แผนนิเทศภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ก

คานา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
อาเภอดอนสั ก จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้จัดทาแผนนิเทศภายในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการนิ เทศ ปรับปรุงและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ส อน และ
ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดถึงองค์กรของชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพในการศึกษา การนิเทศ
ภายในและเทคนิ ค การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น การที่ ดี ที่ ต้ อ งพั ฒ นาคน พั ฒ นางานประสาน
ความสัมพันธ์ และการสร้างขวัญและกาลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของผู้ เรี ย น มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดถึงมาตรฐานด้า นบริห ารจั ด การ
ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอีกด้วย
โรงเรี ย นบ้านห้ วยเสี ยด ได้กาหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
โดยเน้ น การจั ดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม (DLTV) พร้อมทั้งการดาเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกันทุกระดับให้บรรลุเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ ดังนั้นทางโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด จึงได้จัดทาแผนนิเทศภายในโรงเรียนขึ้นมา เพื่อ เป็นแนวทาง ในการดาเนินงานการจัด
การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป
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บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญ

บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญ
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
จากนโยบายการนิเทศภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ซึ่งต้องการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้ เข้าสู่ เกณฑ์
มาตรฐาน การนิ เทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ผู้บริหารมอบหมายดาเนินการโดยใช้
ภาวะผู้นาทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้ศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพั ฒ นางานของสถานศึ ก ษาโดยส่ ว นรวมให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานหลั ก สู ตร มาตรฐาน
การศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้คิด
และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจึงต้องมีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เพี่อเป็นการสนองต่อ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานีเขต 1 โรงเรียนบ้านคลองครามจึงจัดทาแผนนิเทศภายในครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านคลองคราม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป
2. แนวคิดการนิเทศภายใน
1. การนิ เ ทศภายใน เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. กลวิธีการนิ เทศภายในมีห ลายวิธี การเลื อกกลวิธีที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาและ
สถานการณ์ของโรงเรียนจะช่วยให้การดาเนินการนิเทศประสบผลสาเร็จดียิ่งขึ้น
3. คุณสมบัติด้านมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและความ
เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้นิเทศการศึกษา
4. การนิเทศที่พึงประสงค์ คือ การนิเทศระหว่างครูด้วยกันอันจะส่งผลให้ สามารถพัฒนาตนเอง
และกลุ่มได้
5. การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทาได้หลายรูปแบบ การที่ผู้บริหารจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้น
ขึน้ อยู่กับขนาดของโรงเรียนและความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนเป็นสาคัญ
3. หลักการนิเทศภายใน
1. การปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร์ โดยดาเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ และครอบคลุมถึงวิธี
การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผล
การนิเทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือ
ได้
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2. การปฏิบัติงานตามวิถีประชาธิปไตย เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคลให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน เปิดใจกว้างยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุและผลและปฏิ บัติตามข้อตกลง ตลอดจนใช้
ความรู้ ความสารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
3. การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครูแต่ละบุคคล
เปิดโอกาสให้ให้ได้แสดงออกและสนับสนุนส่งเสริม ความสารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่
4. การปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงาน
โดยยึดวัตถุประสงค์การทางานร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมคิดร่วมพัฒนา
ทั้งนี้เพื่อความสาเร็จของงานโดยส่วนรวม
5. การปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ เน้นการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ มีการ
ควบคุม ติดตาม ผลการดาเนินงาน และผลผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการศึกษา
6. การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การดาเนินงานทุกครั้งต้องกาหนดวัตถุประสงค์ การทางาน
อย่างชัดเจน ออกแบบการดาเนินงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4. วัตถุประสงค์ของการนิเทศภายใน
๑. เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
๒. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
๔. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ
๕. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นปฏิ รู ป ระบบบริ ห าร โดยให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในผลงาน
๖. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประสานงานและความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน
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5.กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

1. ศึกษาสภาพ
ปัญหา และความ
ต้องการ

2. การวางแผนการ
นิเทศ

๔. การปฏิบัติการ
นิเทศ

3. การสร้างสื่อ และ
เครื่องมือการนิเทศ

5. ประเมินผล และ
รายงานผลการนิเทศ

4
6.ประเด็นการนิเทศ
1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตร
2. การอ่านออกเขียนได้
3. การจัดการเรียนรู้เชิงลึก ( Active Learning )
4.การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี DLTV
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
7. เครื่องมือการนิเทศ
เครื่องมือในการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 3 รายการ คือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน
3. ด้านการบริหารจัดการ
8. ขอบเขต ระยะเวลาในการนิเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เดือนธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองครามจะได้รับการนิเทศภายใน 100 %
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. สถานศึกษาสามารถพัฒ นาหลั กสู ตรและการเรียนรู้ ให้ มีประสิ ทธิภ าพสอดคล้ องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
4. บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ
5. โรงเรี ย นมีการปฏิรู ป ระบบบริห ารโดยให้ ทุกคนมีส่ ว นร่ว มคิ ดร่ว มทาร่ว มตัดสิ นใจและร่ ว ม
รับผิดชอบ ชื่นชมในผลงาน
6. เกิดการประสานงานและความร่ว มมือในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ เกี่ยวข้ อ ง
ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

บทที่ ๒
ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

บทที่ ๒
ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
1.การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาของครู และบุคลากร
ปัญหาด้านคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น คุณลักษณะของนักเรียนที่ยัง
ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ ภ า ษ า ไ ท ย ต้องพัฒนาต่อเนื่อง คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1. ความสามารถทางทักษะ
และภาษาอั ง กฤษ ผลการ
ภาษาไทย เรื่องการอ่าน
ทดสอบการอ่านออกเขีย น
และการเขียน
ได้ ( Reading Test :RT ) 2. ความสามารถทาง
ผลการทดสอบระดับชาติ
คณิตศาสตร์
NT และ O – net ยังไม่ 3. ความสามารถในการแก้
เป็นที่น่าพอใจ
โจทย์ปัญหา
4. ความสามารถและทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6. ทักษะการแสวงหา
ความรู้การมีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

ด้านความต้องการ
ครูมีความต้องการที่จะพัฒนาการสอนให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเสริมจุดเด่น
และแก้ ไ ขจุ ด ด้ อ ย นอกจากนี้ ค รู ยั ง
ต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการสอนที่ ใช้
เทคโนโลยี ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน โดย
สื่ อ การสอนเทคโนโลยี ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ
จานวนนักเรียน

ประเมินความต้องการในการพัฒนาครู
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ต้องการให้สถานศึกษา จัดการศึกษา
โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ ครูจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยหลักการดังกล่าว โรงเรียนตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องพัฒนาทั้งตัวครู
และผู้เรียน ให้มีศักยภาพทั้งด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และกระบวนการสร้างความรู้ จึงพยายาม
จัดประสบการณ์ให้ครูได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านเอกสารฝึกอบรม การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อปรับแนวคิดให้เกิดความเข้าใจต่อการนาไปปฏิบัติ มีการนาผลจากการศึกษา ทดลองปฏิบัติ
กั บ นั ก เรี ย นและแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น โรงเรี ย นได้ ส อบถามครู เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาด้ า น
ต่างๆ ได้ข้อสรุป ซึ่งเป็นความต้องการพัฒนา ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การประเมินผลตามสภาพจริง
5. การสอนและประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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6. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
8. การใช้สื่อ/แบบฝึกหัด
9. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดาวเทียมทางไกลผ่าน DLTV
๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาจุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น
จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 (SAR) ในมาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการพัฒนา สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที หลากหลาย
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและลงมือ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหา
เป็นหลัก เน้นการอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และอ่านคล่องเขียนคล่อง
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ พัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการนาเทคนิค วิธีการสอน
อย่างหลากหลายมาใช้ในการจัดการ เรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน มีการใช้สื่อที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบ DLTV มาใช้ทุกห้องเรียน มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จัดให้มีโครงการพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่ ม สาระ โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ O – Net / NT ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด สวนเกษตรพอเพียง เป็นต้น มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดย
ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษามีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุมหลักสูตรตามตัวชี้วัด สถานศึกษาได้มีการดาเนินการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรียน มีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม อบรมนักเรียนในวันสุด ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา:โรงเรียนบ้านห้ วยเสียด ( Self –
Assessment Report : SAR ) 17 สัปดาห์ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ความเป็นไทย กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา ไทย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกีย รติ นอกจากนี้ มีการเข้าร่ วมโครงการ โรงเรียนสุ จริต เน้นผู้ เรียนให้มีวินัย ซื่ อสั ตย์ รับผิ ดชอบมีจิต
สาธารณะ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ร่ ว มเดิ น รณรงค์ ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด วั น งดสู บ บุ ห รี่ โ ลก
โรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ ให้ความรู้เรื่องการเลือก รับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมกรุบ
กรอบ น้ าหวานและน้ าอัดลม ส่ งเสริ มการออกกาลั งกายทุ กช่ว งชั้น และมีการเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น
เศรษฐกิจพอเพียง การทาขนม งานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษาดาเนินการ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการดาเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย
โดยปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน การวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้า น กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และการจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความต้องความแตกต่าง ระหว่า ง บุคคลและพัฒนา
ทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน

8
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้น พัฒนาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลายและ มีคุณภาพ
มากขึ้น ให้คาแนะนา คาปรึกษา และการแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่ วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดบุคลากรการปฏิบัติหน้า ที่ ตรงตาม
ความรู้ ป ระสบการณ์แ ละความถนั ด และการจัดการเรียนการสอนในวิช าที ได้รับอย่างเต็ มเวลา และ
ความสามารถ สนับสนุนให้ครู จัดการเรียนการสอนที่สร้า งโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิด นักเรียนทางานเป็นรายกลุ่ม
ทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ครู ทุ ก คนท างานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ครูมืออาชีพ โครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของครู ครูศึกษา
หลักการวัดและประเมินผล
จุดด้อย
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ปีที่ 1 มีผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ (Reading Tesst :
RT) อยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ า ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ผ ลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT ) อยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศทุก
ด้าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3มีผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O – net ) อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งต่ า ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจ ครู ใ ช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการเรียนการสอนน้อยเนื่องจากการขาดอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยี ครูใช้การวิจัย
ชั้นเรียนแก้ปัญหาผู้เรียนน้อย ครูจัดการเรียนการสอนโดยการนาภูมิปัญญาในท้องมาบูรณาการในการ
เรียนการสอนน้อย เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ชาวบ้าน
๓. การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะการ คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น
- พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง
- สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ของการสอนระดับชาติ (O-NET) และ
NT ให้มากขึน้
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กระบวนการบริหารและการจัดการ
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคณ
ุ ภาพ และแข็งแรง

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแต่ ล ะรายวิช าในระดั บ 3 ขึ้ น ไป ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6
1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ
บ้านห้วย 75 75 100 100 100 100
100
100
เสียด
จากตารางที่ 1.1 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ วิชาภาษาอังกฤษ

การงาน เฉลี่ย
100 94.44

1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียน
ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ อังกฤษ
บ้านห้วยเสียด

สุข ศิลปะ การ
เฉลี่ย
ศึกษา
งาน
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
จากตารางที่ 1.2 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ –

1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน ไทย คณิต วิทย์

สังคม

ประวัติ อังกฤษ

สุข
ศึกษา

ศิลปะ

การ
งาน

เฉลี่ย

บ้านห้วย
57.14 42.86 85.71 83.33 71.43 16.67 83.33 71.43 71.43 64.81
เสียด
จากตารางที่ 1.3 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ คณิตศาสตร์
1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียน
ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ
บ้านห้วยเสียด 0
0
0
0
0
0
100
100

การงาน เฉลี่ย
0
11.11

จากตารางที่ 1.4 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพ
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1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียน ไทย คณิต วิทย์

สังคม

ประวัติ อังกฤษ

สุข
ศึกษา

ศิลปะ

การ
งาน

เฉลี่ย

บ้านห้วย
27.78
33.33 0 33.33 50.00 0
0 66.67 66.67 0
เสียด
จากตารางที่ 1.5 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การ
งานอาชีพ
1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
บ้านห้วย 33.3
0 66.67 100 67.67 0
100
100
100
เสียด
3
จากตารางที่ 1.6 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย
63.07

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ปีการศึกษา 2560 – 2561
ความสามารถ

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง
2560
2561 ระหว่างปีการศึกษา
ด้านภาษา
60.00
51.42
-8.58
ด้านคานวณ
34.28
44.76
+10.48
ด้านเหตุผล
45.71
36.19
-9.52
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 46.66
44.12
-2.54
จากตารางที่ 2 พบว่าด้านที่จะต้องพัฒนา คือ ด้านภาษา และด้านเหตุผล
ตางรางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
- 2561
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา

ผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
ภาษาไทย
49.54
31.00
-18.54
คณิตศาสตร์
32.50
10.00
-22.50
วิทยาศาสตร์
37.25
33.25
+4.00
ภาษาอังกฤษ
38.75
28.75
-10.00
จากตารางที่ 3 พบว่าวิชาที่จะต้องพัฒนา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียนรวม ๔๑ คน
ระดับชั้น

จานวนห้อง

อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

1
1
๒
1
1
1
1
1
1
6

รวมทั้งหมด

8

หมายเหตุ

เพศ
ชาย หญิง
1
5 1
6 1
4 5
1 3
4 5
6 2
- 1
2 1
17 17
23 18

รวม

ครูประจาชั้น

1
6
7
9
4
9
8
1
3
34
๔๑

นางฤทัยรัตน์ แก้วดารัส
นางฤทัยรัตน์ แก้วดารัส
นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

- จานวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 7 คน
- จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 34 คน
ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

ชื่อ – สกุล
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
3. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
4. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
5. นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
6. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
7. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูวิกฤติ
ครูวิกฤติ
ธุรการโรงเรียน

บทที่ 3
แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บทที่ 3
แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(การกาหนดแนวทาง / วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวางแผนการนิเทศภายใน คณะผู้นิเทศ
ประเด็นการนิเทศระยะเวลาในการนิเทศ วิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศโรงเรียนสามารถกาหนดเอง
ตามบริบทของสถานศึกษาตามประเด็น/จุดเน้นที่ต้องการพัฒนา)
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้กาหนดแนวทางการนิเทศภายในจากการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของ
สถานศึกษาและความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ยัง ได้นา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ (RT) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
ผู้ เ รี ย น NT O-net ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนนามากาหนดประเด็นการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และยังได้นาจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อนามากาหนด
ประเด็นการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ได้กาหนดประเด็นการนิเทศ ดังนี้
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน
3. การวิจัยในชั้นเรียน
4.ประเด็ น อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม สาระวิ ช าตามความต้ อ งการของครู ผู้ ส อน เช่ น
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถทางทักษะภาษาไทย
การอ่านการเขียน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนโดยโครงงาน ความสามารถในการสื่ อสารและ
ทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
2.ขอบเขต ระยะเวลาในการนิเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เดือนธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดจะได้รับการนิเทศภายใน 100 %
3.วิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศภายใน
1. การสังเกตการณ์สอน
2. การตรวจสื่อและแผนการสอน
4.คณะกรรมการนิเทศภายใน
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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นอกจากกิจกรรมการนิเทศเพื่อตอบสนองต่อจุดที่ต้องการพัฒนาแล้วยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อให้การ
นิเทศภายในโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการกาหนดกิจกรรมอีก ๓ กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมด้านคุณภาพของผู้เรียน
2. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
3. กิจกรรมด้านบริหารจัดการ
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6.แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจาก ของผู้เรียน
การเรียนการสอนโดยใช้
1.1 มีความสามารถใน
การศึกษาทางไกลผ่าน
การอ่านการเขียนการ
ดาวเทียม (DLTV)
สื่อสาร และการคิดคานวณ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
1.2 มีความสามรถในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. วิจารณญาณ
2551
1.3 มีความสารถในการ
3. เพื่อให้ผุ้เรียนมีผลการ สร้างนวัตกรรม
ทดสอบระดับชาติขั้น
1.4 มีความสามารถใน
พื้นฐาน (O-NET)ในระดับ การใช้เทคโนโลยี
ที่สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่าน 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
มา
เรียนตรงหลักสูตร
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
1.6 มีความรู้ทักษะ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
ขั้นพื้นฐาน (NT)ให้สูงกว่า งานอาชีพ
ปีการศึกษาที่กล่าวมา

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
2.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
- กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญา
- กิจกรรมทุกปัญหามีทางแก้
- กิจกรรมนักประดิษฐ์
- กิจกรรมนักสืบไซเบอร์
(ICT)
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2562
–
มีนาคม
2563

หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
การประเมิน
1. แบบประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา การศึกษาภายใน
ภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
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แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผุ้เรียน
2.1 มีคุณลักษณะ และ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
2.2 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย
2.3 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลาดหลาย
2.4 มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตใจ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมศรัทธา ค่านิยม
(ลูกเสือ)
- กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด
- กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
3. การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาที่กาหนด
4. การประเมินผล และการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ระยะเวลา

หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
การประเมิน

16

แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพื่อการเตรียมการก่อน 1. ครูเตรียมการก่อนการ
การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ครูได้จัดการ
2. ครูจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอนอย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
3. ครูวัดผล และการ
3. เพื่อการวัดผล และการ ประเมินผลตามสภาพจริง
ประเมินผลตามสภาพจริง และมีวิธีที่หลากหลาย
และมีวิธีที่หลากหลาย
4. ครูสอนซ่อมเสริม
4. เพื่อให้ครูได้สอนซ่อม นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เสริมนักเรียนที่มีปัญหา
เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ด้านการเรียน เพื่อให้
ทางการเรียนของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
ของนักเรียนสูงขึ้น

หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
การประเมิน
1. ประชุมชี้แจงคณะครูถึง 13 พ.ค. 62 ผู้อานวยการ
1. แบบประเมิน
1. ตรวจการ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หัวหน้าวิชาการ ของครูรายบุคคล
ประเมินของครู
ของกิจกรรม
ด้านการจัดการ
รายบุคคลด้านการ
2. กาหนดวัตถุประสงค์
13 พ.ค. 62 ครู
เรียนการสอน
จัดการเรียนการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
2. ตาราง
สอน
สอน
กาหนดการประเมิน
3. กาหนดแบบประเมินของ 30 พ.ค. 62 ผู้อานวยการ
ครูรายบุคคล
4. กาหนดแผนการวัดและ
หัวหน้าวิชาการ
การประเมินผล
5. กาหนดตางรางการสอน
หัวหน้าวิชาการ
ซ่อมเสริมนักเรียน(กิจกรรม
บ้านหลังเรียน)
6. ดาเนินการประเมินของ
ครู
ครูรายบุคคล
7. สรุปผลการประเมินของ
หัวหน้าวิชาการ
ครูรายบุคคล
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แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจที่สถานศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
กาหนด
(DLTV)
2. มีระบบบริหารจัดการ
2. เพื่อจัดสภาพห้องเรียน คุณภาพของสถานศึกษา
อาคารเรียน และ
3. ดาเนินงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการ ผู้เรียนรอบด้านตาม
จัดการเรียนการสอนโดย หลักสูตรสถานศึกษา
ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน 4. พัฒนาครู และบุคลากร
ดาวเทียม (DLTV)
ให้มีความเชียวชาญทาง
3. เพื่อสนับสนุนการ
วิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนโดย 5. จัดระบบเทคโนโลยี
ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน สารสนเทศ เพื่อการ
ดาวเทียม (DLTV)
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. ประชุมชี้แจง ภารกิจที่จะ สัปดาห์แรก
มอบหมาย
ของเดือน
2. ให้ครูแสดงความคิดเห็น
แล้วสรุปกาหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ
3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
กาหนด
3.1 โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหาร และการ
จัดการ
- กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
หลักสูตร
- กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
- กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
ผู้อานวยการ
1. เอกสารหลักสูตร
กรรมการนิเทศ 2. บันทึกการ
ประชุม
3. แบบบันทึก
เตรียมการสอน
4. แบบบันทึกการ
สอนซ่อมเสริม
5. แบบบันทึกการ
นิเทศ
6. แบบเยี่ยมชั้น
เรียน
7. แบบสังเกตการ
สอน
8. ตารางกาหนด
สังเกตการสอน

การประเมิน
1. ตรวจบันทึกการ
ประชุม
2. ตรวจการ
เตรียมการสอน
3. ตรวจบันทึกการ
สอนซ่อมเสริม
4. นิเทศใน
ห้องเรียน
5. ตรวจผลการ
เรียนของนักเรียน
6. ตรวจการสังเกต
การสอนตาม
กาหนด
7. ตรวจบันทึกการ
สังเกตการสอน
8. ตรวจการ
ปฏิบัติงานของครู
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แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
4. เพื่อกาหนดนโยบาย
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)
5. เพื่อพัฒนาครู และ
บุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
6. การนิเทศภายใน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- กิจกรรมสถานศึกษา
สร้างสรรค์
- กิจกรรม Smart School
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
4. สรุปปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัตินาเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป
5. ติดตาม นิเทศ โดยการ
เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกต
การสอน
5.1 ประชุมชี้แจงคณะครูถึง
วัตถุประสงค์เป้าหมายของ
กิจกรรม
5.2 กาหนดแบบสังเกตการ
สอน
5.3 กาหนดตารางการ
สังเกตการสอน

ระยะเวลา

สัปดาห์แรก
ของเดือน
14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
เดือนละ 1
ครั้ง

หัวหน้าโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือนิเทศ

การประเมิน
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แผนดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.4 สังเกตการณ์สอนตาม
กาหนด
5.5 บันทึกสังเกตการสอน
แจ้งให้ผู้สอนทราบ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น

หัวหน้าโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
เดือนละ 1
ครั้ง

การประเมิน

บทที่ ๔
ปฏิทินการนิเทศ

บทที่ ๔
ปฏิทินการนิเทศ
เพื่อเป็นการกาหนดระยะเวลาในการนิเทศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้กาหนดปฏิทินการนิเ ทศ
ภายในไว้ดังต่อไปนี้
ปฏิทินการนิเทศ มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

สัปดาห์
แรกของ
เดือน
1
1
1
1
1
1
1
1

วิชา

ผู้รับการนิเทศ

ผู้นิเทศ

เสริมประสบการณ์
เสริมประสบการณ์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

นางฤทัยรัตน์ เเก้วจารัส
นางฤทัยรัตน์ เเก้วจารัส
น.ส. จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส. วราภรณ์ พลทิแสง
น.ส. วราภรณ์ พลทิแสง
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
น.ส. ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส. ณัฐธีรา ทองสีนุช

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

ลงชื่อ............................................
( นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด )
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

หมายเหตุ

บทที่ ๕
เครื่องมือการนิเทศ

บทที่ ๕
เครื่องมือการนิเทศ
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายใน เพื่อให้สอคล้องกับบริบท จุดเน้น ปัญหา และความต้องการที่
แตกต่างกัน ในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้กาหนดเครื่อ งมือในการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มี 3 รายการ คือ
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านคุณภาพผู้เรียน
6. ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่1 พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ประเด็นการพิจารณา
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมพร้อมกับ
นักเรียนต้นทาง
๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนตามตาราง
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o ตั้งใจฟัง และจดบันทึกความรู้ และเนื้อหา ที่ได้จากการ
เรียนรู้จากครูโรงเรียนต้นทาง
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้สอนคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
ระดับคุณภาพ
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ ดี
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นการพิจารณา
๑. ค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเทีย ม เท่ากับหรือสู ง กว่ าเป้ าหมายที่โ รงเรี ย น
กาหนดไว้
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๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o
๓. นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o
๔. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรในระดับดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o
ระดับคุณภาพ
มีผลการเรียนรู้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
มีผลการเรียนรู้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ ดี
มีผลการเรียนรู้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้
มีผลการเรียนรู้จานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๓ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า
ระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า
ระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า
ระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสู งกว่า
ระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ระดับคุณภาพ
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๔ ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๓ ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ พอใช้
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน o ข้อ
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว ร
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ประเด็นพิจารณา
๑. ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านภาษาเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับหรือสูง
กว่าปีที่ผ่านมา
๒. ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านคานวณเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับหรือ
สูงกว่าปีที่ผ่านมา
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๓. ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านเหตุผลเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับหรือสูง
กว่าปีที่ผ่านมา
ระดับคุณภาพ
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๓ ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๒ ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๑ ข้อ
อยู่ในระดับ พอใช้
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน o ข้อ
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว ร
ปรับปรุง
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
๑. จัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนการสอน
๒. ตรวจสอบสัญญาณการแพร่ภาพการสอนของโรงเรียนต้นทาง เพื่อให้สามารถดาเนิ น การ
จัดการเรียนการสอนได้
๓. เตรี ย มสื่ อ อุป กรณ์ ใบงาน และเครื่องมือการวัดผล และการประเมินผล ที่ส อดคล้ องกับ
โรงเรียนต้นทาง
๔. มีการทาความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กับ DLTV
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. ก ากั บ ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นที่
สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง
๒. กระตุ้นให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ หรือเนื้อหาที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมง
๓. ร่วมกับนักเรียนสรุปความรู้หลังจบบทเรียน
๔. มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนในชั่วโมงต่อไป
๕. ตรวจผลงาน และเสนอแนะให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไข
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๖. บันทึกหลังสอน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๖ ข้อ
ปฏิบัติได้จานวน ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้จานวน ๓-๔ ข้อ
ปฏิบัติได้จานวน ๑-๒ ข้อ

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ตัวชี้วัดที่ ๓ การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณา
๑. มีการวัดผลก่อนเรียน การวัดผลระหว่างเรียน และการวัดผลหลังเรียน
๒. มีการวัดผลปลายปี
๓. มีการวัดและการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย
๔. มีการวิเคราะห์ผลการวัด และประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๔ การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
๑. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒. สอนซ่อม นอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
๓. สอนเสริม หรือให้ความรู้เพิ่มเติม แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๔. บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
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มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
๑. มีโทรทัศน์ จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุกห้องเรียน
๒. โทรทัศน์ทุกเครื่องมีภาพคมชัด ระบบเสียงชัดเจน
๓. การจัดวางโทรทัศน์อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน และนักเรียน
ทุกคนสามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน
๔. อุปกรณ์สาหรับจัดวางโทรทัศน์มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่ งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
๑. ทุกระดับชั้นมีห้องเรียนที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
๒. อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
๓. มีพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
๔. มีภูมิทัศน์ และแหล่ งเรียนรู้ภ ายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัด การเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ ๓ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
๑. มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณ์ และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย มอย่ า งชั ด เจน มี ก ารตรวจเช็ ค สภาพอุ ป กรณ์ และระบบอย่ า ง
สม่าเสมอ
๒. มีแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู กรณีที่ไม่สามารถรับชมการ
ถ่ายทอดสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
๓. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมให้ครูจัดทาหรือพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่ า นดาวเทียมที่ส อดคล้ องกับโรงเรียนต้นทางอย่ าง
เหมาะสมกับบริบท
๔. มอบหมายครูเข้าสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างเหมาะสม และมีแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา กรณีครูผู้สอนไม่สามรถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๔ การกาหนดนโยบาย และการนานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
๑. สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน
๒. สร้างขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจแก่ครู และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยวิธีที่หลากหลาย
๓. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์ เป้าหมายอย่าง
สอดคล้องพร้อมปฏิบัติได้จริง
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๔. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
๕. ประเมิน และรายงานผลดาเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. นาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๖ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๕ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๓-๔ ข้อ
อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
๑. มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. มีการประเมินการนาความรู้การพัฒนาของครู และบุคากรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. มีการสรุป และรายงานผลการพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔. มีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการบันทึก สรุปผล และรายงานเป็นรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ ๖ การนิเทศภายใน
ประเด็นการพิจารณา
๑. กาหนดแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แบบมีส่วนร่วม
๒. กาหนดผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่กาหนดไว้
๔. มีการบันทึกผลการนิเทศของผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคคล
๕. ผู้รับการนิเทศนาผลการนิเทศไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานนิเทศภายใน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการนิเทศในปีต่อไป
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๖ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๕ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๓-๔ ข้อ
อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับสถานศึกษาใช้เกณฑ์
ระดับ คุณภาพ ซึ่งจ าแนกออกเป็ น ๓ ระดับ ได้แก่ เกณฑ์ระดับคุณภาพตัว ชี้วัด เกณฑ์ระดับคุณภาพราย
มาตรฐาน และ เกณฑ์ระดับคุณภาพรวม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์ระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของตัวชี้วัดในมาตรฐานต่าง ๆ มี ๔ ระดับ
คุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง รายละเอียดของระดับคุณภาพต่าง ๆ ปรากฏในส่วนท้ายของตัวชี้วัด
ต่าง ๆ แล้วข้างต้น ในแต่ละระดับคุณภาพมีความหมายดังนี้
ระดับคุณภาพ ดีมาก
มีค่าคะแนน ๔
ระดับคุณภาพ ดี
มีค่าคะแนน ๓
ระดับคุณภาพ พอใช้
มีค่าคะแนน ๒
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
มีค่าคะแนน ๑
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของแต่ละมาตรฐาน มี ๔ ระดับคุณภาพ
ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ได้จากการนาค่าคะแนนของตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในมาตรฐาน มาหาค่าเฉลี่ย
โดยค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละมาตรฐานมีความหมายดังนี้
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ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๕o – ๔.oo
หมายถึง
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๓๕ – ๓.๔๙
หมายถึง
ดี
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.oo – ๒.๗๔
หมายถึง
พอใช้
ค่าเฉลี่ยรวม ๑.oo – ๑.๙๙
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์ระดับคุณภาพรวม หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในภาพรวม มี ๔ ระดับคุณภาพได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ได้จากการนาค่า
คะแนนของทุกมาตรฐานมาหาค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในภาพรวม มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๕o – ๔.oo
หมายถึง
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๓๕ – ๓.๔๙
หมายถึง
ดี
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.oo – ๒.๗๔
หมายถึง
พอใช้
ค่าเฉลี่ยรวม ๑.oo – ๑.๙๙
หมายถึง
ปรับปรุง

ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 65 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการนิเทศภายใน
………………………………………………….
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเสี ย ด ได้ ก าหนดนโยบายให้ มี ก ารจั ด ท าระบบการนิ เ ทศภายใน
เพื่อพัฒนาตนเอง โดยใช้กระบวนการทางาน และการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในการแนะนาช่วยเหลือส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และพัฒนาการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
ครูวิกฤติ
กรรมการ
5. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
ครูวิกฤติ
กรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ให้คาปรึกษา สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
2. ประสานงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
3. ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ และกากับติดตาม
ประเมินผลการจัดการนิเทศภายใน
2. คณะกรรมการดาเนินงานนิเทศ ประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช ครูชานาญการพิเศษ
3. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง พนักงานราชการ
4. นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
ครูวิกฤติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
ครูวิกฤติ
6. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการรวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ดาเนินการนิเทศ ให้คาแนะนาปรึกษา ช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขจุดบกพร่อง และชี้แนะ
ให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้รับการ
นิเทศได้พัฒนาตนเอง
3. ด าเนิ น การประเมิ น ผลการจั ด การนิ เ ทศภายใน เพื่ อ หาทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
จุดบกพร่องต่าง ๆ และเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
4. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
3. กรรมการสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ขอให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บแต่ งตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ เ ป็ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และทันตามกาหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

เครื่องมือในการนิเทศ

แบบประเมินตนเองของครูรายบุคคล
โรงเรียน..................................................................... สพป...................................................... เขต.....................
ชื่อ............................................................. ชื่อสกุล....................................................... ลาดับที่...........................
มาตรฐาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
เป็น (/ ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
ที่
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
/
×
๒.๑
จัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อ
ดาเนินการ
การเรียนการสอน
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
๒.๒
ตรวจสอบสัญญาณการแพร่ภาพการสอน
ดาเนินการ
ของโรงเรียนต้นทาง เพื่อให้สามารถ
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้
๒.๓
เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน และเครื่องมือ
ดาเนินการ
การวัดผลและประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
โรงเรียนต้นทาง
๒.๔
มีการทาความเข้าใจให้กับนักเรียนในการ
ดาเนินการ
เรียนรู้ DLTV
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒

ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่
๒.๑

ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
กากับ ดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้
ดาเนินการ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
ไม่ได้ดาเนินการ
เรียนที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง
กระตุ้นให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ หรือ
ดาเนินการ
เนื้อหาที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่
ไม่ได้ดาเนินการ
ละชั่วโมง
ร่วมกับนักเรียนในการสรุปความรู้หลัง
ดาเนินการ
จบบทเรียน
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนใน
ดาเนินการ
ชั่วโมงต่อไป
ไม่ได้ดาเนินการ
ตรวจผลงาน และเสนอแนะให้นักเรียน
ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ได้ดาเนินการ
บันทึกผลหลังสอน
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓
ที่
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
มีการวัดผลก่อนเรียน การวัดผลระหว่าง
ดาเนินการ
เรียนและการวัดผลหลังเรียน
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการวัดผลลายปี
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
ดาเนินการ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล
ดาเนินการ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
ไม่ได้ดาเนินการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๔
ที่
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
สอนซ่อมนอกตารางออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้
สอนเสริม หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

วัน /เดือน/ปี ที่ประเมินตนเอง.........................../........................../..........................

แบบประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพนักเรียน
โรงเรียน.............................................................................. ชั้นประถมศึกษาปีที่...................................................
มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ ๑
พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจากการเรียนการสอน
เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ไปตามประเด็นพิจารณา
ที่
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
/
×
1.๑
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม ร้อยละ............................
................ ................
พร้อมกับนักเรียนในโรงเรียนต้นทาง
1.๒
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนตามตาราง
................ ................
ร้อยละ............................
1.๓
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม ร้อยละ............................
................ ................
พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง
1.๔
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลงานที่
เกิดจากการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ ร้อยละ............................
................ ................
เรียน
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒
ที่
๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔

ด้านคุณภาพผู้เรียน
พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจากการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุก ค่า
ค่า + / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นที่จัดการเรียน เฉลี่ย เป้าหมาย
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมเท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่
………. ………. ……….
โรงเรียนกาหนดไว้
นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ
ดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละ............................
นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ............................
๘๐
นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรใน
ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละ............................
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

................ ................
................ ................
................ ................
................ ................

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓
ที่
2.๑

2.๒

2.๓

2.๔

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ O - Net
ประเด็นพิจารณา

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ปีนี้
ประเทศ ปีที่แล้ว

ผลการทดสอบ O-NETกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูง
กว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา

........... ........... ........... ................ ................

ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูง
กว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา
........... ...........
ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
สูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่า
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

........... ................ ................

........... ........... ........... ................ ................

ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูง
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
........... ...........

........... ................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๔
ที่
๔.๑

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ NT
ประเด็นพิจารณา

(เฉพาะชั้น ป.3)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ปีนี้
ประเทศ ปีที่แล้ว

ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้าน
ภาษาเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับหรือสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

........... ........... ............ ................ ................

๔.๒

ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้าน
คานวณเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับหรือสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
............ ............ ............. ................ ................

๔.๓

ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้าน
เหตุผลเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับหรือสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

............. .............. ............

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

................ ................

แบบการประเมินตนเอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1
ที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓

๑.๔

ด้านการบริหารจัดการ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

ประเด็นพิจารณา
มีโทรทัศน์ จานดาวเทียม กล่องรับ
สัญญาณ และอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุก
ห้องเรียน
โทรทัศน์ทุกเครื่องมีภาพคมชัด ระบบ
เสียงชัดเจน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

การจัดวางโทรทัศน์อยู่ในตาแหน่งที่
เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน
และนักเรียนทุกคนสามารถได้ยินเสียง
จากโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

อุปกรณ์สาหรับจัดวางโทรทัศน์มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒
ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษา เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ไปตามประเด็นพิจารณา
ดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
/
×
ทุกระดับชั้นมีห้องเรียนที่สะอาดเป็น
ดาเนินการ
ระเบียบ และปลอดภัย
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เป็น
ระเบียบ และปลอดภัย

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

มีพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

มีภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓
ที่
๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๓.๕

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณ์ และ
ดาเนินการ
ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ไม่ได้ดาเนินการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง
ชัดเจน มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
และระบบอย่างสม่าเสมอ
มีแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการ
ดาเนินการ
เรียนการสอนของครู กรณีที่ไม่สามารถ
ไม่ได้ดาเนินการ
รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมให้
ดาเนินการ
ครูจัดทาหรือพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในการ
ไม่ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับ
โรงเรียนต้นทางอย่างเหมาะสมกับบริบท
มอบหมายครูเข้าสอนตามตารางการ
ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ไม่ได้ดาเนินการ
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างเหมาะสม
และมีแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา กรณี
ครูผู้สอนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้
มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

..............

..............

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๔
ที่
๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๖

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การกาหนดนโยบาย และการนานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึง
ดาเนินการ
ความสาคัญ และประโยชน์ของการเรียน
ไม่ได้ดาเนินการ
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างชัดเจน
สร้างขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจแก่ครู
ดาเนินการ
และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
ไม่ได้ดาเนินการ
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยวิธีที่หลากหลาย
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดย
ดาเนินการ
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์
ไม่ได้ดาเนินการ
เป้าหมายอย่างสอดคล้องพร้อมปฏิบัติได้
จริง
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
ไม่ได้ดาเนินการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน
ประเมิน และรายงานผลดาเนินโครงการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
ไม่ได้ดาเนินการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
นาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ไม่ได้ดาเนินการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

..............

..............

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ที่
๕.๑

ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
ดาเนินการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ไม่ได้ดาเนินการ
ผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

มีการประเมินการนาความรู้การพัฒนา
ของครู และบุคากรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างน้อยปีการศึกษาละ
๑ ครั้ง

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

มีการสรุป และรายงานผลการพัฒนาครู
และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑
ครั้ง

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

มีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มีการบันทึก สรุปผล และ
รายงานเป็นรายบุคคล

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/

×

................ ................

................ ................

................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

................ ................

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๖
ที่
๖.๑

๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

๖.๖

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การนิเทศภายใน
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
กาหนดแผนการนิเทศภายในที่
ดาเนินการ
สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตาม
ไม่ได้ดาเนินการ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แบบ
มีส่วนร่วม

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................

กาหนดผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

ดาเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่
กาหนดไว้

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

มีการบันทึกผลการนิเทศของผู้รับการ
นิเทศเป็นรายบุคคล

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

ผู้รับการนิเทศนาผลการนิเทศไปใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน
นิเทศภายใน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการนิเทศ
ในปีต่อไป

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

..............

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

..............

คณะผู้จัดทา
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
3. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
4. นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
5. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
6. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด

ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูวิกฤติ
กรรมการ
ครูวิกฤติ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ

