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แบบติดตามสําหรับศึกษานิเทศก์
การนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
ครัง้ ที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๓
คําชี้แจง
แบบติดตามนี้เปนการติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก
๑) การติดตามนโยบาย No Child Left Behind (ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไวขางหลัง) ระยะ ๓ Walk in classroom
๒) การนิเทศรายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานงานวิชาการ (ก.ต.ป.น.)
๓) การติดตามจุดเนนในการนิเทศตามนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
๔) การติดตามนโยบายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยใหศึกษานิเทศก บันทึกผลการติดตามโดยเนนการนิเทศในชั้นเรียน “Walk in classroom” และใชกระบวนการ PLC รวมคิด รวมทํากับสถานศึกษา
ตามประเด็นดังนี้

๑. การติดตามนโยบาย No Child Left Behind (ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไวขางหลัง) ระยะ ๓ Walk in classroom
ประเด็น

วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมชี้แจงนโยบายการมอบงาน
และการใหการบานนักเรียนโดยคํานึงถึง
มาตรฐานและตัวชี้วัด
1. การมอบงานและใหการบานนักเรียน
(วาระการประชุม)
๒. ครูสอนบันทึกการมอบหมายงาน
และการใหการบานนักเรียนในสมุด

ผลการดําเนินงาน
- ผูสอนสามารถวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาที่สอนไดอยาง
เปนระบบและมีแบบแผนการคิด
วิเคราะห
- นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมการ
เรียนที่สนใจและตรงกับความถนัดของ
ตนเองไดตามความตองการ

ปญหา/อุปสรรค
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2. การสอนซอมเสริม

วิธีดําเนินการ
บันทึกหนาชั้นเรียน
๓. ครูผูสอนในกลุมสาระเดียวกันหรือ
ระดับเดียวกันประเมินการใหคะแนน
จากชิ้นงานนักเรียนชิ้นเดียวกัน

วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงนโยบายการสอนซอม
เสริม โดยจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใน
ชั่วโมงเรียนและชั่วโมงอื่นๆ ที่ครูและ
นักเรียนวางตรงกัน ในการสอนซอม
เสริม และในบางรายวิชาที่นักเรียนมีผล
การเรียนติดคาง 0 ร มส. ใหดําเนินการ
แกไขกับครูผูสอน โดยมีครูใหคําปรึกษา
แนะนํา ประสานงานกับครูผูสอนในการ
มอบหมายงาน
2. ระเบียบการวัดผลและประเมินผล
ครูผูสอนในรายวิชามีการกําหนดการวัด
และประเมินผลในรายวิชาที่สอนและยึด
หยุนสําหรับนักเรียนที่เรียนชา หรือเรียน
ออน
3. ปฏิทินงานวิชาการ กําหนดปฏิทิน

ผลการดําเนินงาน
- ครูผูสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู
สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงใหสอดคลองตัวชี้วัดและผลการ
เรียนรูที่คาดหวังตามมาตรฐานการ
- นักเรียนมีภาระงานที่ลดลง ชิ้นงานมี
คุณภาพมากขึ้นเพราะมีเวลาในการทํา
ชิ้นงานมากขึ้น
ผลการดําเนินงาน
1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถวิเคราะหหลักสอน
เพื่อทํากําหนดการสอนในรายวิชา
Course Syllabus
2. ครูผูสอน มีการวิเคราะหผูเรียน
รายบุคคลเพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอนโดยการซอมเด็กออน เสริมเด็ก
เกง
3. ครูผูสอนมีการประเมินผลการเรียน
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง
4. จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด
คาง o , ร , มส ลดลง

ปญหา/อุปสรรค

3
ประเด็น

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน

วิธีดําเนินการ
การดําเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนอยางเปนระบบ
4. มีการกําหนดการสอนหรือ Course
Syllabus และจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูของแตละกลุมสาระฯ
5. สมุดบันทึกการสอนซอมเสริม
ครูผูสอนซอมนักเรียนออนหรือมีผลการ
เรียนติดคางในรายวิชานั้น และเสริม
นักเรียนที่เกงโดยการใหเทคนิคเนื้อหาใน
รายวิชานั้นๆ
6. สรุปรายงาน การติด 0 ร มส. ในแต
ละภาคเรียนที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการ
ดําเนินการติดตามนักเรียนอยางตอเนื่อง
และประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางใน
การแกปญหานักเรียนเปนรายบุคคลกับ
ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
2. โครงการหองเรียนคุณภาพ
3. การประกวดหองเรียนสะอาด
4. กิจกรรมการประกวดปายนิเทศใน

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

ผลการดําเนินงาน
1. หองเรียนมีสื่อเทคโนโลยี(TV) พรอม
ใชงานในหองเรียนที่เปนหองเรียน
คุณภาพ
2. หองเรียนมีอินเตอรเน็ตใหนักเรียนได
ใชเปนแหลงเรียนรูแบบไมมีที่สิ้นสุดใชได

ปญหาอุปสรรค
ในบางหองเรียนขาดสื่อการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เชน โทรทัศน
โปรเจคเตอร ที่ทําใหการจัดการเรียน
การสอนในบางรายวิชาและเนื้อหาที่
เรียนไมเต็มที่เทาที่ควร
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4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือก
ของสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ
โครงการวันสําคัญตางๆ
5. กิจกรรม Big Cleaning Day
6. เอกสารชั้นเรียนและเอกสารการดูแล
นักเรียน
7. Care for all
8. บันทึกการแนะแนว
9. ปายชั้นเรียนตางๆ เชน ปายเวร
ประจําวัน , ขอตกลงชั้นเรียน , ตาราง
การใชหอง , ปายสถาบันหลัก , มุม
ผลงานนักเรียน ฯลฯ
หลักสูตรทางเลือกที่ทางโรงเรียนกําหนด
เพื่อเปนทางเลือกสําหรับนักเรียนที่มี
ฐานความรูความสามารถและความถนัด
ที่แตกตางกัน
๑. Sport School ๒. Smart Class
๓. ชุมนุม ๔.โครงการคุณภาพชีวิตและ
รายไดโดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง
(Scholl Bird)

ผลการดําเนินงาน
ในทุกอาคารเรียน
3. หองเรียนนาดู นาอยู นาเรียน

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางการแกไขเพื่อพัฒนา
จัดหาและเพิ่มจํานวนรวมถึงซอมแซมสิ่ง
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ
ผูเรียนใหมากที่สุด

ผลการดําเนินงาน
1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู
2. นักเรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรชั้น
ม.3 และ ม.6 พรอมศึกษาตอและ
ทํางานตามความถนัดของตนเอง

ปญหาอุปสรรค
หลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษายังรอ
การปรับเพื่อใหเปนหลักสูตรทางเลือกที่
สมบูรณ หลักสูตรทางเลือกของทาง
โรงเรียนจึงเปนกิจกรรมที่นักเรียนเลือก
เรียนตามความถนัดของตนเอง
แนวทางการแกไขเพื่อพัฒนา
โรงเรียนวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
ทางเลือก โดยกําลังดําเนินการปรับและ
เพิ่มเติมใหหลักสูตรมีอยางหลากหลาย
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๒. การนิเทศรายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ๙ ประเด็น ดังนี้
ประเด็น

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดทํากรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่นใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
โรงเรียนสะแกพิทยาคมไดจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดั้งนี้
1. ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีหลักสูตร
กลุมสาระตามแนวหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานครบถวนสมบูรณ
และการทําหลักสูตรฉบับปรับปรุงใน
ทุกๆปการศึกษา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่
สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
3. หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบ
หลักสูตรตามแนวหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานครบถวนสมบูรณ
4. มีการจัดทํารายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เนนการศึกษาเพื่อการมีงานทําตาม

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และบริบทของสถานศึกษา
2. มีการจัดรายวิชาพื้นฐานครบถวน
ตามหลักสูตรแกนกลาง และรายวิชา
เพิ่มเติมที่สอดคลองกับการศึกษาตอ
สวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีกิจกรรมที่
หลากหลาย
๓. มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรรายวิชาของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู
๔. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทางเลือก
ในการจัดกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมกีฬา/
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการ
พัฒนานักเรียนระยะยาวและพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนในแตละระดับชั้น

ปญหา/อุปสรรค
ปญหาอุปสรรค
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
บอยใหเหมาะกับความตองการของ
ผูเรียน หลักสูตรฉบับปจจุบันจึงเปนฉบับ
ราง
แนวทางการแกไขเพื่อพัฒนา
ทุกฝายเรงดําเนินงานใหไดหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ
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๒. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

วิธีดําเนินการ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
นโยบาย เชน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปนตน
วิธีการดําเนินงาน
1. วิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะหทางเลือกในการยก
ผลสัมฤทธิ์โดยการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. กําหนดเปาหมายรายละเอียด
ตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
4. วางแผนในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
5. ดําเนินการตามแผน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่
กําหนดไว
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผลิต
สื่อ นวัตกรรม เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น
2. คะแนน O-NET สูงขึ้นทุกระดับชั้น

ปญหา/อุปสรรค
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วิธีดําเนินการ
- วิเคราะหการวัดผลและประเมินผล
6.สรุปและรายงานผล
วิธีการดําเนินงาน
1. วางแผนการผลิตสื่อโดยศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาและตัวชี้วัดตาม
รายวิชา
๓. การผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและ
เครื่องมือ อุปกรณการเรียนรู
ผลิตสื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดการ
ที่หลากหลายของผูเรียนใหทันตอ
เรียนรู
3. ดําเนินการใชสื่อในการเรียนการ
การเปลี่ยนแปลง
สอน
4. ประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน
5. ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
วิธีการดําเนินงาน
1. สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองใหมี
ความรูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
๔. การสงเสริมการวัดผล ประเมินผล
และนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา 2.สงเสริมใหครูใชวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
3. จัดทําคูมือการวัดผลและ
สถานศึกษา
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. ครูออกแบบวิธีการและสราง
เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

ผลการดําเนินงาน
1. ครูผูสอนมีสื่อสําหรับใชในการ
จัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ปญหาอุปสรรค
ในการใชระบบการจัดการศึกษาผาน
ดาวเทียม DLTV ทางโรงเรียนรอการ
ตอบรับจากเขตพื้นที่ในการซอมแซม
และสื่อที่ยังมีไมเพียงพอ
แนวทางการแกไขเพื่อพัฒนา
- ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การสืบคนผาน
อินเตอรเน็ต , LINE , Facebook ,
Youtube

ผลการดําเนินงาน
1. ครูมีการวัดผละและประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงและมีเครื่องมือ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนที่
หลากหลาย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
สูงขึ้น
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๕. การสงเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ
การเรียนที่หลากหลายและการนําไปใช
กับผูเรียน
5. สรุปและประเมินผลการใช
เครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียน
วิธีการดําเนินงาน
1. โรงเรียนมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยดําเนินการ
ตามโครงการประกันคุณภาพภายใน
2.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเริ่มตั้งแตการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. จัดทํารายงานประจําปเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ตนสังกัดอยางตอเนื่อง

ปญหา/อุปสรรค
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๖. การสงเสริมวิจัยและนําผลการวิจัย
ไปใชเพื่อพัฒนางานวิชาการ

วิธีดําเนินการ
สารธารณชนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใชผลการประเมินคุณภาพ
ในปการศึกษาตอไป
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนรวมกับกลุมสาระ
การเรียนรู และขยายผลสูคณะครู
2. ครูสํารวจปญหาที่พบในการจัดการ
เรียนการสอน
3. ครูวิเคราะหปญหาและเลือก
ประเด็นที่จะทําการวิจัยโดยการตั้ง
คําถาม หรือปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
4. กําหนดวิธีการแกปญหา อาจเปน
กิจกรรมหรือสื่อที่จะนําไปสูการ
แกปญหา
5. ดําเนินการแกปญหาโดยกําหนด
แผนการดําเนินงานเพื่อใหไดคําตอบ
ตามปญหาการวิจัย
6. สรุปผลการแกปญหา
7. เขียนรายงานการดําเนินการเสนอ
ฝายบริหารใหทราบถึงผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
1. ครูไดแผนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของผูเรียน
2. สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
3. ครูไดทําวิจัยในชั้นเรียนอยางงาย

ปญหา/อุปสรรค

ปญหาอุปสรรค
- ขาดการทําวิจัยในชั้นเรียนอยาง
ตอเนื่อง
แนวทางการแกไขเพื่อพัฒนา
- ครูเขารับการอบรมพัฒนาตนในเรื่อง
ของการทําวิจัย
- กําหนดการจัดทําวิจัย การสงวิจัยตาม
ปฏิทินที่ชัดเจนเพื่อใหครูไดทําวิจัยใน
รายวิชาที่สอนและที่สนใจในชั้นเรียน
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๗. การสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา

๘. การประสาน สงเสริมใหชุมชน
ทองถิ่น และสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งเปนเครือขาย
และแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผน
2. ออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. ดําเนินการตามปฏิทินที่วางไว
4. การรายงานผลการเยี่ยมบานจาก
โปรแกรม Care For All
- การเยี่ยมบาน
- การคัดกรอง
๕. นําผลคัดกรองไปวางแผนหา
แนวทางชวยเหลือ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ผูปกครอง และนักเรียนเพื่อวางแผน
ประสาน หามาตรการสงเสริมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เชน
กระบวนการจัดการศึกษา การจัดหา
งบประมาณสนับสนุน กองทุนการศึกษา
การกีฬา และจัดหาแหลงเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ออกแบบการจัดการศึกษาตาม
มติที่ประชุม

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. ครูที่ปรึกษาไดดําเนินการเยี่ยม
บานนักเรียน
2. ครูที่ปรึกษาทราบปญหา สภาพ
ความเปนอยูและความตองการของ
ผูเรียน ทําใหสามารถดูแลและให
คําปรึกษากับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
๓. โรงเรียนใหการชวยเหลือ สนับสนุน
อยางทันทวงที
ผลการดําเนินงาน
1. มีการรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศิษยเกา ครู นักเรียน และผูปกครองใน
การรวมกิจกรรมกับชุมชนและการระดม
ทุนตาง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน

ปญหา/อุปสรรค
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๙. การนิเทศภายในโรงเรียน

วิธีดําเนินการ
3. ดําเนินการจัดการศึกษาตาม
รูปแบบที่กําหนด
4. มีการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน
5. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ผูปกครอง และนักเรียนใหรับทราบเมื่อ
สิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุม วางแผน / โครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน และจัดทํา
เครื่องมือ จัดทําปฏิทินนิเทศชั้นเรียน
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
3. ดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามแผนงาน/โครงการ
4. มีการติดตามผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
5. สรุป รายงานผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

ผลการดําเนินงาน
1. มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
2. ผลจากการนิเทศในชั้นเรียนทําให
- หองเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
- ครูจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- ทุกหองมีสื่อการเรียนการสอนที่
เอื้อตอการเรียนรู เปนตน
- ไดทําสมุดบันทึกการนิเทศชั้นเรียน
ใหกับครูผูสอนโดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการเขาเยี่ยมชั้นเรียนในแตละ

ปญหา/อุปสรรค
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วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

หองเรียน
- ครูผูสอนไดรับการนิเทศภายในครบ
100%
- ครูผูสอนนําผลการนิเทศชั้นเรียน
จากการสรุปและบันทึกลงในแบบบันทึก
การเยี่ยมชั้นเรียนของผูบริหารและครู
นิเทศในโรงเรียนไปปรับปรุง วางแผน
พัฒนา เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูที่มี
คุณภาพสําหรับผูเรียนในครั้งตอไป

ปญหา/อุปสรรค
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๓. การติดตามจุดเนนในการนิเทศตาม นโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประเด็น
วิธีดําเนินการ
1. การนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา
วิธีการดําเนินการ
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานใน
ดานตางๆ ไดแก
- ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความ
ตองการของชุมชน
- วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียนใน
แตละกลุมสาระการการเรียนรู เพื่อ
วางแผนในการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระ
และรวมเปนหลักสูตรของสถานศึกษา
- วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
1.1 การพัฒนาและใชหลักสูตร
2. รางหลักสูตร
สถานศึกษา
- กําหนดจุดประสงคของหลักสูตร
- กําหนดเนื้อหาสาระ
- จัดการเรียนการสอน กิจกรรมและ
สื่อตางๆ
- กําหนดวิธีวัดและประเมินผลผูเรียน
3. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
4. นําหลักสูตรไปใช
5. ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

ครูผูสอนนําหลักสูตรไปใชจัด
กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และกิจกรรมตางๆ ในและนอกหองเรียน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และใชไดกับนักเรียนที่มีความ
หลากหลาย

ปญหาอุปสรรค
- ปญหาการเผยแพรหลักสูตร การ
สื่อสารทําความเขาใจในหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหมไมชัดเจน
- การไมเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
ของครูใหตรงกับแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตร
ในกลุมสาระการเรียนรู
แนวทางการแกปญหา
- ประชุมฝายบริหารในการนิเทศ
ติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอนใหเปนตามแนวทางของ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู
- ประชุมกลุมสาระการเรียนรู PLC เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุม
สาระฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
การจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกันและ
เปนหลักสูตรของสถานศึกษาที่ไดรับการ
ปรับปรุงและเห็นชอบจากทุกฝายที่มี
สวนเกี่ยวของในการจัดทํา
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1.2 การอานออกเขียนได

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

วิธีการดําเนินการ
๑. ประชุมวางแผนการดําเนินการในทุก
ฝายที่มีสวนเกี่ยวของ คือ ผูบริหาร ครู
ภายในโรงเรียน
๒. ประเมินการอานการเขียนนักเรียน
ทุกระดับชั้น วิเคราะหและจัดทําขอมูล
นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปญหาอานไม
ออก เขียนไมไดเปนรายบุคคลจัดทําแผน
ซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลตาม
สภาพปญหา
๓. ปรับระบบบริหารจัดการ ในการ
ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของทุก
กลุมสาระใหรวมรับผิดชอบและแกไข
ปญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได
๔. ประชุมครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของ
เพื่อรับทราบปญหาและมีสวนรวมแกไข
๕. พัฒนาครู จัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
วิธีสอน ชวยเหลือครู เรงแกไขปญหา
การอานไมออก เขียนไมได ซอมเสริม
นักเรียน

ผลการดําเนินการ
๑. นักเรียนสามารถอานและเขียนได
๒. นักเรียนมีความใสใจและสนใจในการ
๓. นักเรียนมีทักษะการอาน ทักษะการ
ฟง ทักษะการดู ทักษะการพูด และ
ทักษะการเขียน ทั้งรายบุคคลและราย
กลุม นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง
กลาอาน กลาเขียน กลาแสดงออก

ปญหา/อุปสรรค
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1.3 การจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learring)

1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV /DLIT)

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

วิธีการดําเนินการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลายและนักเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัดและตามความสนใจ เชน
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
สงเสริมการมีรายได School Bird
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกีฬา ฯลฯ

ผลการดําเนินการ
นักเรียนทุกคนไดเรียนรู ไดปฏิบัติดวย
ตนเอง มีความสุขในการเรียนการทํา
กิจกรรมที่สนใจ มีสวนรวมในชั้นเรียน
เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
และสามารถสรางสรรคผลงานนวัตกรรม
ที่สอดคลองกับวิชาเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะทางดาน
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
ในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ

การดําเนินการ
๑. ประชุมวางแผนการใชการสอน
ระบบทางไกลผานดาวเทียม
๒. ใหครูผูสอนเรียนรูการใชเพื่อพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียม DLTV

ผลการดําเนินการ
๑. ครูผูสอนมีทักษะและสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและทางไกลผาน
ดาวเทียมอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยีอยางทั่วถึง

ปญหา/อุปสรรค

ปญหาอุปสรรค
อุปกรณที่ใชงานมีไมเพียงพอ แกปญหา
โดยจัดการเรียนการสอนยอนหลังโดย
การเปดผานชองทาง Youtube/CD

16
ประเด็น

1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ
1. ประชุมชี้แจงและสรางความ
ตระหนักแกครูทุกระดับชั้นใหเห็น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลในทุกระดับ โดยเฉพาะการ
ประเมินในระดับชาติทั้ง O-NET
2. จัดทําโครงการและสนับสนุน
งบประมาณในโครงการที่มุงเนนให
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห เชน
การเรียนรูดวยโครงงาน การทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู โครงการคายวิชาการ
หรือจัดโครงการเพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์/
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการติวเขมมุงสู O-net โดยใชสื่อ
การเรียนการสอนทที่ชวยใหผูเรียนการ
เรียนรู
3. จัดเวลา จัดครู /จัดทีมสอนตามกลุม
สาระการเรียนรู ตามกลุมสาระที่ถนัด
และความสามารถ
๔. สอนเสริมเด็กเกง/ซอมเด็กออน ทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น
๒. ผลการทดสอบระดับชาติในรอบปที่
ผานมาบางกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดแก กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

ปญหา/อุปสรรค
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1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
1. โรงเรียนมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยดําเนินการ
ตามโครงการประกันคุณภาพภายใน
2.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเริ่มตั้งแตการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. จัดทํารายงานประจําปเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอ
สารธารณชนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใชผลการประเมินคุณภาพ
ในปการศึกษาตอไป

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ตนสังกัดอยางตอเนื่อง

ปญหา/อุปสรรค
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1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการพิเศษ
1.8 การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่พิเศษ

2. การนิเทศภายในโรงเรียน

3. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และภาษาพื้นถิน่ (ภาษาแม)
เนนเพื่อการสื่อสาร

วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
เขารวมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะ
จรรยา ปการศึกษา 2561

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาผูเรียนใหเปนตามกรอบของ
โครงการ

วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุม วางแผน / โครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
3. ดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามแผนงาน/โครงการ
4. มีการติดตามผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
5. สรุป รายงานผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
วิธีการดําเนินงาน
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศวางแผนการเปดสอน
ในหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนใน
แตละระดับชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูการใชภาษาและมีทักษะทางการ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
2. ผลจากการนิเทศในชั้นเรียนทําให
- หองเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
- ครูจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- ทุกหองมีสื่อการเรียนการสอนที่
เอื้อตอการเรียนรู เปนตน
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนทุกระดับชั้นไดเรียน
ภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการใชภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในเรื่องของการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน พรอมทั้งได

ปญหา/อุปสรรค
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4. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด

5. การจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผลและเปน
ขั้นตอน (Coding)

วิธีดําเนินการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน
พรอมทั้งสนับสนุนใหนักเรียนไดใช
ความรูในเวทีการแขงขันตางๆ เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
วิธีการดําเนินงาน
กลุมสาระการเรียนจัดการเรียนเรียนรู
โดยพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
โดยสงเสริมใหนักเรียนมีกระบวนการคิด
ที่มีลําดับขั้นตอน ซึ่งแตกตางการไปใน
แตละกลุมสาระการเรียนเรียนรู และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูของผูเรียนแต
ละคน โดยมุงเนนใหนักเรียนเขาใจ
เกี่ยวกับการรับรู การมีความเขาใจ การ
นําความรูไปใช สมารถคิดวิเคราะห
สังเคราะหได และการประเมินคาจากสิ่ง
ที่เกิดจากการเรียนรู
วิธีการดําเนินงาน
โรงเรียนไดเริ่มจัดการเรียนการสอนโดย
จัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเปนขั้นตอนตามหลักสูตร
วิทยาการคํานวณที่บรรจุอยูในสาระ
เทคโนโลยี กลุมสาระเรียนรูวิทยาศาสตร
ใหกับนักเรียน

ผลการดําเนินงาน
เปดประสบการณในการแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษในเวทีตางๆ
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย มีการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะหอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถ
ประเมินจากการเรียนในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู ซึ่งเกิดเปนชิ้นงาน/ผลการ
นักเรียน/มีความรูและใชความรู
ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ได

ผลการดําเนินงาน
นักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบ
สามารถคนพบปญหาและเงื่อนไข รูเหตุ
และผล เขาใจกระบวนการทํางานในการ
แกไขปญหา เกิดทักษะทางดานตางๆ

ปญหา/อุปสรรค
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วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
6. การสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับ ๑ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอบ PISA
๒. จัดหาขอสอบเพื่อใชเปนแนวทางใน
การประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programme for การยกระดับการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล
international Student
Assessment : PISA)
๓. ติวเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบ
วิธีการดําเนินงาน
๑. เตรียมความพรอมโดยประชุม
ปรึกษาหารือรวมกัน
2. วางแผนเสริมสรางวินัยและการรวม
กันลงมือปฏิบัติ
3. บูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรู โดยครูผูสอน
๔. จัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางวินัย
7. การจัดการเรียนรูสงเสริมวินัย
ใหกับนักเรียน เชน กิจกรรมหนาเสาธง
นักเรียน
กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนตาม
โครงการตางๆ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
๕. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการเสริมสรางวินัย
โดยฝายบริหาร
๖. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและให
ขอมูลยอนกลับ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาในกลุมสาระการ
เรียนรูที่พัฒนา เติมเต็ม และฝกการ
ทดสอบวัดความรูเพื่อใหนักเรียนไดมี
ความพรอมในการสอบ
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง/
ครอบครัว/ผูอื่น
นักเรียนมีการตรงตอเวลากับตนเอง/
ผูอื่น

ปญหา/อุปสรรค
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ประเด็น

8. การสงเสริมการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน

วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
๑. เตรียมความพรอมโดยประชุม
ปรึกษาหารือรวมกัน
2. วางแผนสงเสริมการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอม
3. บูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรู โดยครูผูสอน
๔. จัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหนักเรียนมี
ความตระหนักเห็นคุณคาของการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอก
หองเรียน

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนมีความตระหนักในการดูและ
รักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอก
หองเรียน

ปญหา/อุปสรรค
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๔. การติดตามนโยบายอื่นที่เกี่ยวของ
ประเด็น
๑. การนิเทศการศึกษาตามแผน
การศึกษาชาติ, นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ, นายกรัฐมนตรี,
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ,
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก สพฐ.
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตาม
บริบท ความตองการของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

ลงชื่อ
ตําแหนง
ลงชื่อ
ตําแหนง

(
(

วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
๑.โรงเรียนรับทราบนโยบายตางๆ ที่ทาง ผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย
ตางๆ อยางเต็มความสามารถ
สพม.๓๒ แจงใหทราบเพื่อปฏิบัติ
๒. ประชุมทําความเขาใจ มอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย

วิธีการดําเนินงาน
1.จัดทําตารางนิเทศภายในสถานศึกษา
ในชั้นเรียน
๒.แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกเพื่อเตรียมพรอมรับ
การประเมิน
๓. ศึกษารายละเอียด/ตัวชี้วัดเพื่อรองรับ
การประเมิน
ผูติดตาม
)
)

ผูติดตาม
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ผลการดําเนินงาน
๑.ฝายบริหารนิเทศชั้นเรียนครบทุก
หองเรียน
๒. มีการประชุมวางแผนและเปลี่ยน
เรียนรูในการเตรียมความพรอมในการ
รองรับการประเมินทัง้ ภายในและ
ภายนอก
ลงชื่อ
ตําแหนง
ลงชื่อ
ตําแหนง

(
(

)
)

ผูติดตาม
ผูติดตาม
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