
เครื่องมือนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นการนิเทศ 
1. ความม่ันคง 1. ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 
 

3. การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน
ในชุมชน 
4. การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการเพ่ิมอัตราการ
อ่านทุกรูปแบบยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ 

- โครงการห้องสมุดประชาชน 
- โครงการบ้านหนังสือชุมชน 
- โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาดตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

4. ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

5. การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  
6. การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา 

5. สิ่งแวดล้อม 7. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



 
 

แบบบันทึกนิเทศชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 
 
ค าชี้แจง  ให้ศึกษานิเทศก์ หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  ผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียน 
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน) 
และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัด..............................................กศน.อ ำเภอ.........................................แห่ง 
กศน.ต ำบล.................................แห่ง  ชุมชนต้นแบบ...............................แห่ง 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

1. การคัดเลือกชุมชนต้นแบบ 
1.1 ครู กศน.ต าบลคัดเลือกชุมชนต้นแบบ

อย่างไร (ปัจจัยที่ท าให้ถูกเลือก) 
1.2 ครู  กศน.ต าบลมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบอย่างไร 
1.3 การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน /แผนการด าเนินงานหรือไม่ 
/อย่างไร 

1.4 การรายงานผลการด าเนินงานของ
ชุมชนต้นแบบผ่านระบบ DMIS ตามก าหนด
หรือไม่ /อย่างไร 

  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ 
2.1 การจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /

อาชีพของชุมชน 
2.2 การส่งเสริมการน าวัตถุดิบในท้องถิ่น

มาผลิตเป็นสินค้าของชุมชน 
2.3 กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2.4 กระบวนการออกแบบ การบรรจุ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2.5 การจัดการสอนด้านอาชีพเพิ่มเติม

ตามความต้องการของประชาชนให้กับ
สมาชิกในชุมชนต้นแบบ 

2.6 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
 
2.7 การใช้สื่อ และเทคโนโลยี เข้ามามีส่วน

  

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

ร่วมในการเรียนรู้ และเป็นช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาชีพของชุมชนตามหลักสูตรการ
อบรม 

2.8 การติดตามผลการด าเนินงาน 
3. การสร้างรายได้และการพัฒนาต่อยอด 

3.1 การวางแผนการตลาดเพ่ือจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน 

3.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างการรับรู้ ในการด าเนินงานของชุมชน
ต้นแบบ 

3.3 การจัดการสอน/การจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าบัญชี รายรับ รายจ่ายของ
สมาชิกในชุมชนหรือบุคคล 

3.4 การจัดท าทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์
อาชีพชุมชน 

3.5 การน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปสู่สินค้า
OTOP หรือไปวางจ าหน่ายในพ้ืนที่อ่ืน ๆ นอก
ชุมชน 

3.6 การจัดท ารายงานการจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

3.7 การใช้สื่อ และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ และเป็นช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

3.8 การน าผลการด าเนินงานของชุมชนไป
พัฒนา/ต่อยอด เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนต่อไป 

  

4. การสร้างการรับรู้ในหัวข้อ 05 รู้สิทธิ  
รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 

4.1 การวางแผนการสร้างการรับรู้เรื่อง
สิทธิ หน้าที่และกฎหมายให้ประชาชน และ
สอดแทรกในกิจกรรมการ เรี ยนการสอน
นักศึกษา กศน. 

4.2 การจัดกระบวนการ/วิธีการรับรู้เรื่อง
สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

 
4.3 การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้เรื่องสิทธิ 

  



 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

หน้าที่และกฎหมายที่เหมาะสม 
4.4 การน าผลการด าเนินงานการสร้างการ

รับรู้ เรื่ องสิทธิ  หน้าที่ และกฎหมาย มาจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
5. การสร้างการรับรู้ในหัวข้อ 06 รู้กลไกการ
บริหารราชการ 

5.1 การวางแผนการสร้ างการรั บรู้ แก่
ประชาชนและสอดแทรกในกิจกรรมการเรียน
การสอน  

5.2 กระบวนการ/วิธีการสร้างการรับรู้   
5.3 การใช้สื่อในการสร้างการรับรู้เรื่องกลไก

การบริหารราชการ/แนวทางการเลือกผู้แทนและ
ผู้บริหารระดับชาติและระดับท้องถิ่น/การบริหาร
งบประมาณที่ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่
เหมาะสม 

  

 
ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นในเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

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

    ................../................../............ 



แบบบันทึกนิเทศการขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 
 

ค าชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์ หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  ผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียน  
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที ่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ 
ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน) และให้ข้อนิเทศ 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ  
 
ชื่อสถานศึกษา...............................กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม./ศว./ศฝช......................... จังหวัด.................... 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

1. สถานศึกษารู้เรื่องศูนย์ OOCCจากแหล่งใด 
และมีความรู้เพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ 

  

2. สถานศึกษามีศูนย์ OOCC ในปัจจุบันกี่แห่ง  
ที่ใดบ้าง (ระบุ) 

  

3. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC แก่ผู้ผ่านการอบรม 
ด้วยสื่อใด (ระบุ) /อย่างไร 

  

4. การสร้างความต่อเนื่องและคงสภาพการเป็น
สมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้ผ่านการ
อบรม 

4.1 ครู กศน.ต าบลติดตามผู้ผ่านการอบรม
สมาชิก OOCC หรือไม่ อย่างไร ผลการติดตาม 
ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในกลุ่ม OOCC ปัจจุบันมี 
กี่คน ออกจากกลุ่มก่ีคน ระบุสาเหตุที่ออกจากกลุ่ม 

4.2 กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมมีรายได้
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

4.3 สถานศึกษาจัดประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นระดับต าบล/อ าเภอหรือไม่ อย่างไร 
(ระบุเวลาและผู้ชนะเลิศ) 

  

5. หน่วยงานให้การสนับสนุน/ต่อยอดหรือไม่ /
อย่างไร 

5.1 หน่วยงาน กศน. สนับสนุน/ต่อยอด ด้านใด 
(ระบุ) 

5 .2  หน่ ว ย ง าน อ่ืน  ( ร ะบุ )  ส นั บ สนุ น / 
ต่อยอด ด้านใด (ระบุ) 

5.3 สถานศึกษาส่ งต่อผู้ ค้ า ออนไลน์ ไปยั ง
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ส่งไปยังหน่วยงานใด จ านวน 
กี่คน 

  

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



 
สถานศึกษาจัดอบรมวิทยากรแกนน าหลักสูตรการค้าออนไลน์ (ครู ข. และ ครู ค.) 
 1. ผู้แทน กศน.อ าเภอเข้ารับการอบรม หลักสูตร คร ูข. จ านวน............คน (เป้าหมายสถานศึกษาแห่งละ 1 คน) 
 2. ผู้แทนครู กศน.ต าบลเข้ารับการอบรมหลักสูตร คร ูค.  จ านวน............คน (เป้าหมายต าบลละ 1 คน) 
 
การติดตามผลการขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ 
 1. การอบรมประชาชนหลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าสินค้า จ านวน............ครั้ง 

   ผู้ผ่านการอบรม จ านวน............คน ยังคงเหลือท่ีจะต้องอบรมเพ่ิมเติม จ านวน............คน  
(เป้าหมาย 12 คน : ต าบล) 

 2. การอบรมประชาชนหลักสูตรโปรโมทสินค้า อบรมแล้ว จ านวน............ครั้ง 
 ผู้ผ่านการอบรม จ านวน............คน ยังคงเหลือท่ีจะต้องอบรมเพ่ิมเติม จ านวน............คน  

(เป้าหมาย 12 คน : ต าบล) 
 

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ศูนย์ OOCC ต้นแบบ ผลงานดีเด่นในเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/ 
แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
.............................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................... ......................................................
............................................................................. ............................................................................................................  

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

                ................../................../............... 



แบบบันทึกนิเทศการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

ค าชี้แจง  ให้ศึกษานิเทศก์ หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  ผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียน 
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเอกสารโครงการ หลักสูตร 
สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน) และให้ข้อ
นิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
ชื่อ กศน.ต าบล............................................อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................  
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

1. การวางแผนและเตรียมความพร้อม 
1.1 ครู กศน.ต าบลเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา 

สุขภาวะ สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ๔ กลุ่ม
หรือไม่ ด าเนินการอย่างไร (ระบุ) 

- กลุ่มแม่ 
- กลุ่มเด็ก 
- กลุ่มผู้สูงอาย ุ
- กลุ่มคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อ 

1.๒ สถานศึกษาวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน
หรือไม่ /อย่างไร 

1.๓ สถานศึกษาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักแก่ประชาชนและ
นักศึกษา หรือไม่ /อย่างไร 

  

2. กระบวนการด าเนินงาน    
2.1 สถานศึกษาประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ

แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายก่อนด าเนินการ
หรือไม/่ อย่างไร 

2.2 การด า เนินงาน ได้บูรณาการร่ วมกับ 
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่หรือไม/่ อย่างไร                 

2.3 ครู  กศน.ต าบล มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับปัญหาด้ านสุ ขภาวะ สุ ขอนามัยของ
ประชาชนหรือไม่/ อย่างไร  

 

  

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

2.4 สถานศึกษาด าเนินการ แก้ปัญหา สุขภาวะ 
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน อย่างไร  

2.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่างไร 

2.6 วิทยากร ที่ร่วมด าเนินการมาจากหน่วยงาน
ใด มีความรู้ ความสามารถตรงตามเป้าหมายของ
กิจกรรม / โครงการ ที่ก าหนดหรือไม่  

2.7 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดกิจกรรม / โครงการหรือไม่ / 
อย่างไร 

2.8 สถานศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรม / 
โครงการหรือไม่ ด าเนินการอย่างไร  
3. ผลการด าเนินงาน 

3.1 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ  
มีจ านวน............คน (จ าแนกแม่ เด็กและผู้สูงอายุ)  

3.2 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ     
มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
หรือไม/่ อย่างไร 

3.3 สถานศึกษาด าเนินการติดตามผลหลังการ
จัดกิจกรรม / โครงการหรือไม่/ อย่างไร 

1. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ 
มีการน าความรู้ไปใช้หรือไม่/ อย่างไรบ้าง 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ/มีพฤติกรรม
เชิงสุขภาวะอย่างไร /น าความรู้ไปใช้หรือไม่ 

3.4 สถานศึกษาด าเนินการประสานงานส่งต่อ
ข้อมูล / ความช่วยเหลือ/ การเข้าถึงบริการด้านสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน หรือไม่ อย่างไร 
แก่หน่วยงานใด (ระบุ) 

3.5 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หรือไม/่ อย่างไร 

  

 
 
 



ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นในเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................... ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

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

    ................../................../............... 
 



แบบบันทึกนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการเพิ่มอัตราการอ่านทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพปีงบประมาณ 2562 

โครงการห้องสมุดประชาชน 
 

ค าชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษาตามอัธยาศัยสังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึก สภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน) และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงาน
ดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
ชื่อห้องสมุดประชาชน................................................................................................................... ........................
วัน เดือน ปีที่นิเทศ...................................................................ผู้รับการนิเทศ...................................................... 

 
ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 

(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 
ข้อนิเทศ 

1. บรรณารักษ์รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านการ
อ่าน ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 
ในพ้ืนที่ หรือไม ่/อย่างไร 

  

2. บรรณารักษ์จัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านหรือไม ่/อย่างไร 

  

3. ห้องสมุดมีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งด้าน
สถานที่ สื่อ/หนังสือ และบุคลากร 

  

4. ห้องสมุดมีระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้หรือไม่  / 
อย่างไร 

  

5. ด าเนินการแสวงหานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านหรือไม่ 
/อย่างไร (ระบุ) เช่น การใช้ QR Code การใช้ระบบ
ออนไลน์ ระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ Book Delivery
ฯลฯ 

  

6. จ านวนสมาชิก ข้อมูล สถิติการยืมคืนของผู้รับบริการ
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

  

7. บรรณารักษ์ติดตามผลหลังการรับบริการจาก
ห้องสมุด เช่น 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน  
 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 การพัฒนาตนเอง/อาชีพ  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ฯลฯ 

  

 

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด าเนินการไปแล้ว มีกิจกรรมอะไรบ้าง จ านวนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรม 
 1. กิจกรรม.....................................................................  จ านวน......................คน 
 2. กิจกรรม.....................................................................  จ านวน......................คน 
 3. กิจกรรม.....................................................................  จ านวน......................คน 
 4. กิจกรรม.....................................................................  จ านวน......................คน 
  
ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ห้องสมุดประชาชนตัวอย่าง ผลงานดีเด่นเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/ 
แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้นิเทศ 
      (......................................................) 
         ................../................/............... 

 

 
 



แบบบันทึกนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการเพิ่มอัตราการอ่านทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพปีงบประมาณ 2562 

โครงการบ้านหนังสือชุมชน 
 
ค าชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษาตามอัธยาศัยสังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึก สภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน) 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงาน
ดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
ชื่อบ้านหนังสือชุมชน ....................................................... หมู่ที่.................ต าบล.................... ............ 
อ าเภอ....................................จังหวัด................. ............................... 
วัน เดือน ปีที่นิเทศ..................................................ผู้รับการนิเทศ......................................... ...................... 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

1. ผู้แทนชุมชนก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลบ้านหนังสือ
ชุมชน หรือไม ่/ อย่างไร 

  

2. บ้านหนังสือชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงาน/บุคคล หรือไม่ /อย่างไร 

  

3. บ้านหนังสือชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการ 
สถานที ่สื่อ และหนังสือหรือไม่ /อย่างไร 

  

4. จ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร    
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่านหรือไม่ อย่างไร (ระบุ
วิธีการด าเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน) 

  

๖.  สถานศึกษาติดตามผลการด า เนินงานของ 
บ้านหนังสือชุมชนและประชาชนที่มารับบริการหรือไม่ 
อย่างไร เช่น  

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน  
 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 การพัฒนาชุมชน/อาชีพ  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ฯลฯ 

  

 
 
 

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) บ้านหนังสือชุมชนตัวอย่าง ผลงานดีเด่นเรื่องใด/รางวัลที่ได้รับ/ 
แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด)  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้นิเทศ 
     (..........................................................) 
         ................../................/............... 



แบบบันทึกนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการเพิ่มอัตราการอ่านทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพปีงบประมาณ 2562 

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาดตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ค าชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษาตามอัธยาศัยสังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึก สภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน) และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงาน
ดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
สถานที่ตั้งห้องสมุด...................................... ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวดั............................... 
วัน เดือน ปีที่นิเทศ.......................................... ผู้รับการนิเทศ.......................................................................... 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

1. สถานศึกษาแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบดูแลห้องสมุด
เคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาดหรือไม่ / อย่างไร และเปิด
ให้บริการอย่างไร 

  

2. ห้องสมุดฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
หรือจิตอาสาหรือไม/่ อย่างไร 

  

3. ห้องสมุดฯ มีความพร้อมในการให้บริการสถานที่ /
สื่อ/หนังสือหรือไม่ / อย่างไร 

  

4. จ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร   
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่านหรือไม่ อย่างไร (ระบุวิธีการ
ด าเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน) 

  

๖. การติดตามผลหลังการรับบริการจากห้องสมุดฯ เช่น 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน  

 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 การพัฒนาตนเอง/อาชีพ  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ฯลฯ 

  

 
 
 
 
 

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาดตัวอย่าง มีผลงานดีเด่นเรื่องใด /
รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบาย
รายละเอียด) 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้นิเทศ 
     (..........................................................) 
          ................../................/............... 



 
แบบบันทึกนิเทศการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ปีงบประมาณ 2562 

 
ค าชี้แจง  ให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ครูผู้สอนและหรือผู้เรียน/
ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึก 
สภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา) และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลง
ในแบบบันทึกนิเทศ 
 
กศน.ต าบล   สถานศึกษา กศน.อ าเภอ   จังหวัด     

 พ้ืนที่ทั่วไป 
 พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 

ประเด็นนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนพูด – ฟัง
ภาษาไทยได้อย่างไร 

  

2. สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานระดับอ าเภอและ
ต าบลหรือไม่ ด าเนินการอย่างไร 

  

3. สถานศึกษาจัดกระบวนการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดอย่างไร 

  

4. การติดตามผลการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ /อย่างไร   
5. ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ / อย่างไร 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  

 
6. ปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จของการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 

6.1 ระดับส านักงาน กศน.           
6.2 ระดับจังหวัด            
6.3 ระดับอ าเภอ            
6.4 ระดับต าบล            

7. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
7.1 ปัญหา อุปสรรค            

แนวทางการแก้ไข           
7.2 ปัญหา อุปสรรค            

แนวทางการแก้ไข           
 

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



 
8. ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
             
              
             
              
             
             
              
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.1 ระดบัส านักงาน กศน.           
9.2 ระดับจังหวัด            
9.3 ระดับอ าเภอ            
9.4 ระดับต าบล            

      
      
 ลงชื่อ...............................................ผู้นิเทศ 

         (..............................................) 
                     ................./................../............... 

 
 

 

ข้อสังเกต 
- พ้ืนที่ที่แตกต่างให้แยกรายงานตามบริบท 
 



 
แบบบันทึกนิเทศ ปีงบประมาณ 2562 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก) 
 

ค าชี้แจง  ให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ครูผู้สอนและ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการส่งเสริมเอกสารโครงการ  สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึก สภาพ
ที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา) และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลงในแบบ
บันทึกนิเทศ 
 
ศูนย์การเรียน....................................กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ  จังหวัด    

 
ประเด็นนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงหรือไม่/อย่างไร 

  

2. สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล 
และ ศศช.หรือไม/่อย่างไร 

  

3. สถานศึกษา กศน.ต าบล และ ศศช.จัดกระบวนการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดหรือไม่/อย่างไร 

  

4. การติดตามผลการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่/อย่างไร   
5. ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือไม่ /อย่างไร 

5.1 เชิงปริมาณ 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  

 
6. ปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จของการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 

6.1 ระดับส านักงาน กศน.           
6.2 ระดับจังหวัด            
6.3 ระดับอ าเภอ            
6.4 ระดับต าบล            

7. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
7.1 ปัญหา อุปสรรค            

แนวทางการแก้ไข           
7.2 ปัญหา อุปสรรค            

แนวทางการแก้ไข           

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



 
 
8. ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี/ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
             
              
             
              
             
              
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.1 ระดับส านักงาน กศน.           
9.2 ระดับจังหวัด            
9.3 ระดับอ าเภอ            
9.4 ระดับต าบล            

      
      
 ลงชื่อ...............................................ผู้นิเทศ 

(............................................) 
                  ........../................../............... 
 



 
 

แบบบันทึกนิเทศการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ปีงบประมาณ 25๖๒ 
 

ค าชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์ หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  ผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียน หรือผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ 
แล้วบันทึกสภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน) และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
ชื่อสถานศึกษา.................................ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.........................................จังหวัด............................................... 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

การเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการด าเนินงาน 

- การประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับหน่วยงาน
ในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- การแต่งตั้งคณะท างานลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลให้
ส านักงาน กศน.จังหวัด 

 
 
 

 

การพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน* 
- การจัดท าแผนงานติดตามช่วยเหลือผู้เรียน 
- การใช้ระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลการ

ช่วยเหลือประชากรวัย เรียนที่ อยู่ นอกระบบ
การศึกษา 

- การรายงานผลการด าเนินงานช่วยเหลือผู้เรียน 

  

การขยายผลด าเนินงานเต็มพื้นที่ 
- ความร่วมมือกับเครือข่ าย ในการค้นหา/ 

ตรวจสอบ /ติดตามและน าส่งกลุ่มเป้าหมายให้
ได้รับการศึกษาตามสภาพความพร้อม ความ
ต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

  

 
การน าประชากรที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 1. การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและค้นหากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 ผู้เรียนที่เรียนในสถานศึกษาในประเทศ  จ านวน……………………คน 
1.๒ ผู้เรียนที่เรียนในสถานศึกษาต่างประเทศ  จ านวน……………………คน 

 1.3 จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   จ านวน……………………คน 
1.4 จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว    จ านวน……………………คน 

 1.5 เด็กพิการ      จ านวน……………………คน 
 1.6 เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน     จ านวน……………………คน 

1.7 เด็กออกกลางคัน     จ านวน……………………คน 
 

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



 
 

2. การน ากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา 
2.1 การเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด กศน. 

  2.1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน……………………คน 
 2.1.2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ    จ านวน……………………คน 
 2.1.3 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   จ านวน……………………คน 

  2.1.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน   จ านวน……………………คน 
 2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน………………คน 
๒.2 การประสานงานให้เข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในระบบ 

  2.2.1 สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.   จ านวน……………………คน 
  2.2.2 สถานศึกษาในสังกัด สอศ.   จ านวน……………………คน 

2.2.3 สถานศึกษาในสังกัด สช.   จ านวน……………………คน 
 

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นในเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/
ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
............................................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

    ................../................../............ 



แบบนิเทศการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ค าชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์ หรือผู้นิเทศ สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  ผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียน 
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน) 
และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและผลงานดีเด่นลงในแบบบันทึกนิเทศ 
 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ส านักงาน กศน.จังหวัด…………………….……………………..……. 
ผู้รับการนิเทศ..................................................กศน.ต าบล/ ศรช. ................................................................... 
วันที่............. เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 

ประเด็น สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

1. สถานศึกษาก าหนดนโยบาย/แนวทางในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ / อย่างไร 

1.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน/ชุมชน 

1.2 การสร้างความเข้าใจ/เผยแพร่ความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
แก่ครู/ผู้เรียน/ชุมชน 

1.3 การจัดท าคู่มือการอบรม 
1.4 การจัดท าแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
1.5 การด าเนินการและรายงานผลการด าเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ 

  

2. สถานศึกษาจัดหลักสูตร/ เนื้อหา/รายวิชา 
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย เช่น  

2.1 หลักสูตร (ระบุชื่อ) 
2.2 แผนการสอน (ระบุรายวิชา) 
2.3 แผนการสอนแบบบูรณาการ 
2.4 การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  

  

3. สถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้ง/ มอบหมายภารกิจ
ให้บุคลากรหรือคณะท างานรับผิดชอบหรือไม่/ 
อย่างไร 
 

  

เอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ 



ประเด็น สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

4. ครู/บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมาย
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่/ 
อย่างไร 

  

5. ครู/บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมการคัดแยก 
การแปรรูป และการก าจัดขยะในชุมชนหรือไ ม่/
อย่างไร (ระบุแผนหรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
วิธีการ หรือกระบวนการ) 

  

6. ครู/บุคลากรสร้างจิตส านึก และวินัย ในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ นักศึกษา และประชาชน
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ / อย่างไร 

  

7. สถานศึกษาด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
7.1 ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน

ด าเนินงาน 
7.2 ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผล 
7.3 ครูและบุคลากร สร้างภาคีเครือข่าย ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

7.4 ชุมชน/เครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงาน 

7.5 สถานศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
7.6 สถานศึกษาสร้างแรงจูงใจให้ครู/บุคลากร/

ชุมชน/เครือข่าย เช่น การได้รับโล่/เกียรติบัตร/
รางวัล 

  

8. ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ (ระบุเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

8.1 การแก้ไขขยะเก่า 
8.2 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ 
8.3 การก าหนดระเบียบ มาตรการรองรับ การ

บริหารจัดการของเสียอันตราย 
8.4 การสร้างวินัยของคนในชาติ และส่งเสริมให้

เกิดการคัดแยกขยะ 
 
 

  



ประเด็น สภาพที่พบ 
(สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค) 

ข้อนิเทศ 

9. การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.1 สถานศึกษานิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องหรือไม่ / อย่างไร 
9.2 สถานศึกษาน าผลการนิเทศไปใช้ในการ

พัฒนาปรับปรุงหรือไม่ / อย่างไร 

  

 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 1) การให้ความรู้ เรื่อง..........................................................................  จ านวน...................คน 
 2) การศึกษาดูงาน เรื่อง.......................................................................  จ านวน...................คน 
 3) จัดเวทีประชาคม เรื่อง..................................................................... จ านวน...................คน 
 4) อ่ืนๆ  ระบุ........................................................................................ จ านวน...................คน 
 
ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นเรื่องใด /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ (อธิบายรายละเอียด) 
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

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

                 ................../................../............... 
 


