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โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

สารบัญ
คานา
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขอบเขต
ผู้นิเทศ
ประเด็นการนิเทศ
เครื่องมือการนิเทศ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
จุดเด่น จุดด้อย
การกาหนดเป้าหมาย
บทที่ ๓ แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
กาหนดแนวทาง/วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวางแผนการนิเทศภายใน
ประเด็นการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ
จุดเน้นนิเทศ
บทที่ ๔ ปฏิทินการนิเทศ
บทที่ ๕ เครื่องมือการนิเทศ
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
คณะทางานจัดทาเอกสาร
เครื่องมือการนิเทศ

หน้า
๒
3
4
4
๔
4
5
5
6
9
11
11
11
13
13
14
16
๑๗
24
35

1

บทที่ 1
ส่วนนา

2

บทที่ 1
ส่วนนา
๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา
๒๕๘ จ. (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูแ ละอาจารย์ให้ไดผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอินทก์ระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนั ดและ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างของหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายดัง กล่ าว โดยให้ ส อดคล้ องกัน ทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับ พื้นที่นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ พัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่
๔.๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาทีสาคัญเพื่อพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๔.๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมี
ทักษะ ความรู้ เป็ น คนดี มีวินั ย เรี ย นรู้ ได้ ด้ว ยตนเองในทุกช่ว งวัย (๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
เป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลั กษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรียน และนวัตกรรม ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โ ดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพมีระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน ระดับสากล ครูอาจารย์
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิด
คุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพ ผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความสาเร็จ
มีองค์ประกอบและปัจจัยคือคุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกัน คุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการพัฒ นา คุณภาพผู้เรียนจะต้ อ งมี
กระบวนการสู่ความสาเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการคือกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน
และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นารกิจจาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง ตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี
จุดมุ่หมายเพื่อช่วยเหลือชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสาเร็จ ทันต่อสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสาคั ญในการส่งเสริมระบบประกัน คุณภาพ
การศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเข้าสู่การปฏิรูป การศึกษา
และการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี ทักษะวิชาการทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นา และ
ทักษะการนาไปสู่การสร้างนวัตกร กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
นิเทศการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร การ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรายงานผลการนิ เทศการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนบ้านห้ว ยเสี ยดสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
๒. เพื่อให้ ส ถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒ นาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๔. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
๕. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ
๖. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในผลงาน
๗. 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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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นิเทศภายใน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ให้ครอบคลุมการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางไกล (DLTV) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. นิเทศครูในชั้นเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครูมีการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๒. ครูจัดกิจกรรมเชิงรุก (Active learning) ใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริบทศักยภาพและความพร้อม
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
๔. ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
๔. ขอบเขตการนิเทศ
ด้านผู้นิเทศ
ผู้ นิ เ ทศ ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเสี ย ด หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารวิ ช าการ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประเด็นการนิเทศ
การนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2. การอ่านออกเขียนได้
3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
5. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ผลการสอบ RT/NT/O-NET
๖. การประกันคุณภาพหารศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
๗. การจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด
๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๙. การส่งเสริมการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๑o. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๑๑. การจัดการเรียนรู้วืทยาการคาณวณ
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๑๒. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
๑๓. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๔. การนิ เ ทศเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามบริ บ ท ความต้ อ งการของ
สถานศึกษา
๑๕. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 1๙
๑๖. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่พัฒนาเอง ตามแนว
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ โรงเรี ย น จ านวน ๑ ฉบั บ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อง
ครอบคลุม ประเด็นการนิเทศ ๖ ด้าน
ระยะเวลาการดาเนินการ มิถุนายน ๒๕๖3 ถึง เมษายน ๒๕๖4
๕. นิยามศัพท์
1. การนิเทศภายใน หมายถึง การให้คาแนะนาช่วยเหลือชี้แนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
๒. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หมายถึง การให้คาแนะนาช่วยเหลือชี้แนะ เพื่อ
แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การทางานร่วมกัน ด้วยการประสานงาน ประสานคน ประสานวิธีการทางาน และประสานงบประมาณการ
ทางานร่วมกัน เพื่อลด ความซ้าซ้อนในการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นสาคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ห้องเรียนเป็นฐาน หมายถึง การคานึงถึงคุณภาพของห้องเรียนที่มีคุณภาพของครูและผู้เรียน
โดย ครูจัดการเรียนรู้ในกลมสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน หรือ
นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูมีการนาผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน ที่คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนใน
ห้องเรียนเป็น ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการมีทักษะทางวิชาการทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
๔. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หมายถึ ง ความส าเร็ จ ที่ เ กิ ด จาการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย เป้าหมายของทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงถึงสมรรถนะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. การนิเทศด้วย ICT หมายถึง การให้คาแนะนาช่วยเหลือชี้แนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูการเรียนรู้ของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่ห ลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน และพัฒ นาคุณภาพการจั ด การศึ กษาตามบริ บ ทของ
สถานศึกษา
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๖. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียน และ
ตามนโยบาย และจุดเน้นสาคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนาหลักสูตรสู่ห้องเรียน การประเมิน
การใช้หลักสูตร และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๗. การอ่านออกเขียนได้ หมายถึง ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในด้านภาษาที่มีสมรรถนะ
ในด้านการอ่าน การเขียนได้ตาระดับบชั้น
๘. การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active Learning) หมายถึ ง การออกแบบการเรี ย นรู้ แ ละ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ ผ่านการคิดขั้ นสูง (Higher-Order Thinking)
การได้ปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งานและนาเสนองานด้วยตัวเอง
๙ . ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ไ ก ล ( DLTV / DLIT)
หมายถึง การออกแบบ การเรี ย นรู้ และการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้สื่ อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก และการออกแบบการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Dictance Learning Information : DLTV) ใน
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
๑o. การยกระดับผลสัมฤทธ์ ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง การที่โรงเรียนและครูผู้สอนมี
การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๑๑. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่โรงเรียนมุ่งให้เกิดคุณภาพของโรงเรียน โดย
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท ามาตรฐานของสถานศึ ก ษา มี ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษา
มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา โดยมีกลไก
การควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
๑๒. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามพระบรมราโชบายของพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงษานุวงศ์ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือ
องค์กร อื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๑o. 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

7

5. โรงเรี ย นมีการปฏิรู ป ระบบบริห ารโดยให้ ทุกคนมีส่ ว นร่ว มคิ ดร่ว มทาร่ว มตัดสิ นใจและร่ ว ม
รับผิดชอบ ชื่นชมในผลงาน
6. เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
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บทที่ 2
หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2

ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่อยู่ : 117/1 หมู่ 9 ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84220
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
โทรศัพท์ : 086-6894050
Website : bhs.tpp.ac.th
เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา : ปญฺญา นราน ปทีปา โหนฺติ : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน
วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มุ่งสร้างต้นกล้านักประดิษฐ์ คิดด้วยภูมิปัญญา ศรัทธาค่านิยม ชุมชน
ร่วมบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยี ครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ : 1. มุ่งให้ผู้เรียนรักงานประดิษฐ์ รักการทางาน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นระบบ คิดด้วยภูมิปัญญา

ตลอดจนการเรียนด้วยตัวเอง
2. ปลูกฝังค่านิยมคนไทยให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
3. บริหารและพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร
4. มุ่งให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ : Smart School
อัตลักษณ์ : จิตอาสา
ข้อมูลบุคลากร
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู (บรรจุ)
ครูอัตราจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา
ธุรการโรงเรียน
นักการภารโรง
อื่นๆ (ระบุ....................................)

ชาย หญิง
1
1

2
1
1
-

รวม
1
2
1
1
1

ระดับการศึกษา (คน)
ประสบการณ์
ต่ากว่า ป.ตรี ป. ป. ในตาแหน่ง
ป.ตรี
โท เอก (เฉลี่ย) (ปี)
1 1
2
1
1
1
1
1
1
30
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จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
3
คน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด 0
คน คิดเป็นร้อยละ 0
สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาคณิตศาสตร์ , ประถมศึกษา
2
คน คิดเป็นร้อยละ 50
ข้อมูลนักเรียน
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
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เพศ
ชาย
1
6
7
3
1
๕
6
1
๒
๑8
25

หญิง
1
1
5
3
4
๑
1
1
15
๑๖

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

1
7
8
8
4
9
7
2
3
33
๔๑

1
7

ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จานวนอาคาร จานวนห้องประกอบ
อาคารเรียน
จานวน 3 หลัง
อาคารประกอบ
จานวน 1 หลัง
ห้องน้า
จานวน ๘ ห้อง
สระว่ายน้า
จานวน 0 สระ
สนามเด็กเล่น
จานวน 1 สนาม
สนามฟุตบอล
จานวน 1 สนาม
บ้านพักครู
จานวน ๐ หลัง

8
4
9
7
2
3

การศึกษาสภาพปัญหา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLTV
และการลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญ สถานศึกษายังมุ่ง
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตาม ความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียน จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้งยังมีระบบการแนะแนว ให้คาปรึกษา
และดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามโครงการส่ง เสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและมี
จิตอาสา ส่งเสริมการออกกาลังกาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
จุดเด่น/จุดด้อย
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
จุดด้อย
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-Net , NT , RT
เป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะการ คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น
- พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง
- สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ของการสอนระดับชาติ (O-NET) และ NT
ให้มากขึน้
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บทที่ ๓
แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สู่
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
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บทที่ ๓
แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สู่
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
หน่วยศึกษานิเทศก์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ศึกษาสังเคราะห์หลักการและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศของนักการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๖3รวมทั้งแนวคิดเชิงระบบ System มาประยุกต์ใช้ในทุกระดับของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนใช้กระบวนการนิเทศที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเอง หรือใช้กระบวนการที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวทางไว้ ๕ ขั้นตอนคือ ๑) การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ ๒) การวางแผนการนิเทศ ๓) การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ๔) ปฏิบัติการนิเทศ
๕) การประเมินผลและรายงานผลโดยกาหนดการขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย การนิเทศบูรณาการโดยใช้ พื้นที่
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ ๒๕๖3 ปีทองแห่งการนิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ” ตามแผนภาพ ดังนี้

จากแผนภาพ การนิเทศบูรณาการโดยใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
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๑.ระดับการปฏิบัติ
๑.๑ การดาเนินงานระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการนิเทศ สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ฐานแบ่ ง เป็ น ๖ ภู มิ ภ าคตามการแบ่ ง ส่ ว นราชการของรั ฐ บาล ส าหรั บ หน่ ว ย
ศึกษานิเทศก์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้จักสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรอบ
ด้านด้วยข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร คุณภาพผู้เรียนและจุดเด่นที่เป็นแบบอย่างได้
๑.๒ การดาเนินงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการนิเทศโรงเรียนเป็นฐาน ตามการ
แบ่งพื้นที่เป็นสหวิทยาเขต/เครือข่าย/เขตคุณภาพกลุ่มโรงเรียน/กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการตามบริบทของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักโรงเรียนโดยรอบด้านด้วยข้อมูล สารสนเทศของบุคลากร
คุณภาพผู้เรียนและจุดเด่นที่เป็นแบบอย่างได้
๑.๓ การดาเนินงานระดับโรงเรียนเป็นการนิเทศภายในโดยห้องเรียนเป็นฐาน ตามบริบทของ
โรงเรียน ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักครูและนักเรียนโดยรอบด้านด้วยข้อมูลสารสนเทศของครู ผู้เรียนและ
จุดเด่น จุดพัฒนาของครูและนักเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ ครูรู้จักนักเรียนโดยรอบด้าน ด้วยข้อมูลสารสนเทศทั้ง
จุดเด่น จุดพัฒนาของนักเรียน และนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรที่เป็นแบบอย่างได้
๒. ประเด็นการนิเทศ
ประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผลิตามนโยบายดังนี้
๒.๑ ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒) การอ่านออกเขียนได้
๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active (Learning)
๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)
๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
๘) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
๒.๒ ระดับโรงเรียน
๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒) การอ่านออกเขียนได้
๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)
๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
7) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
8) การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9) การส่งเสริมการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
10) การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
11) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
12) การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน

15

13) การนิเทศตามจุดเน้น และนโนบายของรัฐบาล กระทรวง สพฐ. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (MOU 15 ข้อ)
14) การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของสถานศึกษา
15) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19
16) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต
๓. กระบวนการนิเทศเป็นการนิเทศตามนโยบายงานและโครงการของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของโรงเรียนวัดพุฒ มี ๖ จุดเน้น ในด้านการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางไกล(DLTV) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วย
กระบวนการนิเทศ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผนการนิเทศ
การสร้างสื่อและเครื่องมื อนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลและรายงานผล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
เป็นการกาหนดปัญหาและความต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้
๑.๑ การจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศพื้ น ฐาน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณวางแผนการ
ดาเนินงาน
๑.๒ การแลกเปลี่ยนระดมความคิดวิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการ
ในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน
๑.๓ การจัดลาดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็น ความจาเป็น หรือต้องการในลาดับเร่งด่วน
ลาดับที่เห็นว่าสาคัญที่สุด
๑.๔ การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุม
การสัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงาน
ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ
เป็นการนาปัญหาและความต้องการกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทาแผนนิเทศ
ดังนี้
๒.๑ กาหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามความต้องการและ
จาเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ วางแผนการดาเนินงานพัฒนา
๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
๒) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน
๓) กาหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกาหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ
๔) กาหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกาหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาและการพัฒนา
๕) กาหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการเช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ
และการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ
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เช่ น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้ Video Line You Tube
Facebook Live เป็นต้น
๒.๔ จัดทาแผนนิเทศ ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดาเนินการกิจกรรมสาคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ
สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นสิ่ง
ที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูล เปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทาให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศที่ทาให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ การนิเทศ
เทคนิคการนิเทศโดยเป็นสื่อที่สอดคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้
Line Application การใช้ Clip Video การConference การใช้ Video Line You Tube Facebook Live
เป็นต้น
๓.๒ สร้ า งเครื่ อ งมื อ การนิ เ ทศเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น แนวทางในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นา
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงานซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี
คุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญ หาความต้องการและเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศ
ดาเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศกาหนด
๔.๑ ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ นิเทศตามขั้นตอนระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่กาหนด
๔.๓ การสะท้อนผลการนิเทศ
๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล
๕.๑ ประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงาน เช่นการดาเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อ
นาผลไปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน
๕.๒ ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการ
นาผลไปใช้ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา
๕.๓ รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง
๕.๔ นาผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการนิเทศในครั้ง
ต่อไป หรือในปีการศึกษาต่อไป
๔. คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นภาพความสาเร็จของการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการ โดยใช้
พื้น ที่เป็ น ฐานเพื่อสร้ างความเข้มแงของการนิเทศภายในของผู้ บริห ารสถานศึก ษาด้านการพัฒ นาและใช้
หลั กสู ตรสถานศึกษาการจั ดการเรี ย นรู้ เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โ ดยใช้สื่ อเทคโนโลยี
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ทางไกล (DLTV/DLIT) และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่ อการอ่านออกเขียนได้และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ
๔.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินหลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๔.๒ สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
๔.๓ ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active( Learning) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายและเหมาะสม
๔.๔ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ มีทักษะทางวิชาการทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ มีสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
๔.๕ หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีปฏิบัติ
ที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice)
จุดเน้นการนิเทศ/ตัวชี้วัด
จุดเน้นการนิเทศ
ตัวชี้วัด
๑.การพัฒนาการ ๑. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน
ใช้หลักสูตร
๒. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
สถานศึกษา
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และนาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา
๓. โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บริบทของ
สถานศึกษา และท้องถิ่น
๕. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
๖. โรงเรียนมีการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๒.การอ่านออก ๑. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ การแก้ปัญหา
เขียนได้
การอ่านออก เขียนได้ การสร้างนวัตกรรมให้กับโรงเรียน
๒. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการอ่านออก
เขียนได้และนาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา
๓. ครูมีการคัดกรองและข้อมูลด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนรายบุคคล
๔. ครูมีวิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน
และการเขียนตามระดับชั้น
5.นักเรียนอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ลดลง
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ตัวชี้วัด
๓.การจัดการ
๑. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรียนรู้เชิงรุก
กับโรงเรียน
(Active Larning) ๒. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Larning)
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนาผลการนิเทศในการพัฒนาและแก้ปัญหา
๓. ครูมีการจัดทาหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้อย่างมีความหมาย
(Meaningful learning) สร้างองค์ความรู้ได้ มีความเข้าใจในตนเอง
ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย
๔. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และนาผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน หรือใช้
ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน
๕. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
๖. นักเรียนมีทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย
๔. การจัดการ
๑. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน
เรียนรู้โดยใช้
๒. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางไกล
DLTV
(DLTV) อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
๓. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางไกล (DLTV)
๔. ห้องเรียนมีการติดตั้ง/ปรับชุดอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๕. ครูมีและใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๖. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๗. นักเรียนมีผลการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
๖. การยกระดับ ๑. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมให้กับโรงเรียน
๒. สานักงานเขตพื้นที่ใช้ข้อมูลการสอบในระดับต่างๆ ในการส่งเสริมสันสร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์รวมทั้งแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับโรงเรียน
๓. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง และนาผลการนิเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา
๔. โรงเรียนและครูมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่าง ๆ O-NET เช่น NT RT ผลการประเมิน
ระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ฯลฯ
๕. ครูมีข้อมูลและใช้ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
๖. ครูมีการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์เพื่อหาจุดพัฒนา
๗. ครูมีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
๘. ครูมีการรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามแผนงานโครงการ
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7. การประกันคุณภาพ
การ ศึกษา

8) การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

9) การส่งเสริมการเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
๑. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้าใจกับ
โรงเรียนในการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการดาเนินประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา
๓. โรงเรียนมีการดาเนินงานได้ครบทุกองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๔. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
๕. โรงเรียนมีรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) ที่เป็นปัจจุบัน
๖. โรงเรียนมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน
1.โรงเรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. โรงเรียนมีครูจบวิชาเอกหรือครูได้ผ่านการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือ
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
3. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
4. ครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5. ครูมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
6. ครูมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
7 ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8 ผู้บริหารกากับติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
1.โรงเรียนมีทะเบียนข้อมูลแหล่งเรียนรู้สาหรับให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
2. โรงเรียนมีทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับเป็นวิทยากรพิเศษและแหล่งศึกษาเรียนรู้
ตามสภาพท้องถิ่น
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ศูนย์เรียนรู้วชิ าชีพต่างๆ เช่น ผัก สวนครัว
4. โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อและมี กิจกรรมห้องสมุดที่ดึงดูดความสนใจ
ต่อการให้นักเรียนมาใช้และมีหนังสือพอเพียงต่อการศึกษาค้นคว้าแต่ละกลุ่มสาระวิชาอย่าง
เหมาะสมตามบริบทและขนาดโรงเรียน
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตและห้องอื่นๆที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม
6. โรงเรียนมีการปฏิบัติและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
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ตัวชี้วัด
10) การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึก 1.โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ 2.ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทุกชั้นเรียน
เป็นขั้นตอน (Coding)
3.ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีร่องรอย/หลักฐานการดาเนินการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนเช่น การประเมินการทางานกลุ่ม/การค้นคว้า เป็นต้น
4.ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเหมาสมตาม
ระดับชั้น
5.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดใน
แผนงาน/โครงการ
6.ครูมีผลงานนักเรียนที่แสดงถึงผลการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนมีร่องรอย
ปรากฎชัดเจน
11) การจัดการเรียนรู้
1.โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
วิทยาการคานวณ
2.ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทุกชั้นเรียน
3.ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีร่องรอย/หลักฐานการดาเนินการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน
4.ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเหมาสมตาม
ระดับชั้น
5.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดใน
แผนงาน/โครงการ
6.ครูมีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์เมื่อสิ้นปีการศึกษา
7.ครูมีผลงานนักเรียนที่แสดงถึงผลการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนมีร่องรอย
ปรากฎชัดเจน
12) การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม 1. ครูต้องเป็นกันเองกับเด็ก ให้ความเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก
วินัยนักเรียน
2. ครูควรทาหน้าที่เป็นผู้นาเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยต่าง ๆ
3. ครูต้องศึกษาเด็กแต่ละคนอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจในเด็กเหล่านั้นอันเป็นแนวทางที่จะ
ช่วยให้การปลูกฝังวินัยในเด็กเป็นผลดียิ่งขึ้น
4. ครูต้องกระตือรือร้นในการมีวินัยและปฏิบัติตามวินัย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนยึดถือเป็น
แบบอย่าง
5.ครูต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อเด็กจะได้เกิดความศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามวินัยที่ครูปลูกฝัง
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13) การนิเทศตามจุดเน้น
และนโนบายของรัฐบาล
กระทรวง สพฐ. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (MOU 15 ข้อ)

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพและวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้
ผู้เรียนและบุคลากรอยู่อย่างมีความสุข และเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป แหล่งเรียนรู้
ที่เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
แปลงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม
2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560เพื่อพัฒนา และประยุกต์ใช้ หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของ
สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการประเมินผล และปรับปรุงหลักสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา
3. สถานศึกษามีการวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนและจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) บนพื้นฐานความสามารถ ตามศักยภาพความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคล ตามกระบวนการจัดการเรียนรวม ก่อนนาข้อมูลลงในระบบบริหาร
จัดการเรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบการจัดสอบทุก
ประเภท ร้อยละ 100
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
5. สถานศึกษามีการจัดทา และดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม และความโปร่งใส ในการทางาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
7. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน สถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. สถานศึกษามีแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
9. การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ได้มาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
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จุดเน้นการนิเทศ

ตัวชี้วัด
10. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
11. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
12. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
14. จานวนนักเรียน ครู และสถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ
15. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการ และการให้บริการ
ของสถานศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

14) การนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพตามบริบท ความ
ต้องการของสถานศึกษา

15) การจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิด 19

16)การขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ เช่น โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต

1. ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้การคิดวิเคราะห์และ
คุณลักษณะความเป็นไทย
4. ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
5. ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ห้องสมุด
6.ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและงานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการออกกาลังกาย กีฬาและศิลปะ
1. ครูต้องกระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ
2.ครูต้องออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุด
ลง
3.โรงเรียนต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา
1. โรงเรียนมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
สภาพความเป็นจริง
2. ครูมีการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมศีลธรรมและความมีระเบียบวินัยปรากฏร่องรอย
การปฏิบัติจริง
3. โรงเรียนจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ
4. ครูจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติด อบายมุข
5. โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมวางแผน พัฒนา ประเมินผล
6. โรงเรียนมีหนังสือ สื่อห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆครบครัน
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บทที่ ๔
ปฏิทินการนิเทศ
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บทที่ ๔
ปฏิทินการนิเทศ
เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ศึกษา
ปฏิทินการนิเทศ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับเขตพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดปฏิทิน ระดับโรงเรียน ให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้
กิจกรรม
๑. การขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ

วิธีการดาเนินงาน
๑. ประกาศนโยบาย “ ๒๕๖๒ ปีทอง
แห่งการนิเทศภายในห้องเรียนเป็น
ฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน ”

ผู้ปฏิบัติ
๑. ผอ. สพท.
๒. ศึกษานิเทศ
๓. ผอ.โรงเรียน
๔. ครูผู้สอน

ช่วงเวลา
สื่อ เครื่องมือ
๒๙ พ.ค. ๖3 1.Info Graphic

๒. จัดทาแนวทางการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่ฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
การนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้ห้อง
เรียนเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน “2562 ปี
ทองแห่งการนิเทศ
ภายในห้องเรียนเป็น
ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ” และ
เผยแพร่สู่การปฏิบัติ

๑. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาเอกสาร
แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
๒. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวร่วมทางการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน - พัฒนา Application
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
๓. จัดทาสารสนเทศพื้นฐาน (Data Base)
สาหรับการนิเทศ
๔. ประชุมปฏิบัติการแก้ไขร่างแนวทางและ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
- ปรับปรุงแก้ไขจัดทาฉบับสมบูรณ์
- กาหนดกรอบและเครื่องมือการนิเทศการ
ดาเนินงานระดับสานักงานคณะกรรม การ
การศึกษาขั้นพื้นระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับโรงเรียน
๕. ชี้แจงนโยบายในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศน.สพฐ.
๓. ผอ.กลุ่มนิเทศ
๔. ศึกษานิเทศ
สพท.
๕. ผอ.โรงเรียน ๒๙-๓๑ พ.ค.
๖3

มิ.ย. ๖3
๘-๑๐ มิ.ย.
๖3

มิ.ย. ๖3

๑. ร่าง “แนวทาง
การนิเทศบูรณา
การโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณการ ศึกษาสู่
การนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ”
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กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
๖. แจ้งการดาเนินงานตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

ผู้ปฏิบัติ

ช่วงเวลา
มิ.ย. ๖3

สื่อ เครื่องมือ
1. มาตรฐาน
ชาติ
2. OBEC TV
3. TV
Conference

๓. กาหนดเขตพื้นที่
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
และโรงเรียนเป้าหมาย พื้นฐานกาหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
การนิเทศสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามแนวทาง
๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนดาเนินการตามแนว
ทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สพฐ.
๒. ศึกษานิเทศ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๓. ผู้บริหาร
โรงเรียน
๔. ครูผู้สอน
๕. ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

มิ.ย. – ก.ค.
๖3

๑.เอกสารแนว
ทางการนิเทศ

๔. นิเทศเพื่อขับเคลื่อน ๑. แต่งตั้งทีมนิเทศระดับสานักงานคณะ
เขตพื้นที่และโรงเรียน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกลุ่มเป้าหมาย
๒. จัดทาแผนการนิเทศ
๓. ประชุมทีมนิเทศเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
๔. แจ้งกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ

๑. ศึกษานิเทศ
สพฐ.
๒. ผู้เชี่ยวชาญ
สพฐ.

มิ.ย. – ก.ย. ๑. แผนการ
๖3
นิเทศ
๒. แนวทางฯ
๓. แบบบันทึก
การนิเทศ
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กิจกรรม
๕. สรุปผลและ
รายงานผล
การดาเนินงาน

วิธีการดาเนินงาน
๕. ปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศ
๖. สะท้อนผลและรายงานผลการนิเทศ
๑. สรุปผลจากการดาเนินงานระดับสานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สรุปผลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จากรายงานผลของสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสรุปผลจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. คัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) มอบรางวัลและ
จัดเวทีเผยแพร่การดาเนินงาน
๔. รายงานผลและเผยแพร่การดาเนินงาน
นิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติ
๑. สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. สานักงานเ
ขตพื้นที่การ
ศึกษา

ช่วงเวลา
ก.ค. ๖3

ม.ค. ๖4
เม.ย. ๖4

เม.ย. ๖4

สื่อ เครื่องมือ
๑. แบบบันทึก
สรุป ผลการ
ดาเนินงาน
๒. แบบ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ผล
การ ดาเนินงาน
๓. รายงานผล
การ ดาเนินงาน
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
๑. การขับเคลื่อน ๑. จัดทาสารสนเทศพื้นฐาน (Data
การดาเนินงานสู่ Base) เป็นศูนย์ข้อมูลสาหรับ
โรงเรียนในสังกัด คุณภาพการศึกษา
๒. จัดทาแผนการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
๓. ประชุมสร้างความตระหนักและ
สร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. นาเสนอแผนต่อคณะ ก.ต.ป.น.

ผู้ปฏิบัติ
ช่วงเวลา
๑. ผู้อานวยการ
มิ.ย. ๖3
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. รองผู้อานวย การ
สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
๓. ผู้อานวยการกลุ่ม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ศึกษานิเทศก์ ทุกคน
๕. คณะผู้นิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๒. ประชุมสร้าง
ความเข้าใจแก่
โรงเรียนในสังกัด

๑. ผู้อานวยการ
โรงเรียน
๒. ครู
๓. บุคลากร
ทางการศึกษา

๑. ประชุมสร้างความตระหนักและ
สร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่
การประชุมสัมมนา VDO
Conference นาเสนอผ่าน VTR
ลงบน Website/Online
ประชาสัมพันธ์ผ่านโบชัวร์, Info
Graphic หรือ Link / QR-Code
๒. กาหนดพื้นที่ผู้รับผิดชอบของ
คณะนิเทศ

สื่อ เครื่องมือ
๑. แนวทางการ
นิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การ
นิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
๒. แผนการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
๓.Info Graphic

มิ.ย. ๖3 ๑. นโยบาย
“ ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการ
นิเทศภายในห้องเรียน
เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ”
๒. แผนนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน
๓. Youtubeการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ
๔. Info Graphic
๕. โบชัวร์ สพฐ.
๖. QR-Code
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กิจกรรม
๑.นิเทศโรงเรียน
๑๐๐ %

๔. สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

วิธีการดาเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. สร้างเครื่องมือนิเทศ
๓. กาหนดปฏิทินการนิเทศ
๔. ปฏิบัติการนิเทศตามแผนฯ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้งโดยใช้
กระบวนการนิเทศ ๕ ขั้นตอน
ตามจุดเน้น ๘ เรื่อง

ผู้ปฏิบัติ
ช่วงเวลา
สื่อ เครื่องมือ
๑. ผู้อานวยการ
มิ.ย.๖3 ๑. แผนนิเทศ
สานักงานเขต
ระดับเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษา
การศึกษา
๒. รองผู้อานวย การ
๒. ข้อมูลจาเป็น
เขตพื้นที่การศึกษา
พื้นฐานสาหรับ
๓. ประธานศูนย์
การนิเทศ
สหวิทยาเขต/กลุ่ม
๓. แบบบันทึกผล
โรงเรียน/กลุ่ม
การทา PLC/AAR
ความร่วมมือทาง
๔. แบบบันทึก
วิชาการ
การนิเทศ
๔. ผู้แทน
๕. แบบรายงาน
ก.ต.ป.น.
ผลการนิเทศ
๕. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศึกษานิเทศ
๘. ศึกษานิเทศ
สพท.ประจาศูนย์
เครือข่าย/สห
วิทยาเขต/
โรงเรียน
๑. สรุปผลจากการดาเนินงานของสานักงาน ๑. สานักงานเขต
ก.ค. ๖3 ๑. แบบบันทึกสรุป
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
พื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- ระยะที่ ๑
๒. โรงเรียน
๒. แบบวิเคราะห์
- ระยะที่ ๒
สังเคราะห์ผลการ
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เม.ย. ๖4 ดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
๓. รายงานผลการ
โรงเรียน
ดาเนินงาน
๓. คัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างในการ
เม.ย.๖4
ปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) ของผู้บริหาร
ครูและนักเรียน มอบรางวัล และจัดเวที
เผยแพร่การดาเนินงาน
๔. รายงานผลและเผยแพร่การดาเนินงาน
เม.ย.๖4
นิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง
๕. นาผลการนิเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่สู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ระดับโรงเรียน
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑. สร้างความรู้
๑. สถานศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์
ความเข้าใจแก่บุคลากร ๒. สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ พันธ
ในโรงเรียน
กิจ ในการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยการมีส่วนร่วม
๓. จัดทาสารสนเทศพื้นฐาน (Data Base)
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน เช่น ข้อมูลผู้บริหาร /ครู /บุคลากรใน
โรงเรียน ข้อมูลการสอบระดับชาติ ข้อมูล
การเรียนของนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
รอบด้านของแต่ละชั้นเรียน (ด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม)
๔. จัดประชุม/อบรม สร้างการรับรู้และส่งเสริม
ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศภาย
ในโรงเรียนและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องการนิเทศ
ภายใน

ผู้ปฏิบัติ
๑. ผู้บริหาร
๒. คณะกรรม
การสถานศึกษา
๓. ครูทุกคน
๔. บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา

สื่อ
เครื่องมือ
มิ.ย. ๖3 ๑.
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
๒.
แผนปฏิบัติ
การประจาปี
๓. รายงาน
ผล RT
NT และ ONet
๑๒-๑๓
ก.ค. ๖3
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กิจกรรม
๒. จัดทาแผนและ
คู่มือนิเทศภายใน
ตามบริบทของ
สถานศึกษา

๓. นิเทศภายใน
ห้องเรียน ๑๐๐%

วิธีการดาเนินงาน
๑. จัดทาแผนการนิเทศภายโรงเรียน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือและเครื่องมือ
การนิเทศภายในโดยการมีส่วนร่วม มี
องค์ประกอบเช่น ๑) วัตถุประสงค์
๒) ข้อมูลพื้นฐาน ๓) กระบวนการนิเทศ
๔) ประเด็นการนิเทศ ๕) เทคนิค/วิธีการ
นิเทศ ๖) กิจกรรมการนิเทศ ๗) บทบาท
ของผู้นิเทศ ๘) คณะนิเทศ ๙) ปฏิทินการ
นิเทศ และ ๑๐) เครื่องมือนิเทศ
๓. จัดหา จัดทา สื่อ/อุปกรณ์สาหรับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
๑. กาหนดผู้รับผิดชอบและคณะนิเทศ
๒. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
๓. แจ้งผู้รับการนิเทศ
๔. ดาเนินการนิเทศตามแผนที่กาหนดโดย
๔.๑ ใช้กระบวนการนิเทศที่โรงเรียน
พัฒนาขึ้นเองหรือใช้กระบวนการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้
แนวทางไว้ ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ๒) การ
วางแผนการนิเทศ ๓) การสร้างสื่อและเครื่องมือ
นิเทศ ๔) การปฏิบัติการนิเทศ และ ๕) การ
ประเมินผลและรายงานผล
๔.๒ เน้นประเด็นการนิเทศ ๖ เรื่อง ได้แก่
๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒) การอ่านออก เขียนได้ ๓) การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ๔) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีทางไกล DLTV ๕) การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ปฏิบัติ
ช่วงเวลา
๑. ผู้บริหาร
มิ.ย. ๖3
๒. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
๓. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
ได้รับแต่งตั้ง

สื่อ เครื่องมือ
๑. แผนนิเทศฯ
๒. คู่มือนิเทศ
๓. เครื่องมือ
นิเทศ

๑. ผู้บริหาร
ก.ค. ๖3
๒. ครูทุกคน
๓. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย/ผู้
๑ ส.ค.๖3
แต่งตั้ง (หัวหน้า
วิชาการ หัวหน้า
บริหารบุคคล)

๑. คู่มือดาเนิน
การขับเคลื่อน
การนิเทศ
ภายในโรงเรียน
โดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน
๒. แบบบันทึก
การนิเทศ
๓. แบบสังเกต
ชั้นเรียน
๔. แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
๕. แบบติดตาม
การดาเนินงาน
นิเทศ
๖. หน่วย/แผน
จัดการเรียนรู้
๗. ผลงาน สื่อ
นวัตกรรม
นักเรียน

เดือนละ
ครั้ง (๑-๕
ของเดือน)
(ส.ค. ก.ย.
พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ.
มี.ค.)
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กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
๔.๓ วิธีการนิเทศโดยเน้นการใช้ ICT ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น Clip Video/Line/YouTube
/Facebook Live และเยี่ยมชั้นเรียน
๔.๔ กิจกรรมการนิเทศเหมาะสมตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ เช่น การประชุมสัมนา
การแลกเปลี่นเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การ
สาธิต การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การ
สัมภาษณ์ Coaching & Mentoring ICT PLC
๕. กากับติดตาม ประเมินผลและนาผลการนิเทศ
ไปปรับปรุงพัฒนา
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ
ระดับสหวิทยาเขต /เครือข่าย/กลุ่มความร่วมมือ
ทางวิชาการและเขตพื้นที่การศึกษา

๔. สรุปผลและรายงาน ๑. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- ระยะที่ ๑ และนาผลไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนา
- ระยะที่ ๒ และนาผลไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาและวางแผน
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงาน
๓. คัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) มอบรางวัล
และจัดเวทีเผยแพร่การดาเนินงาน ตาม
ของโรงเรียน
๔. รายงานผลและเผยแพร่การดาเนินงาน
นิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง
๕. นาผลการนิเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเผยแพร่สู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติ

ช่วงเวลา สื่อ เครื่องมือ

๑. ครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
๒. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
๓. ศึกษานิเทศก์

ต.ค. ๖3 ๑. แบบบันทึก
การนิเทศ
๒. แบบ
มี.ค. ๖4 รายงาน
ผลการ
มี.ค. ๖4 ดาเนินงาน
มี.ค. ๖4 ๓. แบบสังเกต
ชั้นเรียน
๔. แบประเมิน
เม.ย. ๖4 แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
๕. แบบ
ติดตาม
การ
ดาเนินงาน
นิเทศ
๖. หน่วย/
แผน
จัดการเรียนรู้
๗. ผลงาน สื่อ
นวัตกรรม
นักเรียน
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กิจกรรมการนิเทศ
นโยบาย “๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ” ได้กาหนดให้โรงเรียนในสังกัดใช้วิธีการนิเทศโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึก เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการเป็นยุคประเทศไทย ๔.๐ และมาตรฐานการศึกษาชาติคือผู้เรียนเป็นผู้สร้ าง นวัตกรรม
ครูผู้สอนใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารใช้นวัตกรรมในการบริหารงาน
กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่ง การ
ดาเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ แก้ปัญหา
และความต้องการแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
นิเทศ โดยขอนาเสนอกิจกรรมการนิเทศที่สาคัญ ดังนี้
กิจกรรมการนิเทศ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้น
การศึกษา
๑. การประชุม สร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
๒. การให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แนะ ช่วยเหลือ Coaching แบบ & Metoring Lesson Study
๓. การประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทักษะ ( Skill) และเจตคติ
(Attitude)
๔. การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งที่จัดเองภายในหน่วยงาน หรือไปร่วมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานอื่น
๕. การระดมความคิดการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
๖. การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมสาคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน การเรียนรู้หรือเลียน จาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง
๗. การสนทนาวิชาการในวงวิชาการควรมีหลายรูปแบบ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มา
บรรยาย อาจใช้เวลาพักเที่ยงวัน ซึ่งไม่กระทบต่อการทางานทุกคนมีเวลาว่างมากพอที่จะเข้าร่วมกิจ อาจจะ
เดือนละครั้งในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน
๘. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนเป็นเทคนิคการนิเทศเพื่อช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอน
จะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศบนพื้นฐานวัตถุประสงค์ร่วมกัน
๙. อื่นฯลฯ
กิจกรรมการนิเทศระดับโรงเรียน มีหลากหลาย ดังนี้
๑. การประชุม ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน
๒. การให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อพบปะพูดกันมากกว่าการใช้อานาจหรือการออกคาสั่ง
๓. การประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทักษะ ( Skill) และเจตคติ
(Attitude) ลงมือปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย
๔. การอบรมงานนิเทศมุ่งอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศเสริมความรู้ใหม่ ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง
๕. การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งที่จัดเองภายในหน่วยงาน หรือไปร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ที่จัดขึ้น
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๖. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๗. การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมสาคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง
๘. การศึกษาเอกสารวิชาการเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการอ่าน เพราะการอ่านจะนาไปสู่ความรู้
ความคิดใหม่และทันสมัย
๙. การสนทนาวิชาการในวงวิชาการนั้นควรมีหลายรูปแบบ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
บรรยาย อาจใช้เวลาพักเที่ยงวัน ซึ่งไม่กระทบต่อการทางานทุกคนมีเวลาว่างมากพอที่จะเข้าร่วมกิจ อาจจะ
เดือนละครั้งในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน
๑๐. การสังเกตชั้นเรียน เป็นเทคนิคการนิเทศเพื่อช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนปฏิบัติ
ร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
๑๑. การศึกษาดูงาน เพื่อดูคนอื่นแล้วย้อนดูตัวเอง ศึกษาข้อดีข้อบกพร่อง ข้อจากัด เพื่อนามา
ปรับปรุง พัฒนาด้านต่าง ๆ
๑๒. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาผลมาใช้หรือวิจัยเชิงพัฒนา (Research and
development : R&D)
๑๓. การนิเทศสอนงาน (Coaching) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning
( Organization) บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสอน
งาน เป็นเทคนิคหนึ่งที่สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูอันจะเป็นตัวจักรสาคัญ ความสาเร็จ โดย
มุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสถานศึกษาที่มีความการเปลี่ยนแปลง
๑๔. การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้คาปรึกษา (Mentoring) หมายถึง การนิเทศที่มีพี่เลี้ยง
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้คาปรึกษาและแนะนาช่วยเหลือศักยภาพสูงขึ้น เพื่อ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๑๕. การนิเทศด้วย ICT เป็นการนิเทศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
๑๖. การนิเทศแบบ PLC เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครูผู้บริหาร และผู้ที่ส่วน
เกี่ยวข้องในโรงเรียน นาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่า งสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้ เป็นเหมือน
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา วิชาชีพ สู่
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๗. อื่น ๆ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จ
๑. บุคลากรทุกระดับมีความเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒. การทางานเป็นทีม
๓. การบูรณาการในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
๔. การกระจายอานาจ
๕. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของทุกภาคส่วน
๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๗. ความต่อเนื่องของการดาเนินงานแต่ละระดับ
๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
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บทที่ ๕
เครื่องมือนิเทศ

35

บทที่ ๕
เครื่องมือนิเทศ
เครื่องมือนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือสาหรับใช้ในการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
ระดับทั้งระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียนที่เป็นการนิเทศภายในโรงเรียน ให้แต่ละระดับมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
จุดเน้น ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กาหนดเครื่องมือนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี ๔ ฉบับคือ
ฉบั บ ที่ ๑ แบบบั น ทึ ก การนิ เ ทศบู ร ณาการโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
หน่วยศึกษานิเทศก์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นแบบ
นิเทศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉบับที่ ๒ แบบบันทึกการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วย
ศึกษานิเทศก์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานระดับโรงเรียนเป็นแบบบันทึกการนิเทศ ระดับ
โรงเรียน และ
ฉบับที่ ๓ แบบสรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาการศึกษา หน่วย
ศึกษานิเทศก์ สพฐ.
สาหรับโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ใช้เครื่องมือนิเทศที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเอง โดยมีรายระเอียดใน
ภาคผนวก

ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ / ๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
---------------------------------------------------------------------การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็น ฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการบูรณาการนโยบายงานโครงการวิธีการบุคลากรและงบประมาณใน
การดาเนิ น งานทุ ก ระดับ ตั้งแต่ร ะดับ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและโรงเรียน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานใช้เป็นแนวทาง
ในการนิ เทศติดตามเพื่อสนั บ สนุ น ส่งเสริ มและสร้างความเข้มแข็งให้ กับส านักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน
สามารถนิ เ ทศบู ร ณาการโดยใช้ บ ริ บ ทตามสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและโรงเรียนดาเนินการนิเทศภายในได้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑.
2.
๓.
3.

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ
นางสาวนราพร กุลชุมภู
นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพุฒ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูผู้ช่วย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ มีความอดทนและเสียสละเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแด่ครู นักเรียนและโรงเรียนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
ลงชื่อ

(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

คณะผู้จัดทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายอภิเดช
นางสาวณัฐธีรา
นางสาวนราพร
นางสาวสุชาวดี
นางสาวจารุวรรณ

จิตรมุ่ง
ทองสีนุช
กุลชุมภู
นาคเกลี้ยง
จันทร์เกิด

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุการ
กรรมการ
ครูผู้ชว่ ย
กรรมการและเลขานุการ

แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ชื่อผู้อานวยการ นายอภิเดช จิตรมุ่ง
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องแสดงระดับการปฏิบัติเตรียมความพร้อม โดยกาหนดระดับคุณภาพ
ดังนี้
3 หมายถึง สถานศึกษาดาเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนมากที่สุด
2 หมายถึง สถานศึกษาดาเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนปานกลาง
1 หมายถึง สถานศึกษาดาเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนน้อย
0 หมายถึง สถานศึกษายังไม่ได้ดาเนินการและยังไม่มีความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
ผู้ประเมิน □ ศึกษานิเทศก์ □ ผู้บริหาร □ ครูผู้สอน
□ ครูวิชาการ
□ ผู้นิเทศอื่น ๆ ระบุ.........................................................
ข้อมูลสถานศึกษา 1. จานวนนักเรียน
□ ไม่เกิน 120 □ 121-200 □ 201-300
□ 301-500
□ มากกว่า 500
2. จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา………………………………………………
3. การจัดการเรียนการสอน □ DLTV □ DLIT □ อื่นๆ ระบุ..................................
รายการ
1. กาหนดทิศทางการศึกษา
1.1 วิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน
1.2 ปรับปรุงพัฒนาทิศทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ประกันคุณภาพการศึกษานักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้
2.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 ทาข้อตกลงกับผู้ปกครองประกันคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ในคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
๓. กิจกรรม Welcome To School
3.1 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3.2 ประชุมผู้ปกครอง Meeting Classroom

ระดับความพร้อม
0 1 2 3

ปัญหา/
อุปสรรค

รายการ
3.3 ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบให้ครูประจาชั้นร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกับผู้ปกครอง
เยี่ยมชมชั้นเรียนของนักเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครู
ประจาชั้นต้อนรับนักเรียนด้วยความยินดี แจกหนังสือ
อุปกรณ์การเรียน
4. บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
4.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4.2 ประกาศใช้มาตรฐานสถานศึกษาประจาปีการศึกษา
(ตั้งค่าเป้าหมาย/พันธกิจ)
4.3 ประสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5. การติดตามนโยบาย
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา (NT และ O-NET)
2. การเตรียมความพร้อมเรื่อง PISA
3. การจัดการศึกษาปฐมวัย การใช้หลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560
๓.๑ ความพร้อมของห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย มีมุม
ประสบการณ์อย่างน้อย ๒ มุม
๓.๒ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๓ แผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๖ หน่วย
4. การปรับปรุง พัฒนาและการใช้หลักสูตร สถานศึกษา
พุทธศักราช 2561
4.1 การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนของ หลักสูตร
สถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม นโยบาย คาสั่ง
และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีความเหมาะสม
สอดคล้อง กับสภาพบริบท จุดเน้น และ เกณฑ์การจบ
หลักสูตรของสถานศึกษา

ระดับความพร้อม
0 1 2 3

ปัญหา/
อุปสรรค

รายการ

ระดับความพร้อม
0 1 2 3

ปัญหา/
อุปสรรค

4.2 การปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ,
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.3 การปรับปรุงเนื้อหาสาระ ในหลักสูตรกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ อื่น ๆ ในชั้นที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น
4.4 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน มีสภาพ ความพร้อม
ใช้จริงในปีการศึกษา 256๓
๕. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
7. การใช้ DLTV, DLIT และ ระบบInternet (IT)
8. การอ่านออกเขียนได้
9. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
10. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการ ลูกเสือ
และยุวกาชาด
11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ............................................................................................................................. ..........
............................................................................................................................................................... .............
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(..............................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่............../................./..............

ที่

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ระดับคุณภาพ ผลการ ร่องรอย
ปฏิบัติ
/
5 4 3 2 1 หลักฐาน

1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3 สถานศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้
4 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษา
6 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบ การ
ประเมินแนวใหม่
7 สถานศึกษาจัดท าและเผยแพร่รายงาน ประจ าปี
(SAR) ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ
(......................................................)

แบบนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
4 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
3 หมายถึง เหมาะสมมาก
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ที่
รายการ
ระดับคุณภาพ
4 3 2 1
1 โรงเรียนมีการทดสอบด้วยข้อสอบ และนาผลไปลงในแบบ
ป.พ.5 ได้ถูกต้อง
2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ การวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน
3 มีการดาเนินการจัดทาระเบียบว่าด้วย การวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน
4 ด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (แบบ
ปพ.) 1-3 ด้วย โปรแกรมSchoolmis และยืนยันข้อมูล
ถูกต้อง
5 มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง
6 มีการจัดทาข้อสอบระหว่างภาคเรียน/ ปลายภาคเรียน/ได้
สอดคล้องกับ มาตรฐานตัวชีวดั ของหลักสูตรฯ 2551
7 มีการนาผลการประเมิน NT, O-NET มาวิเคราะห์
8 จัดทาแผนภูมิค่าสถิติ ผลการสอบ NT, O-NET เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา
9 โรงเรียนมีแผน/โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้
คะแนน 1 – 10 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 11 – 20 คะแนน หมายถึง พอใช้
คะแนน 21 - 30 หมายถึง ดี
คะแนน 31 – 40 หมายถึง ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
คาชี้แจง แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนนี้ เป็นการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษรายบุคคล จานวน 5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและการวางแผน การ
สอน ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน โดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและท าเครื่องหมาย / ในแบบนิเทศติดตามทุกข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อผู้สอน.......................................................โรงเรียน.......................................................
สาขาวิชาที่จบ...........................................................ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ............................ปี
วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ...........................................เวลา.............................................
ตอนที่ 2 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด ให้ 5 คะแนน
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด ให้ 4 คะแนน
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด ให้ 3 คะแนน
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด ให้ 2 คะแนน
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด ให้ 1 คะแนน

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่

รายการ
5

1
2
3
4
5

ด้านการออกแบบและวางแผนการสอน
การออกแบบหน่วยและแผนการการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ
แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
การออกแบบการเรียนรู้เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านเนื้อหา

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2o

เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระส าคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด
. การเลือกเนื้อหาที่เน้นเพื่อการสื่อสาร
เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
เลือกเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน
เลือกเนื้อหาที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน
การใช้คาสั่งที่ง่ายและชัดเจน
การใช้ภาษาอังกฤษทุกกิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระและเน้นความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วของการใช้ภาษา
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ลือกใช้กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างทางภาษา เนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลายและเหมาะสมกับกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้
มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น กล้าแสดงออก และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
คะแนน
รวมคะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับดีมาก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

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

แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
คาชี้แจง 1. แบบนิเทศนี้ใช้เป็นเครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการอ่าน ออกเขียนได้
2. วิธีการนิเทศและการบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม ดูเอกสาร
หลักฐาน สังเกตการสอนสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่
รายการนิเทศ
บันทึกการนิเทศ
ร่องรอยหลักฐาน
1 ผู้บริหารมีความตระหนักการ
( ) ดาเนินการ
ดาเนินการขับเคลื่อนการ พัฒนาการ ( ) กาลังดาเนินการ
อ่านออกเขียนได้
( ) ยังไม่ดาเนินการ
2 ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้
( ) ดาเนินการ
ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความ สาคัญ ( ) กาลังดาเนินการ
ของการอ่านออกเขียนได้
( ) ยังไม่ดาเนินการ
3 มีการจัดประชุมครูเพื่อกาหนด
( ) ดาเนินการ
แนวทางและพัฒนานักเรียนกลุ่ม อ่อน ( ) กาลังดาเนินการ
และส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง
( ) ยังไม่ดาเนินการ
4 จัดทาแผนพัฒนาการอ่านการเขียน
( ) ดาเนินการ
( ) กาลังดาเนินการ
( ) ยังไม่ดาเนินการ
5 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนสื่อ วัสดุ
( ) ดาเนินการ
อุปกรณ์ในการพัฒนาการอ่าน ออก
( ) กาลังดาเนินการ
เขียนได้
( ) ยังไม่ดาเนินการ
6 โรงเรียนมีข้อมูลการพัฒนานักเรียน
( ) ดาเนินการ
เป็นรายบุคคล
( ) กาลังดาเนินการ
( ) ยังไม่ดาเนินการ
7 . มีการระดมทรัพยากรบุคคล จาก
( ) ดาเนินการ
ภายในและภายนอกมาพัฒนาการ
( ) กาลังดาเนินการ
อ่านการเขียน
( ) ยังไม่ดาเนินการ
8 โรงเรียนมีการจัดสอนซ่อมเสริม
( ) ดาเนินการ
นักเรียนโดยแยกตามผลการ ประเมิน ( ) กาลังดาเนินการ
ตามกลุ่มเป้าหมายอย่าง ชัดเจน
( ) ยังไม่ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
9 การนาผลการประเมินการอ่านการ
( ) ดาเนินการ
เขียนไปใช้เพื่อการพัฒนานักเรียน
( ) กาลังดาเนินการ
( ) ยังไม่ดาเนินการ

ที่
รายการนิเทศ
1o มีการนิเทศภายในการติดตามการ
ดาเนินการการอ่านการเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง

บันทึกการนิเทศ
( ) ดาเนินการ
( ) กาลังดาเนินการ
( ) ยังไม่ดาเนินการ

ร่องรอยหลักฐาน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ข้อค้นพบจากการนิเทศ
1. จุดเด่น
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................. ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..................................................................................................................................................................
................................. ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................. ......................................................

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

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

แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
1. จานวนครูผู้สอนในระดับชั้น ป.1-6 มี .........................คน ( □ครูครบชั้น
□ครูไม่ครบชั้น )
2. การจัดตารางการเรียนการสอน
□ จัดตามตารางการออกอากาศของโรงเรียนต้นทางทุกวิชา
□ ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามโรงเรียนต้นทาง
□ จัดตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนเอง และเลือกเรียนเป็นบางวิชาจากโรงเรียนต้นทาง
วิชาที่เลือกเรียน คือ.................................................................................................. .........
□ ไม่ได้ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องจาก..........................................................
3. แผนการบริหารจัดการชั้นเรียน ป.1-6
□ แยกชั้นเรียน 6 ห้องเรียน/ครูครบชั้นเรียน/โทรทัศน์ครบทุกห้องเรียน
□ แยกชั้นเรียน 6 ห้องเรียน/ครูไม่ครบชั้นเรียน/โทรทัศน์ครบทุกห้องเรียน
□ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................
4. ความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกล
□ ใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน คมชัดทั้งภาพและเสียง
□ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ จานวน.......ห้องเรียน
5. มอบหมายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกล
□ สามารถติดตั้ง/ซ่อมบารุงรักษาระบบได้
□ ไม่สามารถติดตั้ง/ซ่อมบารุงรักษาระบบได้
6. การกาหนดแผนการนิเทศชั้นเรียน สัปดาห์/เดือน/ ละ......................ครั้ง
7. ความพร้อมของคู่มือครูพระราชทานประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล
□ มีคู่มือครูพระราชทาน ครบทุกชั้นเรียน
□ เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน
□ ไม่เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน
□ มีคู่มือครูพระราชทาน ไม่ครบทุกชั้นเรียน
□ เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน
□ ไม่เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน
8. ครู............คน เตรียมการสอนล่วงหน้ามีสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานฯ
9. ครู............คน จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
10.ครู............คน สรุปสาระสาคัญร่วมกับนักเรียนหลังการเรียนรู้สิ้นสุดลง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
บันทึกผลหลังสอน

ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ
(................................................................)
วันที่...........เดือน..................พ.ศ…………

แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
1. มีการนามาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย DLIT ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
□ มี □ ไม่มี
2. □ มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย DLIT
ระบุนโยบายหรือแผนของโรงเรียน................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................................................................................................... ..
□ ไม่มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย DLIT
3. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ DLIT จาก
สพฐ.
□ ติดตั้งที่ห้องเรียน จานวน................ ห้องเรียน
□ ติดตั้งห้องอื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................
4. มีการสาเนาสื่อการเรียนการสอนระบบ Offline (ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
DLIT Classroom ระบบ Offline และให้สาเนาสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกโรงเรียนแล้ว)
□ ลงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในแต่ละห้องเรียน
□ อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................
5. มีการกาหนดการแผนการนิเทศชั้นเรียน สัปดาห์/เดือน ละ .................. ครั้ง
6. มีการมอบหมาย/แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบและดูแลระบบ
□ สามารถดูแลระบบและบารุงรักษาได้
□ ไม่สามารถดูแลระบบและบ ารุงรักษาได้

ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ
(................................................................)
วันที่...........เดือน..................พ.ศ…………

แบบบันทึกการนิเทศครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ลักษณะการจัดการศึกษา □ DLTV
□ DLIT
□ จัดการเรียนการสอนปกติ
ครูผู้รับการนิเทศ ชื่อ-สกุล.........................................................................ชั้น............................................ .....
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................................................................... ......................................
คาชี้แจง แบบบันทึกการนิเทศครู ผู้กรอกข้อมูลคือ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ทาหน้าที่
นิเทศ บันทึกหลังจากนิเทศการสอนของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป
แบบนิเทศฉบับนี้ใช้สาหรับบันทึกการนิเทศครูผู้สอน เดือนละ 1 ครั้ง
1. ผู้นิเทศ □ ศึกษานิเทศก์
□ ผู้บริหารสถานศึกษา
□ ครูผู้ทาหน้าที่นิเทศ
2. ครั้งที่นิเทศ ครั้งที่................................. วันที่นิเทศ ............................................................
3. รายการนิเทศ
3.1 เรื่องที่นิเทศ
□ การปรับใช้หลักสูตร
□ การจัดการเรียนรู้
□ การวัดผลและประเมินผล □ พลวัตการนิเทศ
□ อื่น ๆ(ระบุ).......................................................................................................
3.2 รายการนิเทศ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3.3 วิธีนิเทศ..............................................................................................................................
........................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................
3.4 เครื่องมือนิเทศ
........................................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................................................................
3.5 นวัตกรรมการนิเทศ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3.6 ผลการนิเทศ
.................................................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................................................................
3.7 ข้อเสนอแนะสาหรับการนิเทศครั้งต่อไป
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3.8 การพัฒนางานของจากผลการนิเทศ หรือการประเมินครั้งก่อน (....................................)
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...

แบบสังเกตการสอนของครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ลักษณะการจัดการศึกษา □ DLTV
□ DLIT
□ จัดการเรียนการสอนปกติ
ครูผู้รับการสังเกต ชื่อ-สกุล.........................................................................ชั้น............................................ .....
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
คาชี้แจง แบบบันทึกการสังเกตการสอนฉบับนี้ใช้สาหรับบันทึกสังเกตการสอนของครู โดยทาเครื่องหมาย √
ลงใน □ หน้าข้อความที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้สังเกต □ ศึกษานิเทศก์
□ ผู้บริหารสถานศึกษา
□ ครูผู้ทาหน้าที่นิเทศ
2. ครั้งที่สังเกต ครั้งที่................................. วันที่นิเทศ ...................................................................... .
3. รายการสังเกต ................................................................................................................ ..............................
3.1 เรื่องที่สอน............................................................................................................
3.2 การนาเข้าสู่บทเรียน……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
□ DLTV □ DLIT □ จัดการเรียนการสอนปกติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม
 ผ่านประสบการณ์
 ผ่านโครงงาน
 แบบร่วมมือ
 แบบสืบค้น
 แบบปัญหาเป็นฐาน
 อื่น ๆ
3.5 การใช้สื่อ/อุปกรณ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.6 การมอบหมายงานนักเรียน ภาระงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชิ้นงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.7 การวัดผล/ประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.8 ข้อเสนอแนะของผู้สังเกต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.9 การพัฒนางานของจากผลการนิเทศ หรือการประเมินครั้งก่อน (....................................)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ..................................................ผู้กรอกข้อมูล
( ...................................................)

