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แบบนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2/2559 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศภายใน  หรือ  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ประเด็นการนิเทศต่อไปนี้ แล้วบันทึกสภาพท่ีพบและข้อนิเทศในแต่ละสภาพที่พบของแต่ละประเด็นการนิเทศ รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ช่ือสถานศึกษา......................................................................................................จังหวัด  ฉะเชิงเทรา 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น 
อย่างไร? (เป็นปัจจุบันหรือไม่ มีช่วงระยะเวลาของ
แผนฯ เป็นอย่างไร ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือไม่ ในลักษณะใด 
กระบวนการจัดท าแผนฯ เป็นอย่างไร มีการน าข้อมูล
ระดับต าบลมาใช้หรือไม่ และมีการวิเคราะห์กิจกรรม/
โครงการ/งานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร น าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง การประเมินฯโดยต้นสังกัด และการ
ประเมินฯภายนอก มาก าหนดเป็นโครงการ/
กิจกรรม หรือไม่ ท าอย่างไร ถ้าไม่ก าหนดเป็นเพราะ
เหตุใด 

  

2. แผนปฏิบติัการประจ าปีเป็นอย่างไร? (จัดท า 
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการจัด
ฯ หรือไม่ มีโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี
ของ กศน.หรือไม่ น าข้อเสนอแนะจากการประเมนิ
ตนเอง การประเมินฯโดยต้นสังกัด และการประเมิน
ฯภายนอก มาก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม หรือไม่ 
ท าอย่างไร  ถ้าไม่ก าหนด เป็นเพราะเหตุใด ผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในลักษณะใด 
กระบวนการจัดท าแผนฯ เป็นอย่างไร โดยใคร มีการ
สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกคนหรือไม่ ด้วย
วิธีการใด ฯลฯ) 

  

3. สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาเป็นอย่างไร (มีหรือไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน 
เหมาะสมหรือไม่ ใครมีส่วนร่วมในการก าหนดบ้าง มี
กระบวนการจัดท าอย่างไร ฯลฯ) 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
4. สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและ 
สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร
บ้าง (มีการก าหนดงานประกันคุณภาพในโครงสร้างการ
บริหารหรือไม ่มีผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาชัดเจนหรือไม่ มีการประชุมสร้างความ
เข้าใจหรือไม่ บ่อยเพียงใด และมีการใช้สารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพอย่างไร ฯลฯ) 

  

5. สถานศึกษาได้น ามาตรฐานและตัวบ่งช้ีในการ 
ประกันคุณภาพภายในมาใช้ก าหนดมาตรฐานการจัด
การศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
อย่างไร   

  

6. สถานศึกษามีกระบวนการประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นอย่างไร (มี
ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการประเมินหรือไม่ มี
กระบวนการประเมินตามตัวบ่งช้ีอย่างไร                  
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร และแก้ไขอย่างไร 
ฯลฯ) 

  

7. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
เพียงใด   (มีกระบวนการจัดท ารายงานอย่างไร 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร เป็นอย่างไรท่ีมา
ของคะแนนได้มาอย่างไร มีปัญหาในการจัดท า
หรือไม่ เรื่องใด ความน่าเช่ือถือ หลักฐาน/ร่องรอย 
ฯลฯ 

  

8. สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพ 
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุดเมื่อไร ผลการ
ประเมินเป็นอย่างไร และด าเนินการต่ออย่างไร มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

  

9. สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกครั้งล่าสุดเมื่อไร? ผ่านการรับรองคุณภาพ
หรือไม่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร ข้อเสนอแนะท่ี
ส าคัญของคณะกรรมการเป็นอย่างไร กศน.อ าเภอ
และส านักงาน กศน.จังหวัดด าเนินการต่ออย่างไร 
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จุดเด่น.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนา................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
..................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................

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

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

                                                                    .................../................/............. 
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แบบนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 

ปีงบประมาณ 2559 

ค าช้ีแจง ให้ผู้นิเทศภายใน หรือ ศึกษานิเทศก์  ใช้กระบวนการนิเทศ ท้ังการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตสภาพ
จริงในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ตามประเด็นต่อไปนี้ พร้อม
ท้ังบันทึกสภาพท่ีพบ และข้อเสนอแนะ ตามท่ีได้ให้แก่ผู้รับการนิเทศไว้เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป 
ข้อมูลพื้นฐาน   กศน.ต าบล..........................................สถานศึกษา.................................................................... 
ช่ือครูผู้รับการนิเทศ........................................................ 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

1.หลักสูตรสถานศึกษา 
1.1 หลักท่ีจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างไร 
1.2 มีโครงสร้างหลักสูตรที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หรือไม ่
1.3 หลักสูตรรายวิชาเลือกมาจากสภาพ
ชุมชนและปัญหาความต้องการของผู้เรียน
หรือไม่ วิชาอะไรบ้าง 
1.4 มีการน าหลักสูตรไปใช้ในการวาง
แผนการเรียนของผู้เรียนและจัดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่ 
1.5 มีการประเมินการใช้หลักสูตร(รายวิชาท่ี
เรียนในแต่ละภาคเรียน) 
และน าผลการประเมินมาพัฒนาอย่างไร 

  

2.ด้านครูผู้สอน 
2.1 ครูได้รับการแต่งต้ังจากสถานศึกษาให้
ท าหน้าท่ีจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถคลอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการอย่างไร 
2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูท าอย่างไรบ้าง เช่น 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

- การวิเคราะห์หลักสูตรวางแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร  
- การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
- จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย จัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีบันทึกหลังสอนท่ีสะท้อนปัญหาการเรียน 
น าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการวิจัยช้ันเรียน 
- มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย พร้อมหลักฐานการเก็บคะแนน
ระหว่างภาคเรียน 
- มีการติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ร่องรอยหลักฐาน 
- มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนท่ีมี
ต่อครูผู้สอน 

๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    3.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร  
    3.2 ครูมีวิธีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
อย่างไรให้ผู้เรียนอยากมาเรียน 
     3.3 ครูได้น าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
มาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนหรือไม่  
1) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี 
2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น 
ท าเป็นและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
5) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

6) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  

๔. สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) สถานศึกษามีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ 
2) ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือประกอบ
อย่างหลากหลายและมีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร 
3) มีท าเบียนคุมส่ือ มีหลักฐานบันทึกการยืม
คืนส่ือของนักศึกษาหรือไม่ 
4) มีการใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
หรือไม่อย่างไร 
5) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ี
มีต่อการใช้ส่ือในแต่ละครั้ง 

  

๕. การวัดผลและประเมินผล  
๕.๑ สถานศึกษามีระเบียบการวัดและ
ประเมินผลทางด้านการเรียนการสอนหรือไม่  
๕.๒ สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเครื่องมือการวัดผลระหว่างภาค 
หรือไม่ ท าอย่างไร 
5.3 มีหลักฐานการให้คะแนนช้ินงาน และผล
การเรียนระหว่างภาคเป็นรายบุคคลหรือไม่ 
5.4 ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
อย่างไร 

  

๖. การวิจัยในชั้นเรียน 
6.1 ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียนภาค
เรียนละหนึ่งเรื่องหรือไม่ และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของการท าวิจัยในช้ันเรียนหรือไม่ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

6.2 ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัยในช้ันเรียน
ของครูคืออะไร 

จุดเด่น.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
..................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
       

ลงช่ือ....................................................................ผู้นิเทศ 
                                                                   (........................................................................) 
                                                ................./................................../....................  
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แบบนิเทศการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2559 
  O พัฒนาอาชีพ(ต่อยอดอาชีพเดิม)  O หลักสูตรระยะสั้น O วิชาช่างพื้นฐาน 
 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาต่อเนื่อง  ครูผู้สอนและหรือผู้เรียน  สังเกตสภาพห้องเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและตรวจทาน
เอกสารโครงการ หลักสูตร ส่ือ ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ  พร้อมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและผลงาน ช้ินงาน
เด่นลงในแบบนิเทศ 
ข้อมูลพื้นฐาน   กศน.ต าบล..........................................สถานศึกษา.................................................................... 
ช่ือครูผู้รับการนิเทศ........................................................วิชาท่ีจัด................................................................... 
จ านวนช่ัวโมง........................กลุ่มเป้าหมาย............................คน 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

๑. หลักสูตร  
- มีเอกสารหลักสูตรหรือไม่ หลักสูตรมี
องค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่  
- หลักสูตรที่ด าเนินการ สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง
หรือน ามาจากแหล่งอื่น (ระบุแหล่งท่ีมา) 
- มีคณะกรรมการวิชาการร่วมพิจารณาหลักสูตร
หรือไม ่
- คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรก่อนด าเนินการหรือไม ่
- หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
- มีแผนการด าเนินงาน/โครงการชัดเจนหรือไม่
และด าเนินการได้ตามแผนงานหรือโครงการ
หรือไม่ ถ้าไม่ เพราะเหตุใด 
๒. การจัดการเรียนรู้  
- มีคู่มือด าเนินงาน และน าคู่มือมาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้หรือไม ่
- วิทยากร ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและมี
เทคนิคการถ่ายทอดเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

 - มีการประชุมช้ีแจง /อบรมเทคนิควิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ การวัดและประเมินผล แก่
วิทยากรหรือไม่ อย่างไร 
- วิทยากร มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนมี
องค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตร
หรือไม ่
- วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีจัดกิจกรรมเพียงพอ 
เหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 
- มีการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือไม่ อย่างไร 
- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้หรือไม่ 
อย่างไร 
- มีหลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การอนุมัติ
การจบหลักสูตรหรือไม่ 
- มีผู้จบหลักสูตรจ านวนกี่คน  คิดเป็นร้อยละ 
- มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัด
กิจกรรมหรือไม ่

๓. การน าความรู้ไปใช้ 
- มีการติดตามผลหลังจบหลักสูตรหรือไม่ ผู้เรียน
ได้น าความรู้และทักษะไปใช้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 

 
จุดเด่น.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
..................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
       ลงช่ือ...................................................ผู้นิเทศ 
            (........................................................) 
        ................../............/............... 
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แบบนิเทศการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2559 
   O การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   O การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน  
ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาต่อเนื่อง  ครูผู้สอนและหรือผู้เรียน  สังเกตสภาพห้องเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและตรวจทาน
เอกสารโครงการ หลักสูตร ส่ือ ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ  พร้อมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและผลงาน ช้ินงาน
เด่นลงในแบบนิเทศ 
ข้อมูลพื้นฐาน   กศน.ต าบล..........................................สถานศึกษา.................................................................... 
ช่ือครูผู้รับการนิเทศ........................................................วิชาท่ีจัด................................................................... 
จ านวนช่ัวโมง........................กลุ่มเป้าหมาย............................คน 
    

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

๑. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
- โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการมีลักษณะอย่างไร  
อะไรบ้างเช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เข้าค่าย ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการเท่าใด(ชม./วัน) 
- มีหลักสูตรที่ก าหนดเนื้อหา กิจกรรมและระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 
- มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ปรัชญาคิดเป็นมาแทรกในการจัดกิจกรรม หรือไม่ 
- มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนต าบล 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาหรือไม่ และ
สามารถด าเนินการตามแผนได้หรือไม่ 
- มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่อย่างไร  มี
เครื่องมือในการประเมินผลหรือไม่ผลการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม
หรือไม ่
- มีการสรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมหลัง
ส้ินสุดโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารทราบทุกครั้งหรือไม่ 
- มีการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือไม่ มี
ระดับความพึงพอใจอย่างไร 
- มีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม ่
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 
- โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการมีลักษณะอย่างไร  
อะไรบ้างเช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เข้าค่าย ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการเท่าใด(ชม./วัน) 
- มีหลักสูตรที่ก าหนดเนื้อหา กิจกรรมและระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 
- มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ปรัชญาคิดเป็นมาแทรกในการจัดกิจกรรม หรือไม่ 
- มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนต าบล 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาหรือไม่ และ
สามารถด าเนินการตามแผนได้หรือไม่ 
- มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่อย่างไร  มี
เครื่องมือในการประเมินผลหรือไม่ผลการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม
หรือไม ่
- มีการสรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมหลัง
ส้ินสุดโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารทราบทุกครั้งหรือไม่ 
- มีการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือไม่ มี
ระดับความพึงพอใจอย่างไร 
- มีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม ่

 
จุดเด่น................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
จุดทีค่วรพัฒนา............................................................................................................................. ......................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
       ลงช่ือ...................................................ผู้นิเทศ 
            (........................................................) 
        ................../............/............... 
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แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กศน.ต าบล..........................................กศน.อ าเภอ..........................................จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 
นิเทศติดตามผลวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ................ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
1.วิชาท่ีเปิดสอน................................ 
2. หลักสูตร จ านวน .........................ช่ัวโมงระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันท่ี...................... 

ถึงวันท่ี........................................... 
3. สถานท่ีจัด  . .......................................................................................................................... 
4.ช่ือวิทยากร...................................................สถานะภาพ............................................................................ 
5.จ านวนผู้ท่ีลงทะเบียนเรียน..............คน 
 ชาย ................คน  หญิง................คน 
8. จ านวนผู้มาเรียน ...........คน คิดเป็นร้อยละ .......... ของจ านวนผู้ท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนที่ 2 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
ด้านบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษามีนโยบายในการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคล่ือน โดยมีปรากฏใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือไม่ 
2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมได้หรือไม ่
3. มีแผนงานหรือโครงการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนหรือไม่ 
4. มีการสรุปผลการปฏิบัติงานและ
รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ
หรือไม ่
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
1. มีการก าหนดหลักสูตรที่มาจาก
สภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นหรือไม ่
2. หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
3. มีแผนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
หรือไม ่
4. มีการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย อย่างไรบ้าง 
5. มีการสรุปผลการประเมิน และ
น าเสนอต่อผู้บริหารทราบถึงจุดเด่น
จุดควรพัฒนาหรือไม ่

  

ด้านการนิเทศติดตาม 
1. มีแผนการนิเทศติดตามท่ี
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
2. น าเสนอผลการนิเทศติดตามให้กับ
ผู้บริหารทราบ 

  

ด้านผลการด าเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข และสมดุล 4 มิติ
หรือไม่ อย่างไร 
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้อย่างไร 
-ด้านความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน 
- ด้านความรู้คู่คุณธรรม 
- ความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านวัตถุ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
- ความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านสังคม 
- ความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านส่ิงแวดล้อม 
- ความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านวัฒนธรรม 

  

 
ตอนที่ 3 จุดเด่น 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
จุดควรพัฒนา 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

    ลงช่ือ....................................................ผู้นิเทศ             
             (...................................................)                              
                           .............../............................./............ 
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แบบนิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2559 
          O  ห้องสมุดประชาชน  O  กศน.ต าบล              
ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่บรรณารักษ์  หรือครู และผู้เกี่ยวข้อง  สังเกตสภาพห้องสมุดประชาชน หรือ กศน.ต าบล  
ท้ังบริเวณภายนอกภายใน การจัดการกิจกรรม ตรวจทานเอกสารโครงการ ส่ือต่างๆ แล้วบันทึกสภาพที่พบ  พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและผลงาน ช้ินงานเด่นลงในแบบนิเทศ 
ข้อมูลพื้นฐาน   ห้องสมุดประชาชน............................................หรือ กศน.ต าบล..........................................................
สถานศึกษา................................................................ 
ช่ือผู้รับการนิเทศ........................................................โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดจ านวน.................................................. 
จ านวน กลุ่มเป้าหมาย............................คน 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
ห้องสมุดประชาชน/กศน.ต าบล 
1.มีบรรยากาศภายใน ภายนอกท่ีเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. มีแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านหรือไม ่
3. มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การด าเนินงานอย่างชัดเจนหรือไม่
อย่างไร 
4.มีส่ือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยไว้บริการอย่างเพียงพอและมี
การประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาใช้บริการ
อย่างท่ัวถึง หรือไม่  
5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดประชาชน/กศน.ต าบล
และครอบคลุมพื้นท่ีบริการภายนอก
อย่างสม่ าเสมอ หรือไม่ อย่างไร 
6. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
โดยการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม มี
คุณภาพ มีข้ันตอนการเก็บข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่  
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
7. มีการสรุปผลและรายงานผลการ
จัดกิจกรรมท่ีช้ีให้เห็นจุดเด่น จุดท่ี
ควรพัฒนาและแนวทางการพฒันา
ให้กับผู้บริหารรับทราบหรือไม่ 
8. น าผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างไร 
9. มีการส่งเสริมให้มีบ้านหนังสือ
ชุมชน หรือการส่งเสริมให้เกิดชุมชน
รักการอ่านอย่างน้อย 1 ชุมชนหรือไม ่

  

 
จุดเด่น 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
จุดควรพัฒนา 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

    ลงช่ือ....................................................ผู้นิเทศ             
             (...................................................)                              
                           .............../............................./............ 
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แบบนิเทศกิจกรรม กศน.ต าบล ตามมาตรฐาน กศน.ต าบล 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา       ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ค าช้ีแจง 
1. แบบนิเทศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ  การด าเนินงานการจัดกิจกรรม กศน. ต าบล ของ กศน. อ าเภอ 

สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน าผลการนิเทศไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ท่ีมีคุณภาพต่อไป 

2. ผู้นิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา (ผอ. กศน. อ าเภอ ศึกษานิเทศก์ ครูอาสาฯ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย) ใช้ในการนิเทศการด าเนินงานการจัดกิจกรรม กศน .ต าบล ของ 
กศน. อ าเภอ สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครู กศน. ต าบล หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.ต าบล  
4. นอกจากเครื่องมือการด าเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.ต าบล ชุดนี้แล้ว ผู้นิเทศสามารถนิเทศด้วยวิธีการ

อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร ฯลฯ 
แบบนิเทศ กศน. ต าบล แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่  

    ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
    ตอนท่ี 2 ข้อมูลการประเมิน 4 มาตรฐาน 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. ต าบล ประกอบด้วย 4 ด้าน  คือ  
1. ด้านการบริหารจัดการ  มี 4 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
   1.1 อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
   1.2 ส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  
   1.3 การบริหารจัดการ  
  1.4 บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจท่ีก าหนด  
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
   2.1 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information center )  
  2.2 เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity center)  
  2.3 เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning center)  
  2.4 เป็นศูนย์ชุมชน (Community center)  
3. ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
  3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ต าบล  
  3.2 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในต าบล และต่างต าบล  
  3.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการด าเนินงาน กศน. ต าบล  
4. ด้านการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
  4.1 การนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  4.2 การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือ กศน.ต าบล  ............................................................................................................................................  
2. สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี ..................ต าบล……........……….. อ าเภอ......................... จังหวัด ................................ ..... 
    โทรศัพท์…………………………………..  E-mail. …………..............………………………………… 
3. ลักษณะอาคาร    เอกเทศ  
       อาศัยแต่มีสัดส่วนชัดเจน (ระบ)ุ.......................................................................................... 
      อาศัยแต่ไม่มีสัดส่วนชัดเจน (ระบ)ุ...................................................................................... 
4. พื้นท่ีใช้สอยของ กศน. ต าบล  /แขวง   มีขนาด กว้าง….......……..เมตร ยาว……........…..เมตร  
5. หัวหน้า กศน. ต าบล ช่ือ – นามสกุล.........................................................................................................................  
             วุฒิการศึกษา  ......................................................  สาขา....................................................... 
    โทรศัพท์…………...............………………………..   
    E-mail. ……………………………………………... 
6. ครู ศรช. หรือ ครูสอนคนพิการช่ือ – นามสกุล ........................................................................................................   
             วุฒิการศึกษา  ......................................................  สาขา..................................................... 
    โทรศัพท์…………...............………………………..   
    E-mail. ……………………………………………... 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน  
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1. อาคาร มี
สภาพเหมาะสม 
มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  
 

1. สภาพอาคารอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
และปลอดภัย  
2.สถานท่ีมีความเป็นสัดส่วน หรือมีความ
เป็นเอกเทศ  
2.สถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีประชาชน
สามารถมาใช้บริการได้สะดวก  
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น 
สวยงามท้ังภายในและภายนอก  
4. มีพื้นท่ีการใช้สอยในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เพียงพอ  
5. มีการเปิดบริการอย่างน้อย 5 วัน/
สัปดาห์ (กิจกรรม/การบริการ)  
6. มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  

  

2. ส่ือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และส่ิง
อ านวยความ
สะดวก 
ในการจัดการ
เรียนรู ้ 
 

1. มีส่ือการสอนและอุปกรณ์การเรียน  
ครอบคลุมทุกหลักสูตร  
2. มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่งส าหรับอ่าน
หนังสืออย่างเพียงพอท้ังภายใน ภายนอก 
ส าหรับผู้ใช้บริการ  
3. มีหนังสือพิมพ ์วารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์  
4.มีท่ีวางหนังสือพิมพ ์มีตู้ ช้ันใส่เอกสาร 
อย่างเพียงพอ  
5. มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD VCD DVD 
6. มีโทรทัศน์ เครื่องเล่น CD VCD DVD 
7. มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ETV) 
8. มีอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
 9. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการ 

พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
10. มีเครื่องขยายเสียง เช่น Megaphone 
Boxphone ฯลฯ 

  

3. การบริหาร
งบประมาณ  
 

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
จัดของบประมาณ จากต้นสังกัด  

  

2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคี
เครือข่าย  
3. มีแผนการใช้งบประมาณ  
4. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ 

4. บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ครอบคลุมตาม
ภารกิจท่ีก าหนด  
 

1. มีหัวหน้า กศน.ต าบล อยู่ปฏิบัติงาน
ประจ า ตามสัญญาจ้าง 
2. ความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 
3. มีคณะกรรมการ กศน.ต าบล ท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
4. มีอาสาสมัคร กศน. 
5. มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
6. มี ครู กศน.ประเภทอื่น เช่น   ครู กศน. 
ต าบล ครูประจ ากลุ่ม วิทยากรวิชาชีพ ครู
สอนเสริม ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน
ภูมิปัญญา เป็นต้น 
7. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
8. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม 
9. มีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 

  

 

 
 
 
 



 

21 

มาตรฐานที่ 2   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1. เป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
ชุมชน 
(Information 
Center)  
 

1. มีการส ารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล
ชุมชนครอบคลุม ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  
2. มีการประมวลผลและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลระดับต าบล  
3. มีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวสาร ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ เอกสาร 
นิทรรศการ ป้ายประกาศ เป็นต้น  
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ เคเบิล วิทยุชุมชน วีซีดี  
5. มีแผนและทิศทางในการพัฒนา กศน. 
ระดับต าบล  
6. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ กศน.
ต าบล  

  

2. เป็นศูนย์สร้าง
โอกาสการเรียนรู้ 
(Opportunity 
Center 

 

1. มีการประสานงานตามแผนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ี และหน่วยงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
เช่น สคบ. สอศ. สสวท. กระทรวง ICT 
เป็นต้น  
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  
3. มีการจัดมุมร่วมกับหน่วยงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
เช่น สคบ. สอศ. กระทรวง ICT สสวท. 
เป็นต้น  
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ตัวบ่งช้ี ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
 4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อ

เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน  
5. มีการจัดท า Website กศน. ต าบล 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของ
ชุมชน  

  

3. เป็นศูนย์การ
เรียนชุมชน 
(Learning 
Center)  
 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  
2. มีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ  
4. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต  
5. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน  
6. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การส่งเสริมการอ่าน 
จัดบริการส่ือ (ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุชุมชน เป็นต้น  
7. มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
8. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ผู้สูงอายุ เด็กออกกลางคัน ผู้ต้องขัง คน
พิการ อสม. เป็นต้น 

  

 4. เป็นศูนย์
ชุมชน 
(Community 
Center)  
 

มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง เช่น เวทีชาวบ้าน เวที
ประชาธิปไตย ตลาดนัดอาชีพ กิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา หรือวันส าคัญอื่น ๆ 
เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3   ด้านการมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1 ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม กศน. 
ต าบล  
 
 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรม กศน.  
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัด
กิจกรรม กศน.  
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัด
กิจกรรม กศน.  
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม
ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม กศน.  
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา กศน.
ต าบล 

  

2. การเช่ือมโยง
เครือข่ายการ
เรียนรู้ในต าบล 
และต่างต าบล  
 

1. มีการส ารวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาไว้เป็นปัจจุบัน  
2. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือหรือ
เอกสารความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน  
4. มีการใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ 
หรือ ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง  
5. มีการเช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 
หรือภูมิปัญญา  
6. มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคี
เครือข่าย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ 
รางวัล เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
3. ชุมชนมีส่วน
ร่วม ในการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน กศน.
ต าบล  
 
 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนา กศน. ต าบล  
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคาร 
สถานท่ี  
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในสนับสนุน
งบประมาณ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากร
ช่วยปฏิบัติงาน กศน. ต าบล  
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

  

 
มาตรฐานที่ 4   ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1 การติดตามผล 
และประเมินผล  
 

1. มีแผนการนิเทศ ติดตามผล  
2. มีเครื่องมือในการติดตามผล  
3. มีการด าเนินการ ติดตามผล และ
รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบ  
4. มีเครือข่ายร่วมในการติดตามผล  
5. มีการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ กศน.ต าบล  
6. มีกระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีหลากหลาย  
7. มีการน าผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา 

  

2 การสรุปผล 
และ  
การรายงานผล  
 

1. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  
2. มีการจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี 
3. รายงานผลต่อคณะกรรมการ กศน.
ต าบล  
4.รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
5. รายงานผลต่อชุมชนและภาคี
เครือข่าย  
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............................................................................................................................................................................
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แบบนิเทศการจัดกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา............... 
 ปีงบประมาณ.................. ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กศน.อ าเภอ........................................ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป  

1. สถานท่ีพบกลุ่ม  ........................................................................................................... 
2. วันท่ี.......................................................เวลา........................... 
3. ช่ือผู้รับการนิเทศ...................................................................วุฒิ................................................................. 
    วิชาเอก.........................................ความถนัดในการสอนวิชา......................................... 

     วุฒิครู        มี               ไม่มี         ก าลังศึกษา ป.บัณฑิต 

ตอนที่ 2 ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของครู  โปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติและบันทึก
ข้อสังเกตหลักฐานและร่องรอยท่ีพบจากการนิเทศ 

รายการ มี ไม่มี ข้อสังเกต/หลักฐานร่องรอย 

1. ส ารวจข้อมูลชุมชนสภาพความจ าเป็น    

2. ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักการ จุดหมายการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือ 

   

3. ครูศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล    

4. ครูศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและจ าแนกลุ่มผู้เรียน    

5. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร    

6. ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้    

7. ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน 

   

8. ครูผู้เรียนมีความร่วมมือในการจัดหาส่ือเพื่อประกอบการ
เรียนรู ้

   

9. มีส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

10. มีการปรับปรุงส่ือเพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

   

11. มีการติดตามประเมินผลของการใช้ส่ือ 
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รายการ มี ไม่มี ข้อสังเกต/หลักฐานร่องรอย 

12. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดแรงจูงใจให้
ผู้เรียนสนใจ 

   

13. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้

   

14. ครูมีการวัดและประเมินผลของผู้เรียน    

15. ครูน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

   

16. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น   ............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...........................................ผู้รับการนิเทศ ลงช่ือ...................................................ผู้นิเทศ 

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

              วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ............   วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ............ 
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แบบนิเทศการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการรู้หนังสือ 
 ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา............... ปีงบประมาณ 255๙ 

 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชื่อผู้รับการนิเทศ...................................................................กศน.อ าเภอ......................................... 

ท่ี ชื่อแบบพิมพ ์ มี 
ไม่
มี 

สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

1 แบบขออนุญาตจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 

    

2 ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     
3 รายช่ือผู้เรียนหลักสูตรการส่งเสริมการรู้

หนังสือไทย 
    

4 แผนท่ีสถานท่ีสอน     
5 ค าส่ังแต่งต้ังบุคคลท าหน้าท่ีสอน     

6 บันทึกข้อความรายงานการจัดกิจกรรม     

7 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน
ระดับเบื้องต้น (50 ชม.) แบบ บ.04-1 

    

  - ระดับกลาง(100 ชม.) แบบ บ.04-2     
  - ระดับเทียบเท่าประถมศึกษาปีท่ี  

- 3 ( 200 ช ม. )แบบ บ.04-3 
    

10 ระเบียนบันทึกผลการเรียน 
-  ระดับเบื้องต้น (50 ชม.)แบบบ.01-1 

    

  - ระดับกลาง(100 ชม.) แบบ บ.01-2     
 - ระดับเทียบเท่าประถมศึกษาปีท่ี  

- 3 ( 200 ช ม. ) แบบ บ.01-3 
    

11 ข้อมูลการเรียนรู้ผู้เรียนหลักสูตรการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 

    

12 ผลการประเมินเพื่อจบหลักสูตรการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 

    

13 แผนการจัดการเรียนรู้       
14 วุฒิบัตร -  ระดับเบื้องต้น (50 ชม.)       

 - ระดับกลาง (100 ชม.)      
 - ระดับเทียบเท่าประถมศึกษาปีท่ี  

- 3 ( 200 ช ม. )  
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แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ครูผู้สอน   ช่ือ...........................................นามสกลุ....................................................... 
สถานศึกษา กศน.อ าเภอ................................................ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. โปรดระบุผลการด าเนินงานในตารางข้างล่าง 
ข้อ รายการ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

มี ไม่มี 
1 แฟ้มประวัติผู้เรียนคนพิการเป็นรายบุคคล    
2 แบบคัดกรองทางการศึกษาของผู้เรียนคนพิการ    
3 แผนการเปล่ียนผ่านและส่งต่อ (ITP)      
4 เอกสารการขึ้นทะเบียนเรียน การลงทะเบียนของ

ผู้เรียน และแผนการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 
   

5 แผนการเรียนรู้รายภาคเรียน    
6 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)     
7 แผนการสอนรายบุคคล (IIP)      
8 แผนการสอนกึ่งโฮมสคูล    
9 ส่ือการเรียนการสอน เช่น ส่ือท ามือ  ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออื่นๆ 
   

10 ได้รับการสนับสนุนส่ือจากศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

   

11 มีการบันทึกหลังสอนและน าเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบทุกครั้งหลังสอน 

   

12 มีแผนการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน มีการบันทึก
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน 

   

13 มีการจัดกิจกรรม กพช.ให้กับผู้เรียนและมีการ
ประเมินผลตามแบบ ในหลักสูตรก าหนด 

   

14 มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมตาม
แบบท่ีหลักสูตรก าหนด 

   

2. จ านวนผู้เรียนคนพิการข้ันพืน้ฐานที่ครูสอนคนพกิารแต่ละคนรับผิดชอบ 
ข้อ รายการ จ านวนคน ไม่มี 

1 ระดับประถมศึกษา   
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 รวมผู้เรียน   



 

30 

  3. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   จ านวน.......................................โครงการ   
   1. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

2. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 
3. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

4.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน..........................................โครงการ 

  1. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  2. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  3. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

5. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน  จ านวน...................................โครงการ 

   1. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  2. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  3. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

6. กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  2. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  3. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

7. กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 1. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  2. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

  3. โครงการ.............................................................ผู้เรียน..............................คน 

8. การจัดการศึกษาให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ  จ านวน.....................................คน 

9. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  1................................................................................................................................. 

  2................................................................................................................................. 

  3................................................................................................................................. 

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

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

 

 

 


