สาระที่ไมจ่ัด
สอบ O-NET(ตามแบบบันทึกผลการวัดและ
ประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 
ศึกษานิเทศก ์
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วัน เดือน ปี รายการนิเทศ ผู้รับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ 2559 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผล 3 กลุม่สาระที่ไมจ่ัด
สอบ O-NET (ตามแบบบันทึกผลการวัด
และประเมินผลทีส่ถานศึกษาก าหนด) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 

มีนาคม 2559 การรายงานผลการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่
ไม่จัดสอบ O-NET (ตามแบบบันทกึผลการ
วัดและประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 
ศึกษานิเทศก ์

เมษายน 2559 รายงานผล การวัดและประเมินผล 3 กลุ่ม
สาระที่ไม่จัดสอบ O-NET (ตามแบบ
รายงาน สพป.แพร่ เขต 1 ช้ัน ป.6, ม.3) 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ 
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แบบบันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ภาคเรียนที่ ...........ปีการศึกษา................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู.้......................................................... ระดับชั้น.............................. 

ผู้นิเทศ   ผู้บริหาร   ครูวิชาการ  ครู   ศึกษานิเทศก์   อื่นๆ ............................................... 
ค าช้ีแจง  ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องระดบัคุณภาพ 

    ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง ดีมาก 
    ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง ด ี
    ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง น้อย 
    ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง น้อยที่สุด 
 

 

ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 ด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางการเรียน      
 1.1 จัดบรรยากาศห้องเรียนเอือ้ต่อการเรียนรู ้      
 1.2 จัดมุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ / มุมประสบการณ์      
 1.3 จัดมุมแสดงผลงานนักเรียนอย่างเหมาะสม      
 1.4 มีป้ายแสดงผลการประเมินช้ินงาน/ผลงานนักเรียน      
2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน      
 2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 
     

 2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุช้ินงาน/ภาระงาน 
และแนวการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน นักเรียนอย่างชัดเจน 

     

 2.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ครบ 3 ด้าน 

     

 2.4 ก าหนดสื่อสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้และวัตถุประสงค์      
 2.5 ก าหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์และกจิกรรมการเรียนรู้ 
     

 2.6 มีบันทึกผลหลงัแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกจิกรรมการเรียนรู ้
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ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน      
 3.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ      
 3.2 การน าเข้าสูบ่ทเรียน      
 3.3 การจัดกจิกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู ้      
 3.4 มีการเสรมิแรงและสร้างบรรยากาศแกผู่้เรียนอย่างเหมาะสม      
 3.5 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น      
 3.6 มีการสรุปบทเรียนโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วม      
4 ด้านนักเรียน      
 4.1 นักเรียนมสี่วนร่วมในการประเมินผล/กล้าแสดงออก      
 4.2 นักเรียนสามารถสรปุองค์ความรูจ้ากการเรียนได้      
 4.3 นักเรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนด      
 4.4 นักเรียนมสีมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด      
5 ด้านการวัดและประเมินผล      
 5.1 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์       
 5.2 มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์      
 5.3 มีระบบการจัดเก็บข้อมลูผลการประเมินนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 
     

 5.4 มีสารสนเทศผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล รายช้ันเรียน      
รวม      

 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ   คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00  คะแนน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดมีาก 

คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 คะแนน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 คะแนน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 คะแนน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 คะแนน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ความคิดเห็น/ของผู้ประเมิน (จุดเด่น/จุดพัฒนา) 
จุดเด่น
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................... .................
.. ............................................................................................................... .................................................................... 
จุดพัฒนา 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................... ............................... 
                                                              
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                 (.........................................................) 
                                                                                                  ผู้นิเทศ 
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การสรุปและรายงานผลการประเมิน 
 

 การสรุปและรายงานผลการประเมิน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู ้คือสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ทางกลุ่มงานวัดและประเมินผลมีแนวทางการ
รายงานผลการประเมิน ดังนี ้
 ระดับสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนบันทึกผลการวัดและประเมินผลนกัเรียนใน 3 กลุ่มสาระที่ไม่จัดสอบ O-NET ตามสัดส่วนที่
สถานศึกษาก าหนด 
 2. ครูผู้สอน สรปุและรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ใน 3 กลุม่สาระที่ไมจ่ัดสอบ O-NETทุก
ภาคเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 
 3. สถานศึกษาจัดท าคู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่จัดสอบ O-NET 
 4. สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลคู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่     
จัดสอบ O-NET 
 5. สถานศึกษารายงานผลการวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่จัดสอบ O-NET ตามแบบรายงาน    
ที่ สพป.แพร่ เขต 1 ก าหนด 
 
 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
     2. มีคู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล 3 กลุม่สาระที่ไม่จัดสอบ O-NET 
     3. สร้างเครือ่งมอืนิเทศติดตามการวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่จัดสอบ O-NET และแบบ
รายงานระดับสถานศึกษา 
     4. นิเทศติดตามการวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไมจ่ัดสอบ O-NET ทุกโรงเรียนในสงักัด 
     5. รายงานผลการนิเทศติดตามการวัดและประเมินผล 3 กลุ่มสาระที่ไม่จัดสอบ O-NET โรงเรียนใน
สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 
      
 
 


