รู ปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
Thungkaow wittayakom school

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ก
คำนำ
รู ป แบบการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นทุ่ ง กว๋ า ววิ ท ยาคม เป็ น การด าเนิ น งานแบบร่ ว มพั ฒ นาใช้
กระบวนการนิเทศแบบ PDCA และกระบวนการผสมผสาน ที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง กระบวนการ
ดาเนินงาน เกิดจากการทางานเป็นทีม และมีเครือข่ายการนิเทศ ที่จะก่อให้เกิด พลัง โดยมุ่งให้ผู้รับการนิเทศ
ได้รู้จักวิธีคิดค้น การทางานด้วยตนเอง มีความสามารถในการนาตนเอง และสามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้
และก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนทั้งผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง กระตุ้น ยั่วยุและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และต้องทาให้
ผู้รับการนิเทศรู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีที่ดีกว่า ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
เอกสารเล่มนี้ได้จัดทาขึ้น เพื่อรายงานรูปแบบการนิเทศภายใน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เพื่อใช้ในส่งเสริมการนิเทศ สร้างความเข้มแข็งของการ
นิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดโดยได้ทาตามแบบฟอร์มเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มี 3 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
2. ผลการดาเนินงานด้านนิเทศภายในสถานศึกษา
3. ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทาเอกสารฉบับนี้

งานนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ข
สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
2.1 ชื่อรูปแบบ
2.2 สภาพปัจจุบัน / ปัญหา ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3 รูปแบบ หรือกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา
2.4 วิธีดาเนินการ
2.5 การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
2.6 ผลสาเร็จที่ได้ และการนาผลไปใช้
ตอนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม
3.1 การใช้แนวคิดจากการจัดกลุ่ม PLC สนทนาประเด็นเฉพาะ
3.2 ผลงาน รางวัล ความภาคภูมิใจของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจาปีการศึกษา
2565
3.3 สรุปผลนิเทศภายชั้นเรียน
3.4 เอกสารประกอบเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
3.5 ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจาปี 2565
3.6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2565 และ
ปีการศึกษา 2565
ภำคผนวก
ภาพการนิเทศภายในครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนครู
แบบนิเทศทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประจาปีการศึกษา 2565
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ค
สำรบัญตำรำง
เรื่อง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19

หน้ำ
แสดงข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565
แสดงจานวนครูผู้สอนในโรงเรียน แยกตามวุฒิการศึกษา ปี 2564 และปี 2565
แสดงจานวนครูแยกตามฝ่าย / หมวด ปีการศึกษา 2564 และ ปี 2565
แสดงรายชื่อผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจาปี 2565
แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 25622564
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2562-2564
แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1ด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.2คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการใน
ปีการศึกษา 2564
แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในปีการศึกษา 2564
แสดงการจัดกลุ่มครู PLC โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ในปี 2565
แสดงการจัดกิจกรรม Q-PLC ของแต่ละโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
แสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
แสดงผลงานดีเด่นของครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา2565
แสดงผลการสรุปผลการดาเนินงานการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
แสดงการสรุปผลตามแบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ทุ่งกว๋าววิทยาคม
แสดงปฏิทินการนิเทศของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา 2565
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๑
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ที่ ตั้ ง ที่ อ ยู่ : เลขที่ 1 94 หมู่ ที่ 4 บ้ า นจ๋ ง ต าบลทุ่ ง กว๋ า ว อ าเภอเมื อ งปาน จั ง หวั ด ล าปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ประเภทขนาด : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูล ครู บุคลำกร ของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2564 และปีกำรศึกษำ 2565
ปี 2564
ปี 2565
ตำแหน่ง
จำนวน
จำนวน
รวม
จำนวน จำนวน รวม
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
ผู้บริหารโรงเรียน
1
1
2
2
ครู คศ. 4
1
1
2
1
1
2
ครู คศ. 3
4
5
9
2
5
7
ครู คศ. 2
3
2
5
3
1
4
พนักงานราชการ
2
2
3
3
ครูอัตราจ้าง
1
1
2
2
2
ธุรการ
1
1
1
1
นักการ/ลูกจ้าง
2
2
2
2
รวม
12
12
24
12
11
23
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนครูผู้สอนในโรงเรียน แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ ปี 2564 และปี 2565
ปี 2564
ปี 2565
แยกตำมวุฒิกำรศึกษำของ
ครูผู้สอน
รวม
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
รวม
ปริญญาเอก
1
1
ปริญญาโท
3
2
5
4
3
7
ปริญญาตรี
6
9
15
5
8
13
รวม
10
11
21
9
11
20

๒
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนครูแยกตำมฝ่ำย / หมวด ปีกำรศึกษำ 2564 และ ปี2565
ปี 2563
ปี 2564
ฝ่ำย / หมวด
จำนวน จำนวน จำนวน
จำนวน
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
ผู้อานวยการโรงเรียน/รองผู้อานวยการโรงเรียน
1
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2
2
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
2
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
3
2
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2
3
2
3
10
11
10
10
รวม
21
20
ตำรำงที่ 4 แสดงรำยชื่อผู้บริหำรและครูผู้สอนของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ประจำปี 2565
ที่

ชื่อ-นำมสกุล

ชื่อตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายประนอม ไทยกรรณ์
นายเศกสรรค์ อิทธิผล
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นางสรัญญา เรือนคา
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
นางจรรยา พุทธา
นางมงคลยา พานดง
นางสิริภางค์ ขาวปอน
นางสาวนฤมล จาอินทร์
นายปรัชญา จันทร์แก้ว
นายสถิตย์ ขาวปอน
นายพงศกร ทามา
นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
นางสาวนิตยา สมบุญ

ผู้อานวยการชานาญการ
รองผู้อานวยการชานาญการ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
พนักงานราชการ

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อวุฒิกำรศึกษำ
การศึกษาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์บัณฑิต

๓
ที่
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นำมสกุล
นางสาวเจนจิรา น้าใจดี
นางสาวสุนิสา สุขพันธ์
นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด
นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร
นายสว่าง เกตุมรรค
นายภัทรพงษ์ เหล็กเทศ

โรงเรียนทุ่งกว๋ าววิทยาคม
จังหวัดลาปาง

ชื่อตำแหน่ง
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูธุรการ
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ม.3
ปริญญาตรี

ชื่อวุฒิกำรศึกษำ
คณิตศาสตร์บัณฑิต
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณิตศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนต้น

๔
ตอนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
2.1 ชื่อรูปแบบ
การนิเทศเป็นรายบุคคลและการนิเทศเป็นกลุ่ม มีรูปแบบการนิเทศลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มี
แนวคิดหลักการในการดาเนินการที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงคือ กำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ ใช้กระบวนการนิเทศ
แบบ PDCA และการใช้แนวคิดจากการจัดกลุ่ม PLC รวมทั้งใช้กระบวนการผสมผสาน
2.2 สภำพปัจจุบนั / ปัญหำ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือคุณภาพของผู้เรียน
เพื่อให้เชื่อ มั่นว่า คุณภาพผู้เ รียนจะเกิด ได้แ ละบรรลุหลั กสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน พุทธศั กราช
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจะต้องมีกระบวนการสู่ความสาเร็จมีองค์ประกอบและปัจจัย คือ
คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนต้องประกัน
คุณภาพต่อ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่
จาเป็นใน ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสาเร็จในการพัฒนา 3
กระบวนการ คื อ กระบวนการบริห าร กระบวนการเรี ยนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่ ง
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจจาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัด
การศึกษา จาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้
ประสบผลสาเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกทั้งเป็นองค์ประกอบ สาคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็น
ส่วนสาคัญในการเสริมเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ
ทักษะชี วิต ทั กษะการเป็ นผู้น า และทั กษะการนาไปสู่ การสร้า งนวัต กรรม ขับ เคลื่อ นการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการการศึกษา ในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ
ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการที่สาคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้
และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศภายใน มี กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่ง กาหนดการกากับ ติดตาม การ
จัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาหนดให้การนิเทศภายใน เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญ และนาไปปฏิบัติในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
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และได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม การนิเทศการศึกษา เป็นสิ่ง จาเป็นสาหรับหน่วยงานทุกระดับ ดังนั้นภารกิจที่
สาคัญ ประการหนึ่งของผู้ บริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครู ให้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ การนิเทศ มีความสาคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ใน
บางครั้งแม้ครูจะได้ใช้ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้แล้วก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างขาด
ตกบกพร่อง ทาให้การจัดกิจกรรมสอนขาดความสมบูรณ์ ดังนั้นหากมีบุคคลอื่นได้มาชี้แนะ แนะนา ให้ความ
ช่วยเหลือ ก็ย่อมเกิดผลดี การนิเทศ จึงเปรียบเหมือนกระจกเงาที่คอยส่องให้เห็นภาพการสอนของครู และเป็น
กระบวนการที่เสริมสร้างการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษา การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้อง ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับครูถึง
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสร้างขวัญกาลังใจให้กับครูผู้สอนอีก
ด้วย นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันเป็นอย่างดีภายใต้ระบบการบริหารงานของ
โรงเรียน เพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก้าวสู่ร ะบบ
การประกันคุณ ภาพการศึกษา กล่าวโดยรวมก็คือ การสร้างเจตคติที่ดี ในการทางาน ความร่วมมือ ในการ
แก้ปัญหา (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2545: 25 – 27 ) การนิเทศการศึกษา นับว่ามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาครู ให้
สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้ แต่ในสภาพปัจจุบันมี
ข้อจากัดหลายประการ ที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้ครบถ้วน จึง ทาให้ไ ม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ และครูผู้นิเทศในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีข้อจากัดในภาระงานสอนและงานพิเศษ
อื่นๆอีกมาก นอกจากนี้ในสภาพปัจจุบัน มีบุคลากรส่วนหนึ่ งที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้รู้และเข้าใจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน และมี
ความใกล้ชิดกันกับครูที่สามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยได้ดีกว่า ดังนั้นระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมก็คือการ
นิเทศภายในโรงเรียน และสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสงัด อุทรานันท์ (2530: 116) กล่าวถึง
ความจาเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า เดิมการนิเทศการศึกษา เป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
การศึกษา ครูเป็นผู้ได้รับการนิเทศ แต่ปัจจุบัน งานนิเทศการศึกษามีความสาคัญมากขึ้นบุคลากรในโรงเรียนต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ สูง ขึ้นอันเนื่องมาจากศึกษานิเทศก์ มี
จานวนจากัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนต่างๆได้อย่างทั่วถึง อีก
ทั้งยังไม่รู้สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนการสนองตอบความต้องการจึงเป็นไปได้ยาก
จากสภาพปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียนมีผู้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญเฉพาะสาขา จึง
ควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ ให้ตรงความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกัน
และกัน และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ยังมีการดาเนินการไม่เต็มรูปแบบ รวมทั้งมีทั้งปัจจัยที่เอื้อและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ การนิเทศยังขาดความต่อเนื่อง และความเป็นนเอกภาพที่สอดคลอองกับ
บริบทของพื้นที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ยังมีความต้องการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เขามแข็งและต่อเนื่อง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงได้จัดทาแผนนิเทศภายในของโรงเรียน โดยการยึดแนวทางการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่ฐานและการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเป็น ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามนโยบาย
“2562 ปกท้ อ งแห่ ง การนิ เ ทศภายในห้ อ งเรี ย น เป็ น ฐานเพื่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น” ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อสรร้ างความเข้ มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำรำงที่ 5 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2562-2564
คะแนนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
ปีกำรศึกษำ 2564
วิชำ
(N = …49…..)
52.80
23.67
30.43
27.80
33.67

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
รวม

(N = …20…..)
55.38
26.40
27.21
27.25
34.06

(N = …33…..)
54.55
20.88
31.08
26.61
33.28

* N = จำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ

กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ O-Net ปีกำรศึกษำ 2562-2564
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จากตารางการเปรีย54.55
บเทียบผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดับชาติข20.88
ั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดั31.08
บชั้น

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 55.38 คะแนนซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ส่วนปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงจากปีการศึกษา 2563 รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 26.40
คะแนนซึ่ง สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ส่วนปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 31.08 คะแนนซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2563
ปีก ารศึ กษา 2562 มีค ะแนนเฉลี่ ย มากกว่ าปี ก ารศึก ษา 2563 และรายวิ ช าสัง คมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูง สุด 27.80 คะแนนซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2563 และปี
การศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าปีการศึกษา 2563

๗
ตำรำงที่ 6 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562-2564
คะแนนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
ปีกำรศึกษำ 2564
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
รวม

(N = 21 คน)
36.81
18.81
25.00
22.74
31.76
27.02

(N = 20 คน)
42.60
21.72
28.68
21.56
35.25
29.96

(N =15 คน)
44.97
21.75
29.04
21.11
39.07
31.18

* N = จำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ

จากตารางการเปรีย บเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2564 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าที่สุด 44.97 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2562 แสดงว่ารายวิชาภาษาไทย มีผลการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รายวิชาคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าที่สุด 21.75 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2563
และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2562 แสดงว่ารายวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าที่สุด 29.04 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2562
แสดงว่ารายวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด 22.74 คะแนน ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา
2564 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ปีการศึกษา 2563 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา
2564 มีค ะแนนเฉลี่ยมากกว่ าที่สุด 29.04 คะแนน มีค ะแนนเฉลี่ยมากกว่า ปีการศึกษา 2563 และปี
การศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2562 แสดงว่ารายวิชารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีผลการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สรุปว่าการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2564 มีผลการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จานวน 4 รายวิชา
ประกอบไปด้วยรายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีเพียง 1 รายวิชาคือ รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเฉลี่ยที่ลดลง

๘
ตำรำงที่ 7 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562-2564
ึ ษา 2562-2564
การเปรียบเทียบผลการทดสอบระด ับชาติ O-Net ปี การศก
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๙
ตำรำงที่ 8 แสดงผลกำจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียนในปีกำรศึกษำ 2564

๑๐
ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน ในปีกำรศึกษำ 2564
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
ระดับ 3 หมายถึง ดี
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

๑๑
ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนในปีกำรศึกษำ 2564
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
ระดับ 3 หมายถึง ดี (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

๑๒
ตำรำงที่ 11 แสดงผลกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรในปีกำรศึกษำ
2564
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
ระดับ 3 หมายถึง ดี (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

ตำรำงที่ 12 แสดงผลกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในปีกำรศึกษำ 2564
เกณฑ์ระดับคุณภาพ

๑๓
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
ระดับ 3 หมายถึง ดี (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

สรุปคุ ณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปี การศึกษา 2564 ในมาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 86.11 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรี ยนกาหนด ไว้ในระดับดีเลิ ศ ที่ร้ อยละ 75 ส่ วนผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของนัก เรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ยังมีบางรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ มาตรฐานที่ 2 ด้านระบวนการบริหาร
จัดการ มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน

๑๔
กาหนด ไว้ในระดับดีเลิศ ที่ร้อยละ 82 และมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยน
เป็นสาคัญมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.43 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนด ไว้ในระดับดีเลิศ ที่ร้อยละ 82 และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สี่ รวมถึงผลการประเมิน
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน พบว่าระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่หากทาไม่ต่อเนื่อง
อาจทาให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร การนิเทศภายใน
โรงเรียน จึงควรจะเป็นวิธีการสาคัญอย่างหนึ่งในการบริ หารการศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
ประสบผลสาเร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบวิธีการดาเนินงานที่ กาหนดการนิเทศภายใน
โรงเรียน จึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางดาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียน จึงจาเป็นต้องพัฒนากระบวนการทางาน ผู้บริหารและคณะกรรมการ
นิเทศที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะผู้ครูผู้นิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพ และเปลี่ยนแปลงการทางานของครู และ
บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในด้านการเรียนของผู้เรียน หาก
โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทาอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ดาเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การนาหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมีสมรรถนะสาคัญตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และ
คุณภาพ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนัก ในความเป็นผู้นาทันเหตุการณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลา
มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทางาน ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม มีการบริหารงานแบบเป็นทีม มีศักยภาพ ครูจะ
เป็นผู้ส่งเสริมและให้โอกาสผู้เรียนในการแสวงหาความรู้คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา แก้ไขปัญหา และให้
กาลังใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศภายใน จึงได้ดาเนินการพัฒนา
รูปแบบและระบบการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนได้จัดทาเอกสารคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้ครูผู้นิเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนนาไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอันจะทาให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการ
นิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นการนิเทศ
ภายในเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผูบริหาร ครูวิชาการ และครู
อาจารย์ ที่ผู้บริหารมอบหมายดาเนินการโดยใช้ภาวะผู้นาทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้
ศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษา โดยส่วนรวม
เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ จะต้องปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้คิดและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึงต้องมีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว

๑๕

2.3 รูปแบบ หรือกระบวนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ

กระบวนกำรนิเทศ ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
กระบวนการนิเทศ มีความเชื่อมโยงและเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกันกับกระบวนการนิเทศการศึกษา
ซึ่งการดาเนินการในการนิเทศให้ได้รับความสาเร็จ เนื่องจากกระบวนการนิเทศ เป็นกระบวนการและเทคนิควิธี
ในการทางาน จึงใช้กระบวนการทางานของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันไปบ้างและนักการศึกษาได้กาหนด
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว้หลายรูปแบบ และโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ เช่น

๑๖
กระบวนการนิเทศแบบ PDCA ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ที่ได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการ
ไว้ 4 ขั้นตอน และใช้กระบวนการนิเทศของ ดร.วัชรา เล่าเรียนดี ที่ใช้แบบผสมผสานกัน และใช้กระบวนการ
PLC 7 ขั้นของโรงเรียน
รูปแบบกระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
“กระบวนกำร 7 STEP”
STEP 1: ตั้งชื่อ/สร้างชุมชน
STEP 2: ประเด็นปัญหา
STEP 3: หาแนวทางแก้ปัญหา
STEP 4: ออกแบบนวัตกรรม/วิธีการ
STEP 5: แลกเปลี่ยน
STEP 6: กระบวนการพัฒนา
STEP 7: ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
นาผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560-2562 นามาเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนารูปแบบกระบวนกำร 7 ขั้นของ PLCตาม
แนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community
Innovation Project :CIP)

รูปแบบกระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ขั้นตอนกำรนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตำมกระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

๑๗
ตัวบ่งชี้ของ PLC
1. เป้าหมายของ PLC มุ่งเป้าที่การเรียนรู้
2. มีการรวมกลุ่มและเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ตามปัญหาหรือเป้าหมายของกลุ่ม
3. มีกิจกรรมจากการรวมกลุ่ม ที่แสดงถึงการพบกัน การสะท้อนผล ปรับปรุง และนาไปใช้ใหม่
4. ช่วยกันคิด ช่วยกันทาและช่วยกันปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
STEP 1 ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งชื่อ/สร้างชุมชน
STEP 2 ขัน้ ที่ 2 ขั้นประเด็นปัญหา/ความต้องการพัฒนา
STEP 3 ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา
STEP 4 ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบกิจกรรม/วิธีการ/นวัตกรรม
STEP 5 ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยน/เสนอแนะ/เขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
STEP 6 ขั้นที่ 6 ขัน้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน/สังเกตการสอน
STEP 7 ขั้นที่ 7 ขั้นถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
ขั้นตอนกำรนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในโรงเรียนมีรำยละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.การรวมกลุ่ม PLC รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่
สอนในระดับชั้น เดียวกัน เป็นต้น
2.ค้นหาปัญหา ความต้องการ
1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ
2) จัดกลุ่มปัญหา
3) จัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4) เลือกปัญหาเพียง1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน
3.ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ
2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความสาเร็จ
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
4.ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก
5.แลกเปลี่ยนเสนอแนะ น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญ หา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้
ข้อเสนอแนะ
6.นาสู่การปฏิบัติ /สังเกตการอสน
1) นากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา
2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกต
การสอน เป็นต้น
7.สะท้อนผล
1) สรุปผลการนารูปแบบ/วิธีการ ในการนาไปแก้ปัญหา
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
กำรรวมกลุ่ม
PLC

ค้นหำปัญหำ ควำม
ต้องกำร
ร่วมกันหำแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำ

วิธีกำร

๑๘

ขั้นตอนกำรนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในโรงเรียน กระบวนกำร 7 ขั้น

๑๙

ตัวบ่งชี้ของ PLC
1. เป้าหมายของ PLC มุ่งเป้าที่การเรียนรู้
2. มีการรวมกลุ่มและเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ตามปัญหาหรือเป้าหมายของกลุ่ม
3. มีกิจกรรมจากการรวมกลุ่ม ที่แสดงถึงการพบกัน การสะท้อนผล ปรับปรุง และนาไปใช้ใหม่
4. ช่วยกันคิด ช่วยกันทาและช่วยกันปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
STEP 1 ขั้นที่ 1 ตั้งชื่อ/สร้างชุมชน
STEP 2 ขั้นที่ 2 ขั้นประเด็นปัญหา/ความต้องการพัฒนา
STEP 3 ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา
STEP 4 ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบกิจกรรม/วิธีการ/นวัตกรรม
STEP 5 ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยน/เสนอแนะ/เขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
STEP 6 ขั้นที่ 6 ขั้นกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน/สังเกตการสอน
STEP 7 ขั้นที่ 7 ขั้นถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
ดังรายละเอียดดังนี้
STEP 1 ขั้นที่ 1 ตั้งชื่อ/สร้ำงชุมชน
กิจกรรมที่ 1.1 การตั้งกลุ่ม ร่วมปณิธาน
1) ต้องมีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น
1.1) จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
1.2) กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน
1.3) กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน
1.4) กลุ่มครูตามลักษณะงาน
2) จานวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วมทุกกลุ่ม)
3) ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ตลอดปีการศึกษา มีการกาหนดเป็นชั่วโมงที่
ชัดเจน
4) จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงานเพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระที่
เพิ่มขึ้น
5) การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดาเนินการ

๒๐
กำรรวมกลุ่มวำงแผน เรียนรู้ในเรื่องเดียวกันตำมปัญหำ หรือเป้ำหมำยของกลุ่ม โดยดำเนินกำร
ดังนี้
การแลกเปลี่ยน
ค่านิยมและวิสัยทัศน์

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติส่วนบุคคล

วัฒนธรรมร่วมมือ
ร่วมพลัง

ผู้เรียน
ครู
ผู้บริหาร

การจัดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และการ
แลกเปลี่ยนภาวะผู้นา

ผู้ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรมที่ 1.2 สมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมที่ 1.3 บทบาทสมาชิก/โครงสร้างกลุ่ม
บทบาทของบุคคลในการทา PLC
1) ผู้อานวยความสะดวก
1.1) รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
1.2) ควบคุมประเด็นการพูดคุย
1.3) ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
2) สมาชิก
2.1) เปิดใจรับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
2.2) รับแนวทางไปปฏิบัติและนาผลมาเสนอพร้อมต่อยอด
3) ผู้บันทึก
สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook
บทบำทสมำชิกในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เมื่อความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
เดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่ร่วมกัน จึงมีการกาหนดโครงสร้างของกลุ่ม หรือบทบาทของ
บุคคลในกลุ่ม ดังนี้
1. Buddy หมายถึง คู่พัฒนา มีคู่พัฒนาร่วมแลกเปลี่ยน วิพากษ์แผนการจัดกิจกรรม ปรับวิธี
แก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกัน เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รับแนวทางไปปฏิบัติและนาผล
มาเสนอ พร้อมต่อยอด
2. Teacher model หมายถึง ครูต้นแบบ หรือครูที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะทา PLC เป็น
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หัวหน้ากลุ่ม ทากิจกรรมตามขั้นตอน PLC ที่เป็นตัวอย่างได้ เป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม รักษา
ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ควบคุมประเด็นการพูดคุย ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคน
แสดงความคิดเห็น
3. Mentor คือ ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ มักจะเป็นผู้มีประสบการณ์หรือคุณวุฒิ ที่
จะสอนสั่ง ชี้แนะ แนะนา ให้คาปรึกษา ให้การสนับสนุน ให้กาลังใจ สร้างแรงกระตุ้น ตลอดจนสร้างแรง
บันดาลใจ
4. ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในเรื่องที่กลุ่ม PLC จะขอ
รับคาชี้แนะ หรือเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการได้
5. Administrator หมายถึง ผู้บริหาร จะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองชั่วโมงการท ากิจกรรม
PLC ทาหน้าที่การเฝ้าสังเกต (Monitor) การทากิจกรรมของสมาชิก ในเรื่อง การเปิดใจและเชื่อมั่นในการ
เรียนรู้ร่วมกัน การแสดงบทบาทการนาของนากลุ่ม การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
STEP 2 ขั้นที่ 2 ขั้นประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรพัฒนำ
กิจกรรมที่ 2.1 สุนทรียสนทนาเรื่องราว(Story) เกี่ยวกับผู้เรียน
1) เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) การแสดงบทบาทการนาของผู้นากลุ่ม
3) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก การสะท้อนผล
4) เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน
5) มีส่วนร่วมอภิปรายคัดเลือกประเด็นปัญหา/ความต้องการ
6) เลือกปัญหา/ความต้องการที่เป็นปัญหา/ความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมกัน
กิจกรรมที่ 2.2 ประเด็นปัญหาร่วมของสมาชิกกลุ่ม
1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ
2) จัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ
3) จัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4) เลือกปัญหา 1 ปัญหา จากการพิจาณาร่วมกัน
กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” หาปัญหาสาคัญที่สุด สิ่งที่ต้องระวัง
คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว
กิจกรรมที่ 2.3 คาบรรยายสาเหตุของปัญหา
การหาสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริงเน้น
ไปที่การสอนของครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออกเป็นปัญหาสาคัญ
ร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุว่า พ่อแม่แยกทางกัน
STEP 3 ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำ
กิจกรรมที่ 3.1 เรื่องเล่าเร้าพลัง
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ได้สาเร็จ
2) ค้นหาตัวอย่างรูปแบบที่ประสบผลสาเร็จ/หาแหล่งวิชาการ/ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม ในการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 3.2 บทสะท้อนคิดก่อนการแก้ปัญหา(BAR)
STEP 4 ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบกิจกรรม/วิธีกำร/นวัตกรรม
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กิจกรรมที่ 4.1 การตัดสินใจเลือกรูปแบบ
แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ทาให้เกิดความสาเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ
งานวิจัย หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว ปัญหาต้องแก้ด้วยนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมใหม่
นวัตกรรมประกอบไปด้วยเทคนิคการสอน วิธีการสอน รูปแบบการสอน หลักสูตร
และสื่อ
STEP 5 ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยน/เสนอแนะ/เขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 5.1 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
นาเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ
กาหนดเวลาในการทดลองแก้ปัญหาตามขั้นตอน
กิจกรรมที่ 5.2 การเขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
STEP 6 ขั้นที่ 6 ขั้นกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)/สังเกตกำรสอน
กิจกรรมที่ 6.1 ตั้งวงสนทนาแลกเปลี่ยน(Plan)
กิจกรรมที่ 6.2 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่/กระบวนการสอนใหม่(Do)
กิจกรรมที่ 6.3 เยี่ยมชั้นเรียน(See)
กิจกรรมที่ 6.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ(Reflection)
STEP 7 ขั้นที่ 7 ขั้นถอดบทเรียนหลังปฏิบัติกำร
กิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรม AAR(After Action Review) ภายในกลุ่ม
1) สรุปผลการนาเสนอรูปแบบ/วิธีการ ในการนาไปแก้ปัญหา
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาต่อไป
AAR(After Action Review)
1) ทาได้ดี(สิ่งที่ทาได้ดี และควรรักษาไว้ให้มีต่อไป)
2) ถึงเป้าหมาย(เรามาถึงเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ตามแผนหรือไม่)
3) ปัญหา อุปสรรค(อะไรเป็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน)
4) เรียนรู้(เราได้เรียนรู้อะไรจากการทากิจกรรมนั้น ๆ)
5) ปรับปรุง(แนวทางการนาไปปรับปรุงครั้งต่อไป)
6) ข้อพึงระวัง(ข้อพึงระวังที่ควรให้ความสาคัญ)
ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
ถ้าผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็เผยแพร่ หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น ผลไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุงทดลองใหม่
สิ่งสาเร็จ คือ นวัตกรรม
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กิจกรรมที่ 7.2 กิจกรรมการบันทึก(Logbook)
PLC ที่สาคัญคือการทางานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย ต้องมีการบันทึก(Logbook)
และอาจนาเสนอทาง LINE หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่น ๆ
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กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยตรง ดังนี้
1. วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู)
2. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา
3. นาเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบตั ิ ให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบและขออนุมัติการ
ดาเนินการ
4. ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่างๆ และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค
การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน และความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ
5. จัดทาแผนการนิเทศ กาหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์
6. ดาเนินการตามแผนโดยครูและผู้นิเทศ (แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการนิเทศ)
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลสาเร็จ
สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศภายใน ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการดาเนินการที่ชัดเจน
และต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีขั้นตอนที่สาคัญอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศ สภาพที่เป็นจริงตามตัวบ่งชี้ด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน มีการสารวจและประเมินความต้องการของครู จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการ
ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของสาเหตุ กาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
และการดาเนินการตามความต้องการ
2. การวางแผนการนิเทศ เป็นการนาข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหา
และความต้องการ มากาหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นขั้นตอนที่นาเอาทางเลือกที่จะดาเนินการมารวมกันกาหนดรายละเอียดกิจกรรม และจัดลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติ เขียนเป็นโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
3. การปฏิบัติการนิเทศ เป็นการดาเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่กาหนดในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นิเทศ จะต้องนาหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ
สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคลากรผู้รับการนิเทศเพื่อให้การปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหาร และผู้นิเทศ ควรเตรียมความพร้อม
ก่อนการนิเทศแล้ว จึงปฏิบัติการนิเทศ เพื่อเสริมแรงให้กาลังใจรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับการ
นิเทศแล้วนาปัญหาความต้องการนั้นมาพิจารณาหาทางช่วยเหลือสนับสนุน
4. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบความสาเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเมินความคิด เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศประเมิน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในโอกาสต่อไป
ดังนั้นกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงต้องประกอบด้วยกระบวนการ PDCA
และ 4 ขั้นตอน ที่ผสมผสานกัน การวางแผนร่วมกัน การจัดทาโครงการตามประเด็นปัญหา และความสนใจที่
จะพัฒนาการดาเนินงานตามแผน การติดตามผล หรือแนะนาและการตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ โดย
ไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง แต่ให้ความสาคัญต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับครูเป็นสาคัญ
แต่ในการนิเทศการสอนในโรงเรียนที่เป็นการนิเทศที่มีเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
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ชั้นเรียนนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะต้องวิเคราะห์การสอนของครูและการเรียนของนักเรียน
มีการ
สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน เพื่อมุ่งปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนเป็น
สาคัญด้วย จึงต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของสมรรถภาพการสอนของ
ครูที่มีการพัฒนาขึ้น
เทคนิควิธีกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
เทคนิคและวิธีการนิเทศเป็นแบบแผนของการดาเนินงาน มีหลายรูปแบบซึ่งโรงเรียนทุง่ กว๋าววิทยาคม
นาไปปรับใช้ในโรงเรียน เช่น COACHING TECHNIQUE และการนิเทศเพื่อการพัฒนา (Developmental
Supervision) ดังต่อไปนี้
1. COACHING TECHNIQUE
Coaching “การชี้แนะ” ช่วยบอกทิศทางให้ การแนะก็เป็นการเสนอแนวทางให้เดินไปสู่ทิศนั้นส่วน
การจะเดินไปทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของผู้รับการชี้แนะ เป็นหลักการชี้แนะ
ถึงวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทางานของครูแต่ละบุคคล โดยเน้นไปที่การทางานให้ได้ตามเป้าหมายของ
งานนั้นๆ หรือการช่วยให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือได้รับการฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้
ซึ่งความหมายของการชี้แนะ มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่วางแผนไว้
อย่างดี ดาเนินการตามขั้นตอนจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย หรือมีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ
การแก้ปัญหาในการทางาน พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทางาน และการประยุกต์ใช้ทักษะ
หรือความรู้ในการทางาน และมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือ
รายบุคคล และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีหลักการพื้นฐานในการทางาน ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน
คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. กำรนิเทศเพื่อกำรพัฒนำ (Developmental Supervision)
การนิเทศแบบนี้เน้นพัฒนาครูผู้ได้รับการนิเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน การนิเทศจะต้องเปิดใจกว้างและเรียนรู้ร่วมกัน ทุกฝ่ายทุกคน เพื่อ
ช่วยกันแก้ปัญหาในห้องเรียน และโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธ์อันดีจะก่อให้เกิดมิตรภาพที่งดงาม สานต่อในการ
นิเทศครั้งถัดไปด้วย จึงควรใช้ถ้อยคาและท่าทางที่เป็นมิตรในการแนะนาช่วยเหลือ
โรงเรียนจึงใช้เทคนิคการนิเทศภายในที่ทาหลายรูปแบบ และสามารถผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้า
ด้วยกัน ซึ่งจะใช้รูปแบบใด เมื่อใดนั้นจะคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเป็นสาคัญ

กิจกรรมกำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
โรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. กำรเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เป็นการที่ผู้นิเทศไปพบและสังเกตการทางานของครูในชั้นเรียนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาการทางานให้มีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อสารวจความต้องการของครู
1.2 เพื่อศึกษาปัญหาของครูในสถานศึกษา
1.3 เพื่อประเมินผลการสอนของครู
1.4 เพื่อกระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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1.5 เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาแก่ครู
ขั้นตอนกำรนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้ำงข้อตกลงในกำรเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1.1 พบปะสนทนา สร้างความคุ้นเคย และสร้างเจตคติที่ดีในการนิเทศแก่ครู
1.2 วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ร่วมกับครูในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.2.1 กาหนดปฏิทินการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
1.2.2 กาหนดจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
1.2.3 กาหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความต้องการ/จาเป็น เช่น การจัดทาเอกสารและงาน
ธุรการประจาห้องเรียน การจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ
1.2.4 กาหนดวิธีการนิเทศ เช่น สารวจปัญหาและความต้องการของครู สอบถามการ
ปฏิบัติงานของครู ให้คาปรึกษาแนะนา สังเกตการสอน ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกำรเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตำมข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันกับครู ดังนี้
2.1 เข้าเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตรงตามเวลาที่กาหนด
2.2 ให้ความเป็นกันเอง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ครู
ขั้นที่ 3 วิเครำะห์ผลกำรเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนร่วมกับครู
3.2 สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงกำรทำงำน
ครูนาผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแก้ไข
2. กำรสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน
การสังเกตการสอน เป็นการจัดให้ผู้นิเทศที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ มาสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ จากการสังเกตการสอนของผู้
นิเทศ ขั้นตอนการสังเกตการสอน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับผู้นิเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ปฏิบัติตนให้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกับครู
1.2 เป็นเพื่อนร่วมงานกับครู
1.3 ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ครู
1.4 แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ของครู
1.5 รับฟังข้อแนะนาต่างๆ ของครู
1.6 ให้ความสนใจต่อครูในการปฏิบัติงาน
1.7 ให้ความจริงใจต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลัง
1.8 ให้เกียรติและยกย่องครูด้วยความจริงใจ
1.9 หาทางสร้างความก้าวหน้าให้แก่ครูอยู่เสมอ
1.10 ให้ความรู้และสนับสนุนการทางานของครู
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ขั้นที่ 2 ปรึกษำหำรือและกำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้
2.2 วางแผนการสังเกตการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
2.3 สร้างข้อตกลงในการสังเกตการจัดการเรียนรู้
2.4 พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นที่ 3 กำรสังเกตกำรสอน มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้นิเทศเข้าไปสังเกตการสอน โดยอาจนั่งเงียบๆ รวมกับนักเรียน
3.2 ขณะสังเกตการสอน ผู้นิเทศต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศ
ในห้องเรียนอย่างละเอียด
3.3 บันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
3.4 ต้องสังเกตการจัดการเรียนรู้จนจบการสอนในแต่ละครั้ง
ขั้นที่ 4 วิเครำะห์พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ครูกับผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
4.2 นาข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ มาพิจารณาร่วมกัน
4.3 พิจารณาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ว่า มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไร
พฤติกรรมใดเป็นปัญหา
4.4 ครูกับผู้นิเทศร่วมกันหาทางปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงกำรสอน มีขั้นตอนดังนี้
5.1 ครูจะต้องยอมรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องตน
5.2 นาผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
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2.4 วิธีดำเนินกำร
การดาเนินการนิเทศบูรณาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ เช่น
กระบวนการนิเทศแบบ PDCA ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ที่ได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการ
ไว้ 4 ขั้นตอน และใช้กระบวนการนิเทศของ ดร.วัชรา เล่าเรียนดี ที่ใช้แบบผสมผสานกัน และใช้กระบวนการ
PLC 7 ขั้นของโรงเรียนของทุง่ กว๋าววิทยาคม ดังนี้
1. กระบวนกำรนิเทศ
1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
1.1 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการ
ดาเนินงาน
1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความ
ต้องการในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน
1.3 การจัดลาดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจาเป็น หรือต้องการในลาดับเร่งด่วน
หรือลาดับที่เห็นว่าสาคัญที่สุด
1.4 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ประชุมการสัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายรวมกันในการ
ดาเนินงาน
2) กำรวำงแผนพัฒนำ การนาผลจากสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการกาหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมในการจัดทาแผนนิเทศ
2.1 กาหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาทีหลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความ ต้องการ
และจาเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรูว้ ิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.2 เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝายที่เกี่ยวข้อง
2.3 วางแผนการดาเนินงานพัฒนา
1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
2) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศรวมกัน
3) กาหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกาหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ
4) กาหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกาหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสม กับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา
5) กาหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและ ความต
ต้องการเช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต
การบันทึกวิดีโอ และการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ
2.4 จัดทาแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดาเนินการกิจกรรมสาคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการเครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่า จะ
ได้รับ
2.5 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดง
ออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลนามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่ง
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ที่ทาให้มีความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ
เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องในยุคศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบต่าง ๆเช่น การใช้ Line
Application การใช้ Clip Video การConference การใช้ Video Line You Tube Facebook
Live เป็ นต้น สร้ างเครื่ องมื อ การนิเทศเพื่ อเก็บข้ อมูล เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญ หาและพั ฒนา
ตรวจสอบ ติ ดตามความก้าวหน้า ของการดาเนิน งานและการประเมิ นผลการดาเนิน งาน ซึ่ง เป็ น
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ ตอบประเด็นปัญหาความต้องการและเป็นประโยชน์
ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) กำรปฏิบัติกำรนิเทศ ดาเนินการนิเทศตามวิธีการเทคนิคการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศ
ที่กาหนด เช่น ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินนิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่กาหนด การสะท้อน
ผลการนิเทศ ปรับปรุงและ พัฒนาการดาเนินงาน
4) กำรประเมินผลและรำยงำนผล
4.1 ประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงาน เช่น การดาเนินงานของผู้รับการนิเทศ
เพื่อนาผลไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน
4.2 ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ตOองการใน
การ นาผลไปใช้ในการพัฒนาหรือในแต่ละปีการศึกษา
4.3 รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง
4.4 นาผลการนิเทศที่เป็นปํญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป
หรือในปีการศึกษาต่อไป
5) กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ขวัญกาลังใจ แต่งตั้งเป็นคณะทางาน วิทยากร ให้เป็นแห]j
ล่งเรียนรู้ นาเสนอผลงาน
6) กำรพัฒนำต่อยอด นำข้อมูลจุดเด่น จุดควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรนิเทศ

วิธีดำเนินกำร
1 ขั้นวางแผน (P)

วิธีกำรดำเนินกำรนิเทศ
ขั้นตอนที่ งำน/กิจกรรม
1.1 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน
1.2 วางแผนการดาเนินงานประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

พฤษภาคม
มิ.ย.-ก.ค.

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

๓๑
วิธีกำรดำเนินกำรนิเทศ
2.ขั้นดาเนินการ(D) 2.1 การทา PLC ระหว่างครูในกลุ่มสาระภาค

มิ.ย.-ก.ย.

2.3 การนิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ก.ค.-ก.ย.

2.4 การนิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย

มิ.ย.-ส.ค.

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

ผู้บริหาร

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
มิ.ย.-ก.ย.
3. ขั้นติดตามและ 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1/2565 และ 2/2565 พ.ค.-ส.ค. 2565 คณะกรรมการ
ประเมินผล (C)
นิเทศภายใน
พ.ย.-ธ.ค.2565
ม.ค.-ก.พ.2566
3.2 การวิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม ภาค
เรียนละ1 ครั้ง คณะกรรมการฯประเมินผลตามคาสั่ง
4. ขัน้ ปรับปรุง/
แก้ไข เพื่อนาผล
การประเมินมา
ปรับปรุง (A)

4.1 ครูแกนนาประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สรุปผล
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2
4.2 เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศในแต่ละครั้ง ให้นาผลมา
PLC ร่วมกัน
4.3 เมื่อสิ้นภาคเรียนให้ทาเป็นบันทึกข้อความ หรือ
แบบรายงานที่กาหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร ภาคเรียนละ 1
ครั้ง

ก.ย.2565
มี.ค.2565
กันยายน 2565
มีนาคม 2566

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน
ฝ่ายวิชาการ

มิถุนายน 2565
มีนาคม 2566
กันยายน 2565
มีนาคม 2566
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2.5 กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
การกากับ ติดตามการนิเทศภายใน ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ใช้เครื่องมือมานิเทศกากับตาม
กระบวนการ PDCA และกระบวนการ PLC 7 ขั้นตอนของโรงเรียน ตามระยะเวลาที่ร่วมกันวางแผนกาหนด
ไว้ โรงเรียนจะร่วมประชุมปรึกษา หารือ ชี้แจง สั่งการหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการด้านต่าง ๆ ให้พร้อมกับการเรียนการสอน และปรับความคิดเห็นของบุคลากร
ให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน จัดทาปฏิทินในการ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อดูความพร้อมการจัดบรรยากาศไปในห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน มี
ความสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อต่างๆ เป็นต้น การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละ
ภาคเรียนครูจะได้รับมอบหมายให้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคเรียน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
กิจกรรมการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุน
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัด
ให้บุคคลหนึ่งหรือทีมบุคคลครูผู้นิเทศตามคาสั่งแต่งตั้งการนิเทศภายใน ที่มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการ
สอน มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทาการสอน เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการสอนให้
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ จากการสังเกตการณ์สอนของผู้นิเทศ มีการสังเกตการณ์สอน เป็น
กระบวนการปฏิบัติและการนิเทศข้อสอบ ก่อนการจัดดาเนินการสอบ ครูผู้สอนจะต้องส่งข้อสอบฉบับร่าง ไป
ยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรียน เป็นผู้นิเทศ ตามลาดับ เป็น
ต้น
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการตรวจสอบกิจกรรมการนิเทศว่าสนองต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการนิเทศมากน้อยเพียงใด โดยมีการประเมิน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนการดาเนินการ
ขั้นที่ 2 ประเมินระหว่างดาเนินการ
ขั้นที่ 3 ประเมินหลังดาเนินการ
ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนกำรดำเนินกำร
เป็นการประเมินความพร้อมก่อนการดาเนินงานของผู้บริหารหรือคณะกรรมการของสถานศึกษา ใน
เรื่องต่อไปนี้
1.1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
1.2 ตรวจสอบเครื่องมือ สื่อ คน และเวลา
ขั้นที่ 2 ประเมินระหว่ำงดำเนินกำร
เป็นการประเมินขณะปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยกาหนด
รายละเอียดในแผนการประเมิน ให้ครอบคลุมสาระสาคัญ ต่อไปนี้
2.1 เรื่องที่ประเมิน
2.1.1 วัตถุประสงค์
2.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.2 วิธีการประเมิน
2.3 เครื่องมือประเมิน

๓๓
2.4 ระยะเวลาดาเนินการ
2.5 ผลการประเมิน
ขั้นที่ 3 ประเมินหลังดำเนินกำร
ขั้นนี้ เป็นการประเมินผลสาเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
นิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประเมินได้จากสาระสาคัญ ต่อไปนี้
3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนการนิเทศเพียงใด
3.2 ครูเกิดการพัฒนาหรือไม่
3.3 การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด
3.5 มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนนิเทศในปีต่อไปหรือไม่

๓๔
ตัวอย่ำงแบบกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

แบบประเมินกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ทุ่งกว๋ำววิทยำคม อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
ประเด็นกำรประเมิน
ระดับควำมคิดเห็น
ต่อกำรปฏิบัติ
5 4 3 2 1
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนนิเทศเพียงใด
2. ครูเกิดการพัฒนาหรือไม่
3. การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด
4. ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
5. มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนนิเทศ ในปีต่อไปหรือไม่
รวม

๓๕
แบบประเมินกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
กระบวนกำร
ปฏิบัติ
ปัญหำ/
ไม่ได้ ปฏิบัติ อุปสรรค
ขั้นที่1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำร
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพด้านต่าง ๆ
1.2 สารวจและประเมินความต้องการของครู
1.3 จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการ
1.4 วิเคราะห์สาเหตุ จัดลาดับความสาคัญของสาเหตุกาหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาและดาเนินการตามความต้องการ
ขั้นที่ 2 กำรวำงแผน
2.1 กาหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม
2.2 เขียนโครงการ
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
1.1 การดาเนินการตามโครงการ
1.2 การกากับติดตาม
1.3 การประเมินโครงการ
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผล
4.1 ประเมินกระบวนการ
4.2 ประเมินโครงการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู

๓๖
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครูโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชื่อครูผู้สอน………………………………………กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.............................................
ครั้งที่..1....วันที…่ …เดือน………………….……พ.ศ………….
ครั้งที่..2....วันที…่ …เดือน………………….……พ.ศ………….
รำยกำรพฤติกรรมที่สังเกต

พฤติกรรมกำรสอนของครู
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ

กำรเตรียมกำรสอน
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง
2. การจัดเตรียมสื่อการสอน สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3. มีแบบประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหา
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมการสอน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
5. บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนสอน
6. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
7. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง
8. มอบหมายงานให้นักเรียนทาตามความสามารถ
9. ส่งเสริมให้นักเรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
10.มีการส่งเสริมนักเรียนที่เรียนช้า และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเร็ว
กำรใช้สื่อกำรสอน
11. ใช้สื่อได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม
12. สื่อที่ใช้ชัดเจน และเร้าความสนใจของนักเรียน
13. นักเรียนได้ศึกษาและใช้สื่อการสอนอย่างใกล้ชิด
บันทึกข้อเสนอแนะ ครั้งที่ .........
……………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………
ลงชื่อ…………………………….ผู้นิเทศ (ครั้งที่ 1)
ลงชื่อ…………………………………….ผู้นิเทศ (ครั้งที่ 2)

๓๗
แบบประเมินเกี่ยวกับสภำพกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
กิจกรรม.............................................................................................
ระดับควำมพึงพอใจมี 5 ระดับ
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจ
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับควำมคิดเห็นต่อกำร
ปฏิบัติ
รำยกำรประเมิน
5 4 3 2 1
1. มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นสภาพปัจจุบันปัญหาการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ
2. มีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานทุกด้านไว้อย่างเป็นระบบ
3. มีการค้นหาความสามารถของครูผู้สอนแต่ละคนในด้านต่าง ๆ
4. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูผู้สอน
5. มีการสารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา โดยใช้สื่อหรือเครื่องมือต่าง ๆ
เช่น เครื่องมือประเมินคุณภาพนักเรียน
6. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการวางแผนการนิเทศไว้ชัดเจน
7. มีการกาหนดขั้นตอน หรือวิธีการดาเนินการตามแผนอย่างชัดเจน
8. กาหนดระยะเวลาในการนิเทศภายในอย่างเหมาะสม
9. มีการชี้แจงให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแผนการนิเทศ
10. มีการปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนที่กาหนดไว้
11. มีการนาสื่อ เครื่องมือ วิธีการที่เตรียมไว้ในการนิเทศภายในมาใช้อย่าง
จริงจัง
12. ผู้ให้การนิเทศภายในได้ปฏิบัติการนิเทศ มีการปรับวิธีการนิเทศภายในให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
13. ผู้ให้การนิเทศภายในได้ใช้การนิเทศภายในในการแก้ไขปัญหาและ
ข้อขัดข้อง
ที่เกิดขึ้น
14. ใช้หลักการนิเทศภายในโดยการสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ครูผู้สอน
15. ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และการบริการเพื่อความสะดวกใน
การ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน

๓๘
รำยกำรประเมิน

ระดับควำมคิดเห็นต่อกำร
ปฏิบัติ
5 4 3 2 1

16. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้คิดค้นวิธีการหรือพัฒนางานที่
รับผิดชอบ
อยู่ด้วยตนเอง
17. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการที่กาหนดไว
18. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
19. จัดให้มีการสรุปผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการ
20. จัดให้มีการรายงานผลการนิเทศภายในให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเป็น
ระยะ ๆ และนาผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา
2.6 ผลสำเร็จที่ได้ และกำรนำผลไปใช้
ผลการนิเทศภายในตามภารกิจหลักของโรงเรียน
1. การเยี่ยมชั้นเรียน ผลการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พบว่า ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวนทั้งหมด
20 คน มีผลการนิเทศการสอน การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 แบ่งเป็นใน
ระดับดีมาก จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และในระดับดี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10
2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน ผลการสังเกตการสอนในชั้นเรียน พบว่า โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
จานวนทั้งหมด 20 คน มีผลการนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85
แบ่งเป็นในระดับดีมาก จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และในระดับดี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15
3. การนิเทศการเรียนการสอนของครู ผลการนิเทศการเรียนการสอนของครูพบว่า ครูโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวนทั้งหมด 20 คน มีผลการนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
90 แบ่งเป็นในระดับดีเยี่ยม จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และในดีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10
4. การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม จานวนทั้งหมด 20 คน มีผลการนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 85 แบ่งเป็นในระดับดีเยี่ยมจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และในระดับดีมาก จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ
5. ผลสาเร็จที่ได้ และการนาผลไปใช้มีดังนี้
1. โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน
หลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง 7แห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
2. โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ใมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
4. คุณภาพนักเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการดีขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนทีส่ ูงขึ้น

๓๙
5. มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้วางแผนพัฒนา และปรับปรุงการ
นิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ผู้เกี่ยวข้องมีภาพความคาดหวัง มีแนวทางเพื่อเตรียมวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์การนิเทศที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการ และการรับรู้
8. ผู้รับการนิเทศมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
9. ผู้รับการนิเทศได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย
10. ผู้นิเทศมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวผู้นิเทศที่มีความเหมาะสมมีคาสั่งมอบหมายและกาหนด
ภารกิจชัดเจน
11. ผู้รับการนิเทศรับทราบภารกิจที่จะนิเทศ ตามสภาพความต้องการ
12. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
13. ครูในโรงเรียนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกคน
14. มีกิจกรรมนิเทศที่เหมาะกับสภาพความต้องการ ความจาเป็น และข้อจากัดของโรงเรียน
15. ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการวางแผนประเมิน เช่น ร่วมกาหนดขอบข่ายและเกณฑ์การ
ประเมิน กาหนดแหล่งข้อมูลและระยะเวลา
16. ครูมีข้อสอบวัดผลที่มีคุณภาพและมีการสอดแทรกข้อสอบวัดผลระดับชาติ
17. ครูมีสื่อที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
18. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
19. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมกันสร้าง และมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย มี
คุณภาพสอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรม จากการ PLC
20. มีการวัดประเมิน มีคู่มือ/แผนการนิเทศ
21. ครูผู้นิเทศ มีความมั่นใจในการนิเทศ สามารถนิเทศได้ตรงตามแผน
22. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
23. ทาให้ทราบข้อมูลในการดาเนินงานว่ามีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง
24. ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา อ้างอิง หลังการดาเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
งานในครั้งต่อๆ ไป

๔๐
ตอนที่ 3
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม
3.1 กำรใช้แนวคิดจำกกำรจัดกลุ่ม PLC สนทนำประเด็นเฉพำะ
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ มีกำรเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตกำรณ์สอน และเรียนรู้ร่วมกัน ตำม
กระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

กระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ขั้นตอนกำรนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตำมกระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม
ตัวบ่งชี้ของ PLC
1. เป้าหมายของ PLC มุ่งเป้าที่การเรียนรู้
2. มีการรวมกลุ่มและเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ตามปัญหาหรือเป้าหมายของกลุ่ม
3. มีกิจกรรมจากการรวมกลุ่ม ที่แสดงถึงการพบกัน การสะท้อนผล ปรับปรุง และนาไปใช้ใหม่
4. ช่วยกันคิด ช่วยกันทาและช่วยกันปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
STEP 1 ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งชื่อ/สร้างชุมชน
STEP 2 ขั้นที่ 2 ขั้นประเด็นปัญหา/ความต้องการพัฒนา
STEP 3 ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา
STEP 4 ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบกิจกรรม/วิธีการ/นวัตกรรม
STEP 5 ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยน/เสนอแนะ/เขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม

๔๑
STEP 6 ขั้นที่ 6 ขั้นกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน/สังเกตการสอน
STEP 7 ขั้นที่ 7 ขั้นถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
ขั้นตอนกำรนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในโรงเรียนมีรำยละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. การรวมกลุ่ม PLC รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่
สอนในระดับชั้น เดียวกัน เป็นต้น
2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ
1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ
2) จัดกลุ่มปัญหา
3) จัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4) เลือกปัญหาเพียง1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน
3. ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ
2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความสาเร็จ
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้
ข้อเสนอแนะ
6. นาสู่การปฏิบัติ /สังเกตการอสน
1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา
2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกต
การสอน เป็นต้น
7. สะท้อนผล
1) สรุปผลการนารูปแบบ/วิธีการ ในการนาไปแก้ปัญหา
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
รำยละเอียดกระบวนกำร 7 ขั้นของ PLC ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
STEP 1 ขั้นที่ 1 ตั้งชื่อ/สร้ำงชุมชน
กิจกรรมที่ 1.1 การตั้งกลุ่ม ร่วมปณิธาน
1) ต้องมีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น
1.1) จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
1.2) กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน
1.3) กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน
1.4) กลุ่มครูตามลักษณะงาน
2) จานวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียน
เข้าร่วมทุกกลุ่ม)
3) ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ตลอดปีการศึกษา มีการกาหนดเป็นชั่วโมงที่
ชัดเจน
4) จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงานเพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น
5) การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดาเนินการ

๔๒
การรวมกลุ่มวางแผน เรียนรู้ในเรื่องเดียวกันตามปัญหาหรือเป้าหมายของกลุ่ม โดยดาเนินการดังนี้
การแลกเปลี่ยน
ค่านิยมและวิสัยทัศน์

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติส่วนบุคคล

ครู

ผู้บริหาร

การจัดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และการ
แลกเปลี่ยนภาวะผู้นา

วัฒนธรรมร่วมมือ
ร่วมพลัง

ผู้เรียน

ผู้ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรมที่ 1.2 สมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมที่ 1.3 บทบาทสมาชิก/โครงสร้างกลุ่ม
บทบาทของบุคคลในการทา PLC
1) ผู้อานวยความสะดวก
1.1) รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
1.2) ควบคุมประเด็นการพูดคุย
1.3) ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
2) สมาชิก
2.1) เปิดใจรับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
2.2) รับแนวทางไปปฏิบัติและนาผลมาเสนอพร้อมต่อยอด
3) ผู้บันทึก
สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook
STEP 2 ขั้นที่ 2 ขั้นประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรพัฒนำ
กิจกรรมที่ 2.1 สุนทรียสนทนาเรื่องราว (Story) เกี่ยวกับผู้เรียน
1) เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) การแสดงบทบาทการนาของผู้นากลุ่ม
3) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก การสะท้อนผล
4) เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน
5) มีส่วนร่วมอภิปรายคัดเลือกประเด็นปัญหา/ความต้องการ

๔๓
6) เลือกปัญหา/ความต้องการที่เป็นปัญหา/ความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมกัน
กิจกรรมที่ 2.2 ประเด็นปัญหาร่วมของสมาชิกกลุ่ม
1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ
2) จัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ
3) จัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4) เลือกปัญหา 1 ปัญหา จากการพิจาณาร่วมกัน
กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” หาปัญหาสาคัญที่สุด สิ่งที่ต้องระวัง
คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว
กิจกรรมที่ 2.3 คาบรรยายสาเหตุของปัญหา
การหาสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริงเน้น
ไปที่การสอนของครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออกเป็นปัญหาสาคัญ
ร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุว่า พ่อแม่แยกทางกัน
STEP 3 ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำ
กิจกรรมที่ 3.1 เรื่องเล่าเร้าพลัง
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ได้สาเร็จ
2) ค้นหาตัวอย่างรูปแบบที่ประสบผลสาเร็จ/หาแหล่งวิชาการ/ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม ในการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 3.2 บทสะท้อนคิดก่อนการแก้ปัญหา(BAR)
STEP 4 ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบกิจกรรม/วิธีกำร/นวัตกรรม
กิจกรรมที่ 4.1 การตัดสินใจเลือกรูปแบบ
แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ทาให้เกิดความสาเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ
งานวิจัย หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว ปัญหาต้องแก้ด้วยนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมใหม่
นวัตกรรมประกอบไปด้วยเทคนิคการสอน วิธีการสอน รูปแบบการสอน หลักสูตร และสื่อ
STEP 5 ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยน/เสนอแนะ/เขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 5.1 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
นาเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ
กาหนดเวลาในการทดลองแก้ปัญหาตามขั้นตอน
กิจกรรมที่ 5.2 การเขียนกรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
STEP 6 ขั้นที่ 6 ขั้นกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)/สังเกตกำร
สอน
กิจกรรมที่ 6.1 ตั้งวงสนทนาแลกเปลี่ยน (Plan)
กิจกรรมที่ 6.2 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่/กระบวนการสอนใหม่ (Do)
กิจกรรมที่ 6.3 เยี่ยมชั้นเรียน (See)
กิจกรรมที่ 6.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
STEP 7 ขั้นที่ 7 ขั้นถอดบทเรียนหลังปฏิบัติกำร

๔๔
กิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรม AAR(After Action Review) ภายในกลุ่ม
1) สรุปผลการนาเสนอรูปแบบ/วิธีการ ในการนาไปแก้ปัญหา
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาต่อไป
AAR (After Action Review)
1) ทาได้ดี (สิ่งที่ทาได้ดี และควรรักษาไว้ให้มีต่อไป)
2) ถึงเป้าหมาย (เรามาถึงเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ตามแผนหรือไม่)
3) ปัญหา อุปสรรค (อะไรเป็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน)
4) เรียนรู้ (เราได้เรียนรู้อะไรจากการทากิจกรรมนั้น ๆ)
5) ปรับปรุง (แนวทางการนาไปปรับปรุงครั้งต่อไป)
6) ข้อพึงระวัง (ข้อพึงระวังที่ควรให้ความสาคัญ)
ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็
เผยแพร่ หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุงทดลองใหม่
สิ่งสาเร็จ คือ นวัตกรรม
กิจกรรมที่ 7.2 กิจกรรมการบันทึก (Logbook)
PLC ที่สาคัญคือการทางานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย ต้องมีการบันทึก (Logbook) และอาจ
นาเสนอทาง LINE หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่น ๆ
ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีครูผู้สอน จานวน 22 คน มีการใช้กระบวนการ 7
ขั้นของ PLC โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมไปใช้ในการดาเนินงาน มีการจัดกลุ่มครู กลุ่มละ 6-9 คน ตามลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ออกเป็นจานวน 3 กลุ่ม และกลุ่มสาระที่มีการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 จานวน 1 กลุ่ม ตาม
วิสัยทัศน์โรงเรียน : มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายตาม Q-Goal
คือ การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเพื่อการมีงานทา มีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดาเนินงานตามโครงการการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนทุ่ ง กว๋าววิทยาคม ได้มี การน า
กระบวนการในการเรียนรู้( Learning Process) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือส่ง เสริมและ
ประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ผ่านรูปแบบ High Functioning Classroom สร้าง
การเรียนรู้แบบ Active Learning ในการพัฒนาทักษะผู้เรียนผ่านการฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ แบบ 6 ขั้น ตอน ตามแนวทางโครงการสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมเพื่อ ชุ ม ชน
(Community Innovation Project :CIP) ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักการของ CIP เพื่อให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่สาคัญ(Core Learning Outcome) โดยเน้นการลงมือปฏิบัติที่มีความหลากหลาย มีการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โรงเรีย นมีการนิเทศติดตาม โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนา
โรงเรียนมีการใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการนาผลการปฏิบัติงานที่มีการรวมกลุ่มวางแผนร่วมกันเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ตามปัญหาหรือ
เป้าหมายของกลุ่ม มีกระบวนการกิจกรรมจากการรวมกลุ่ม ที่แสดงถึงพฤติกรรมการสะท้อนผล ปรับปรุง และ
นาไปใช้ใหม่ และมีการช่วยคิด ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบกระบวนการ 7 ขั้นของ PLC
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ยังได้มีนากระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Growth Mindset & Professional Learning Community : PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson
Study) เข้าไปใน STEP 6 ขั้นที่ 6 ขั้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน/สังเกตการสอน

๔๕
ตำรำงที่ 13 แสดงกำรจัดกลุ่มครู PLC โรงเรียนทุุงกว๋ำววิทยำคม ในปี 2565
กลุ่มที่
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยชื่อครูในกลุ่ม
1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ ครูสิริภางค์,ครูนฤมล,ครูมงคลยา, ครูกมลศรัณ,ครูณัฐดนัย
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ,ครูพงศกร,ครูสุนิสา (7คน)
2

วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ครูวรัญญู,ครูปรัชญา,ครูนิตยา,ครูหัสรินทร์,ครูสถิตย์,ครู
คณิตศาสตร์
พงษ์สิทธิ์ (6 คน)

3

การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและ ครูสรัญญา,ครูดวงเด่น,ครูสุวิกาญจน์สิริ,ครูสุพจน์,ครูจรรยา
พลศึกษา
(5 คน)

4

กลุ่มสาระที่มีการสอบ O-NET ม.3 ครูสิริภางค์,ครูนฤมล,ครูมงคลยา, ครูกมลศรัณ,ครูณัฐดนัย
แ ล ะ ม . 6 ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ,ครู พ งศกร,ครู สุ นิ ส า,ครู ว รั ญ ญู ,ครู ป รั ช ญา,ครู นิ ต ยา,ครู
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ สถิตย์,ครูพงษ์สิทธิ์ (12 คน)
วั ฒ น ธ ร ร ม ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ

๔๖
ตำรำงที่ 14 แสดงกำรจัดกิจกรรม Q-PLC ของแต่ละโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2565
4 วง (ระดับชั้น, ระดับช่วงชั้น,
ช่วงเวลำที่กำหนดในกำร
องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น
ทำกิจกรรม PLC
กลุ่มสำระฯ, กลุ่มบูรณกำรรำยวิชำ,
(สังเครำะห์มำจำก บันทึก log book)
(วัน, เวลำ)
กลุ่มกิจกรรม/โครงงำน)
วงที่ 1 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ภ าษาไทย วันพฤหัสบดี คาบที่ 7-8 ( Q-Goal)ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและ สัปดาห์ที่2 และ 4 ของ
สร้างสรรค์ เพื่อการมีงานทา-อาชีพ
วัฒนธรรม จานวนสมาชิก 9 คน คือ
แต่ละเดือน
เทคนิควิธีก ารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.นางสิริภางค์
ขาวปอน
แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการ
2.นางสาวนฤมล
จาอินทร์
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community
Innovation Project :CIP)
3.นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
4.นางสาวสุนิสา

สุพันธ์

5.นายพงศกร

ทามา

6.นายณัฐดนัย

วาลี

7.นางมงคลยา

พานดง

8.นางสาวณัฐนิญา
เจ้าภักดี
วงที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วั น พฤหั ส บดี คาบที่ 7-8
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ จ านวน สัปดาห์ที่
สมาชิก 5 คน
2 และ 4 ของแต่ละเดือน
1.นางสรัญญา
เรือนคา
2.นายดวงเด่น

พิจอมบุตร

3.นางสุวิกาญจน์สิริ

พิจอมบุตร

4.นางจรรยา

พุทธา

5.นายสุพจน์

บุญมาเทพ

( Q-Goal)ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
สร้างสรรค์ เพื่อการมีงานทา-อาชีพ
เทคนิควิธีก ารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ 6 ขัน้ ตอน ตามแนวทางโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community
Innovation Project :CIP)

๔๗
4 วง (ระดับชั้น, ระดับช่วงชั้น,
กลุ่มสำระฯ, กลุ่มบูรณกำรรำยวิชำ,
กลุ่มกิจกรรม/โครงงำน)
วงที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ จานวนสมาชิก
5 คน
1.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
2.นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
3.นางสาวนิตยา
นันทะใจ
4.นายพงษ์สิทธิ์
สุปัด
5.นางสาวเจนจิรา
น้าใจดี
6.นายวัชรเมธี
บุ้งทอง
7.นางสาวเบญจมาศ ลิ้มทอง
วงที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ จานวนสมาชิก 13 คน
1.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
2.นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
3.นางสาวนิตยา
สมบุญ
4.นายพงษ์สิทธิ์
สุปัด
5.นางสิริภางค์
ขาวปอน
6.นางสาวนฤมล
จาอินทร์
7.นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
8.นางสาวสุนิสา
สุพันธ์
9.นายพงศกร
ทามา
10.นางมงคลยา
พานดง
11.นางสาวเจนจิรา
น้าใจดี
12.นายวัชรเมธี
บุ้งทอง
13.นางสาวเบญจมาศ ลิ้มทอง

ช่วงเวลำที่กำหนดในกำร
ทำกิจกรรม PLC

องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น
(สังเครำะห์มำจำก บันทึก log book)

(วัน, เวลำ)
วั น พฤหั ส บดี คาบที่ 7-8 ( Q-Goal)ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
สัป ดาห์ที่ 2 และ 4 ของแต่ สร้างสรรค์ เพื่อการมีงานทา-อาชีพ
ละเดือน
เทคนิควิธีก ารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community
Innovation Project :CIP)

วันพฤหัสบดี คาบที่ 7-8
สัปดาห์ที่
1 และ 3 ของแต่ละเดือน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจาก
การทดสอบระดับชาติ(O-NET) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เทคนิควิธีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ให้แก่
นักเรียน

๔๘

ผลงำนดีเด่นของโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม
ประจำปีกำรศึกษำ 2565

๔๙
ตำรำงที่ 15 แสดงผลงำนดีเด่นของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ประจำปี 2565
ลำดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

ระดับ
รำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
ระดับ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เหรียญทอง เพื่อการเรียนการสอน จากผลการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564
รองชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
อันดับ 1 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระดับ
เพื่อการเรียนการสอน จากผลการประกวดหน่วยงานและผู้
เหรียญทอง มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564
ชนะเลิศ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จากผลการประกวดวิธปี ฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ในการน้อมนาพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2564
รองชนะเลิศ ด้านบูรณาการน้อมนาพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่
อันดับ 1 10 จากผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ในการน้อมนาพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2564
รองชนะเลิศ ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
อันดับ 1 จากผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ใน
การน้อมนาพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
รองชนะเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราขา/หลักการทรง
อันดับ 2 งาน 23 ประการ จากผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในการน้อมนาพระบรมราโชบาย ด้าน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน

๕๐
ลำดับ
ที่
7

8

ระดับ
รำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล

การศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2564
รองชนะเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากผลการประกวดวิธี
อันดับ2 ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการน้อมนาพระบรม
ราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564
เกียรติบัตร มีการดาเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับ 3
ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจาปี2564

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน

ตำรำงที่ 16 แสดงผลงำนดีเด่นของครู โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ประจำปี 2565
ลำดับ
ที่

ชื่อครู

1

นายดวงเด่น พิจอมบุตร

2

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

3

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

ระดับรำงวัล
ชนะเลิศ

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล

ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจาปี 2565 คุรุสภา
ระดับประเทศ
ชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
สานักงานการศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการ ขั้นพื้นฐาน
เหรียญทอง ใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จากผลการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค
ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา
2564
ระดับทอง ได้รับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี
2565 ระดับภาค ประเภทระดับ
มัธยมศึกษาปีที่1-3

๕๑
ลำดับ
ชื่อครู
ระดับรำงวัล
ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
ที่
6 ว่าทีร่ ้อยตรีวรัญญู เรือนคา ระดับทอง ได้รับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี
2565 ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประเภทระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3
7 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา ชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการ
เหรียญทอง ใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จากผลการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจาปี
การศึกษา 2564
8 นางสรัญญา เรือนคา
รองชนะเลิศ ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการ
เหรียญทอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการ
สอนระดับผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา
2564
9 นางสรัญญา เรือนคา
การประกวดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน"Green soy been"
โดยโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นาสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน

สานักงานพัฒนา
นวัตกรรม สพฐ.

๕๒

ภำพดำเนินกำร PLC และกำรนิเทศภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2565

๕๓
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

๕๔
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

๕๕
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

๕๖
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

๕๗
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

๕๘
ภำพดำเนินกำรนิเทศ PLC โรงเรียนทุุงกว๋ำววิทยำคม

๕๙
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

ภำพดำเนินกำรนิเทศ PLC โรงเรียนทุุงกว๋ำววิทยำคม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และคณิตศำสตร์

ฉ

๖๐
ภำพดำเนินกำรนิเทศ PLC โรงเรียนทุุงกว๋ำววิทยำคม
ภำพดำเนินกำร PLC

๖๑
ภำพดำเนินกำรนิเทศ โดยกระบวนกำร PLC

๖๒

๖๓
ภำพกิจกรรมกำรนิเทศชั้นเรียน ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

๖๔
ภำพกิจกรรมกำรนิเทศชั้นเรียน ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ครูผู้สอน นำงสิริภำงค์ ขำวปอน นำงสำวนฤมล จำอินทร์

๖๕
ภำพกำรวำงแผนกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

๖๖
ภำพกิจกรรมกำรนิเทศชั้นเรียน ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

๖๗
ภำพกำรวำงแผนกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

๖๘
กำรวำงแผนกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ปี 2565

๖๙
ภำพกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ครูผู้สอน นำงสรัญญำ เรือนคำ นำยดวงเด่น พิจอมบุตร นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ นำงจรรยำ พุทธำ

๗๐
ภำพกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

๗๑
ภำพเยี่ยมชั้นเรียน กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน จำกผู้อำนวยกำรโรงเรียน

๗๒
ภำพเยี่ยมชั้นเรียน กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน /2/2

๗๓
กำรวำงแผนกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปี 2565
ประชุมครูกลุ่มกำรสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

๗๔
กำรวำงแผนกำรนิเทศชั้นเรียนภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปี 2565

๗๕
กำรนิเทศชั้นเรียนภำยใน ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ครูผู้สอน ประกอบด้วย นำยสถิตย์ ขำวปอน นำยพงษ์สิทธิ์ สุปัด

๗๖
กำรนิเทศชั้นเรียนภำยใน ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ครูผู้สอน ว่ำที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ นำยหัสรินทร์ ดอนดี นำยปรัชญำ จันทร์แก้ว นำงสำวนิตยำ ต๊ะใจ

๗๗
ภำพกำรนิเทศติดตำมชั้นเรียน โดย นำยประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
และนำยเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
วันที่ 6 สิงหำคม 2565 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

๗๘
ภำพกำรนิเทศติดตำมชั้นเรียน โดย นำยประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
และนำยเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

ภำพกำรนิเทศติดตำมชั้นเรียน โดย นำยประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
และนำยเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ณ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

๗๙
ภำพกำรนิเทศติดตำมชั้นเรียน นำยเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

๘๐

๘๑

ภำพปกแฟ้มนิเทศภำยในของฝ่ำยและของครูรำยบุคคล
ประจำปีกำรศึกษำ 2565

๘๒
ภำพแฟ้มกำรนิเทศภำยใน ของครูในโรเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมปีกำรศึกษำ 2565

๘๓
ภำพแฟ้มกำรนิเทศภำยใน ของครูในโรเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2565

๘๔
3.2 ผลงำน รำงวัล ควำมภำคภูมิใจของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ผลงำนโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล ในปีกำรศึกษำ 2565
1.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติง านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน จากผลการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564
2.รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ เหรี ย ญทอง สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน จากผลการประกวด
หน่ ว ยงานและผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ประสพผลส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เพื่ อ รั บ รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ.( OBEC
AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564
3.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

๘๕
4.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านบูรณาการการน้อมนาพระ
บรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

5.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

๘๖
6. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การมีงานทา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

7.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

๘๗
8.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

9.รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD “ระดับยอดเยี่ยม” ประเภทสถานศึกษา “ขนาดเล็ก”
ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

๘๘
ผลงำนผู้บริหำร ครูที่ได้รับรำงวัล ในปีกำรศึกษำ 2565
1.นายดวงเด่น พิจอมบุตร ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2565

๘๙
2.นายเศกสรรค์ อิทธิผล ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัดกลุ่มผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
3.นางสรัญญา เรือนคา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด กลุ่มครูและคณาจารย์ เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2565

4. นางสรัญญา เรือนคา ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน"Green soy been"โดยโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ จาก
สานักงานพัฒนานวัตกรรม สพฐ.

๙๐

5. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากผลการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564
6. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา ได้รับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี
2565 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับการคัดเลือกในระดับภาค ประเภทระดับมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ระดับทอง

๙๑
7. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมPLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากผล
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564
8. นางสรัญญา เรือนคา รองชนะเลิศเหรียญทอง ผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนระดับผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจาปี
การศึกษา 2564
ผลงำนนักเรียนที่ได้รับรำงวัล ในปีกำรศึกษำ 2565
1.เด็กหญิงทาริกา การเก่ง ได้รับรำงวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

๙๒
2.เด็กหญิงขวัญข้าว การร้อน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมแต่งคา
ประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

3.นางสาวจุฑารัตน์ แปดนัด ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจรอบรู้วรรณคดี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 256

๙๓
4. เด็กหญิงสุภาวดี ถาเป็นบุญ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง65” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

5. เด็กหญิงขวัญข้าว การร้อน ได้รับรำงวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง65” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2565

เด็กชายธนาธาร เครือคาหล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน
“วิทยาศาสตร์นิทัศน์

๙๔
1. เด็กชายธนาธาร เครือคาหล้า ได้รับรำงวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง65” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2565

7.นายธีรนัย ใจช่วย ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง65”
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

๙๕
8.นายพีรภัทร เครือคาหล้า ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม
เชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง65”เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2565

9. นางสาวพิชชานันท์ คนเก่ง ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม
เชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง65”
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ฃฃฃฃฃฃฃ

๙๖
10. นางสาวมณฑการณ์ ใจบ้านดง ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเกมA-MATH ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลาปาง56” เมื่อวันที่ 18-20
สิงหาคม พ.ศ. 2565

11.นายธนภพ นพคุณ , นางสาวศิริวิภา ทรัพย์โสภณ และนางสาวมณฑการณ์ ใจบ้านดง ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาลาปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาปี 2565

๙๗
3.3 สรุปผลกำรนิเทศชั้นเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการเรียนการสอนของคณะครูของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
พบว่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูและบุคลากร จานวน 3 คน มีการนิเทศการเรียนการสอน จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครูและบุคลากรจานวน 4 คน นิเทศการเรียนการ
สอน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูและบุคลากรจานวน 2 คน นิเทศการเรียนการสอน จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูและบุคลากรจานวน 4 คน นิเทศการเรียนการสอน จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ100
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูและบุคลากรจานวน 2 คน นิเทศการ
เรียนการสอน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูและบุคลากรจานวน 5 คน นิเทศการเรียนการสอน จานวน5
คน คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูและบุคลากร จานวน 1 คน นิเทศการเรียนการสอน จานวน 1คน คิด
เป็นร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูและบุคลากร จานวน 2 คน นิเทศการเรียนการสอน
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปได้ว่า คณะครูทุกคน ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ร้อยละ 100 ผลจากการนิเทศการสอน
ภายในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การนิเทศการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ควรสร้างและพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ต่อไป

๙๘

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตำรำงที่ 17 แสดงผลกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปีกำรศึกษำ 2565
รำยกำรปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมในแต่ละด้ำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
หลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผล
ปฏิบัติ ระดับคุณภำพ ปฏิบัติ ระดับคุณภำพ ปฏิบัติ ระดับคุณภำพ
ภาษาไทย
6 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
8 ข้อ
ดีมาก
คณิตศาสตร์
6 ข้อ
ดีมาก
8 ข้อ
ดีมาก
8 ข้อ
ดีมาก
ภาษาต่างประเทศ
6 ข้อ
ดีมาก
8 ข้อ
ดีมาก
8 ข้อ
ดีมาก
ศิลปะ
6 ข้อ
ดีมาก
7 ข้อ
ดี
7 ข้อ
ดี
สุขศึกษาและพลศึกษา
6 ข้อ
ดีมาก
8 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
การงานอาชีพ
6 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
9 ข้อ
ดีมาก
รวม เฉลี่ย
6
ดีมำก
7.13
ดีมำก
8.38
ดีมำก
ควำมต้องกำรพัฒนำเพิ่มเติมของผู้รับกำรนิเทศ
- การส่งเสริมทางด้านการใช้นวัตกรรมที่พร้อมสาหรับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถเข้าถึงและสะดวกต่อ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้านอย่างหลากหลาย
และสม่าเสมอนาเสนอข่าวสารเรื่องราวที่ทันสมัยตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมจริธรรมให้นักเรียนได้ตระหนัก
และเข้าใจถึงองค์ความรู้แต่ละกลุ่มสาระได้อย่างถ่องแท้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
แบบสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จุดเด่น มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม คลินิกหมอภาษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนและ
สามารถให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆอย่างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีบางหน่วยการเรียนรู้เกิด
การขัดข้องและไม่สามารถดาเนินกิจกรรมต่อได้ ควรหากิจกรรมหรือวิธีอื่นในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
จุดเด่น มีแผนการนิเทศชัดเจนการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดทาแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างวิชาชีพ
(PLC)
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการออกแบบเครื่องมือประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลของ PISA
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
จุดเด่น มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนตอบคาถาม
วิเคราะห์ทาแบบฝึกหัดบ่อยๆมีการนาเสนอเรื่องราวในสังคมปัจจุบันที่น่าสนใจเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรม
ที่สนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม

๙๙
จุดที่ควรพัฒนา ครูมีจานวนจากัดจึงควรใช้
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
จุดเด่น มีการนาเทคโนโลยีหรือเกมฝึกการคิดเลขให้ผู้เรียนได้ทาอย่างหลากหลายเน้นการฝึก
วิเคราะห์และทาโจทย์บ่อยๆและมีเทคนิคการสอนให้มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการทากิจกรรมทา
แบบฝึกหัดในแต่ละชั่วโมง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา ครูผู้สอนมีน้อยและต้องสอนหลายรหัสวิชา จึงไม่มีเวลาที่จะมาสอนเสริมและการ
ตรวจแบบฝึกหัด ควรมีการติวหรือทบทวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนการเริ่มเรียนในแต่ละชั่วโมงเพื่อให้
นักเรียนทบทวนความจา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องถัดไปได้ มีการวัดประเมินผลนักเรียนรายบุคคล
เพื่อให้ทราบปัญหาและวิธีการช่วยเหลือทางการคิดคานวณต่อไป
5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
จุดเด่น มีการสอนแบบเน้นย้า ใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ มีการใช้สื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มีเทคโนโลยีเข้ามาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น เกม Kahoot! หรือการให้ดู
วิดีโอและฟัง Track เพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้สอน ครูควรใช้คาสั่ง คาพูดที่
เป็นภาษาอังกฤษที่มักใช้พูดในชีวิตประจาวันให้กับผู้เรียนให้มากขึ้น และควรสุ่มนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน
เพื่อนาเสนอผลงาน 2-3 กลุ่ม การฝึกท่องคาศัพท์ที่เรียนในแต่ละครั้ง และควรจัดกิจกรรมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
จุดเด่น มีการจัดกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา เทคนิคการเรียนการสอนของครู
7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
สม่าเสมอ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี และผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมากในการดาเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
จุดที่ควรพัฒนา การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการใส่ใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการรักษาสุขภาพให้มากขึ้น
8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
จุดเด่น มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม มีกิจกรรมใหม่ๆที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนแบบสนุกและอยากรู้อยากเรียนเพิ่มมากขึ้น มีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์
จุดที่ควรพัฒนา วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานมีจานวนจากัด บางอย่างไม่พอกับจานวนนักเรียน
ควำมต้องกำรพัฒนำเพิ่มเติมของผู้รับกำรนิเทศ
- การพัฒนากระบวนการ ทักษะ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจ
และเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
- ควรจัดหาสื่อที่ทันสมัยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในอนาคต เช่น สื่อชุดไมโครโฟน เครื่องขยาย
เสียง ชุดโปรเจ็กเตอร์ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นที่มีความเร็วสูงและ
มีความเสถียร

๑๐๐
ตำรำงที่ 18 แสดงกำรสรุปผลตำมแบบประเมินกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีกำรศึกษำ 2565
ประเด็นกำรประเมิน
ระดับพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ
5
4
3
2
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนนิเทศเพียงใด
18
2
2. ครูเกิดการพัฒนา
18
2
3. การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด
18
2
4. ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
17
3
5. มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนนิเทศ
17
3
-

1
-

ในปีต่อไปหรือไม่
รวมเฉลี่ย

88

12

-

จากการที่ครูของโรงเรียนได้ทาการประเมินตามแบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2565 พบว่า มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 88 และมีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12

-

-

๑๐๑
3.5 ปฏิทินกำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ประจำปี 2565
ตำรำงที่ 19 แสดงปฏิทินกำรนิเทศของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2565
ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำร
งำนกิจกรรม/เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
18-19 พ.ค. 2565
1.ขั้นการวางแผนการ 1.ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
-ผู้อานวยการ
นิเทศ
2.จัดทาคาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
-คณะกรรมการนิเทศฯ/
3.ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
4.จัดทาแผนการนิเทศและปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียน
25 -26 พ.ค. 2565 2.ขั้นการจัดทาคู่มือ 1.จัดร่างคู่มือการนิเทศ
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ
การนิเทศ
2. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการนิเทศ
-คณะทางานตามคาสั่ง
3.จัดทาคู่มือการนิเทศ
-คณะทางานตามคาสั่ง
4.ประชุมครูเพื่อชี้แจงคู่มือการนิเทศ
1-3 มิ.ย. 2565
3.ขั้นการจัดทา/
ครูผู้สอนจัดทา/ปรับปรุงเอกสาร
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปรับปรุงเอกสาร การ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ
-ครูผู้สอน
ออกแบบหน่วยการ แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เรียนรู้และแผนการ คู่มือการนิเทศ
จัดการเรียนรู้
1-30 มิ.ย. 2565
4.ขั้นการตรวจ
1.ครูผู้สอนส่งการออกแบบหน่วยการ
-ครุผู้สอน
เอกสาร
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่ม -หัวหน้ากลุ่มสาระ
การออกแบบหน่วย สาระการเรียนรู้ตรวจสอบ
การเรียนรู้และ
2.กลุ่มสาระประเมินการออกแบบหน่วย
แผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
เครื่องมือที่กาหนดในคู่มือการนิเทศ ส่งผล
การประเมินให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ
มิ.ย–ก.ย 2565
5.ขั้นการสังเกตการ 1.กาหนดตารางการสังเกตการสอนครู -หัวหน้ากลุ่มสาระ
สอน ตรวจเยี่ยมชั้น รายบุคคล แยกตามกลุ่มสาระ
เรียน
การเรียนรู้
-หัวหน้ากลุ่มสาระ/
2.หัวหน้ากลุ่มสาระ/คณะกรรมการนิเทศ คณะทางานตามคาสั่ง
ภายในตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
ตามตารางพร้อมทั้งประเมินตามเครื่องมือ
ที่กาหนดในคู่มือการนิเทศ

๑๐๒
ระยะเวลำ
9-13 พ.ย.2565
มิ.ย.-ก.ย. 2565

3-5 ต.ค.2565
13-16 มี.ค. 2566

ตลอดภาคเรียน

เดือนละ 1-2 ครั้ง
ตลอดภาคเรียน

ขั้นตอนกำร
งำนกิจกรรม/เป้ำหมำย
ดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
6.ขั้นการรายงานผล หัวหน้ากลุ่มสาระ/คณะกรรมการนิเทศ
การนิเทศ
ภายใน รายงานการสังเกต
การสอน
7.ขั้นการรายงานการ 1.ครูผู้สอนจัดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ใช้สื่อ นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการ
เทคโนโลยีเพื่อการ จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
2.ครูใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน
3.ครูรายงานการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
4.สรุปรายงานการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ของครูผู้สอน
8.ขั้นการจัดการสอน
ซ่อมเสริม เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

1.ครูจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน พร้อมทั้ง
วัดผลประเมินผลนักเรียน
2.ครูจัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียน
3.ครูประจาชั้นการกากับดูแลนักเรียนทา
โครงงานใฝ่เรียนรู้ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในคาบที่ 7-8 วันพฤหัสบดี
4.ครูผู้สอนสรุปรายงานการจัดการสอน
ซ่อมเสริม
4.ครูประจาชั้นสรุปรายงานการทา
โครงงานใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
9.กระบวนการ PLC 1.แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
และจัดทาบันทึก
เรียนรู้จัดให้มีกระบวนการ PLC
2.แต่ละกลุ่มสาระฯจัดทาบันทึกการทา
PLC และภาพถ่าย/หลักฐาน/ร่องรอยการ
ทา PLC และการนิเทศ
ส่งฝ่ายบริหารวิชาการ
3.ครูทุกคนจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-คณะทางานตามคาสั่ง
-หัวหน้ากลุ่มสาระ
-ครูผู้สอน
-ครูผู้สอน
-ครุผู้สอน
-คณะทางานตามคาสั่ง

-ครูผู้สอน
-ครูผู้สอน
-ครูผู้สอน
คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน

-หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
-คณะครูทุกคน

๑๐๓
แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
ที่

วัน/เดือน/ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1

17 มิ.ย.65 นางสิริภางค์ ขาวปอน

2

13 ก.ค.65 นางสิริภางค์ ขาวปอน

3

19 ส.ค.65 นางสิริภางค์ ขาวปอน

4

15 ก.ย.65 นางสิริภางค์ ขาวปอน

ที่

วัน/เดือน/ปี

1

15 มิ.ย.65 นางสาวนฤมล จาอินทร์

2

15 ก.ค.65 นางสาวนฤมล จาอินทร์

3

16 ส.ค.65 นางสาวนฤมล จาอินทร์

4

23 ก.ย.65 นางสาวนฤมล จาอินทร์

ที่

วัน/เดือน/ปี

1

21 มิ.ย.65 นางสาวนัฐนิชา เจ้าภักดี

2

18 ก.ค.65 นางสาวนัฐนิชา เจ้าภักดี

3

17 ส.ค.65 นางสาวนัฐนิชา เจ้าภักดี

4

16 ก.ย.65 นางสาวนัฐนิชา เจ้าภักดี

ช่วงเวลำ
10.1011.00
8.309.20
10.1011.00
10.1011.00

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

ช่วงเวลำ
9.2010.10
10.1011.00
11.0011.50
10.1011.00

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

ช่วงเวลำ
10.1011.00
8.309.20
10.1011.00
8.309.20

ชั้น

รหัสวิชำ

ท
21101
ท
ม.3/2
23101
ท
ม.1/2
21101
ท
ม.5
32101
ม.1/1

ชั้น

รหัสวิชำ

ท
33101
ท
ม.6/2
33101
ท
ม.6/1
33101
ท
ม.6/2
33101
ม.6/1

ชั้น

รหัสวิชำ

ท
22101
ท
ม.2/2
22101
ท
ม.4
31101
ท
ม.4
31101
ม.2/1

ลงชื่อ
(นางสิริภางค์ ขาวปอน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ห้องเรีย
น

ผู้นิเทศ

216

นายประนอม ไทยกรรณ์

216

นายเศกสรรค์ อิทธิผล

216

คณะกรรมการนิเทศฯ

216

คณะกรรมการนิเทศฯ

ห้องเรีย
น

ผู้นิเทศ

412

นางสิริภางค์ ขาวปอน

412

นายประนอม ไทยกรรณ์

412

นายเศกสรรค์ อิทธิผล

412

คณะกรรมการนิเทศฯ

ห้องเรีย
น

ผู้นิเทศ

215

นางสิริภางค์ ขาวปอน

215

นางสาวนฤมล จาอินทร์

215

นางสิริภางค์ ขาวปอน

215

นางสาวนฤมล จาอินทร์

๑๐๔

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์
ที่ วัน/เดือน/ปี รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
1 20 มิ.ย.65 นายพงษ์สิทธ์ สุปัด
2 19 ก.ค.65 นายพงษ์สิทธ์ สุปัด
3 24 ส.ค.65 นายพงษ์สิทธ์ สุปัด
4 14 ก.ย.65 นายพงษ์สิทธ์ สุปัด
ที่ วัน/เดือน/ปี รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
1 20 มิ.ย.65 นายสถิตย์ ขาวปอน
2 12 ก.ค.65 นายสถิตย์ ขาวปอน
3 17 ส.ค.65 นายสถิตย์ ขาวปอน
4 16 ก.ย.65 นายสถิตย์ ขาวปอน

ช่วงเวลำ

ชั้น

รหัสวิชำ ห้องเรียน

09.20 น. – 10.10
น.
08.30 น. – 09.20
น.
09.20 น. – 10.10
น.
09.20 น. – 10.10
น.

ค
23101
ค
ม.4
31101
ค
ม.5
32101
ม.
ค
6/1 33101

ช่วงเวลำ
11.00 น. – 11.50
น.
10.10 น. – 11.00
น.
08.30 น. – 09.20
น.
09.20 น. – 10.10
น.

ชั้น
ม.
1/1
ม.
1/2
ม.
1/1
ม.
1/1

ม.3

218

นายสถิตย์ ขาวปอน

218

คณะกรรมการนิเทศฯ

218

คณะกรรมการนิเทศฯ

218

คณะกรรมการนิเทศฯ

รหัสวิชำ ห้องเรียน
ค
315
21101
ค
315
21101
ค
315
21101
ค
315
21101

ลงชื่อ
(นายพงษ์สิทธ์ สุปัด)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้นิเทศ

ผู้นิเทศ
นายพงษ์สิทธ์ สุปัด
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ

๑๐๕
แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่

วัน เดือน ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1

17 พ.ค. 65

นายปรัชญา
นางนิตยา

จันทร์แก้ว
สมบุญ

2

23 พ.ค. 65

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

3

23 พ.ค.65

นางนิตยา

สมบุญ

4

27 พ.ค. 65

นายปรัชญา

จันทร์แก้ว

5

20 มิ.ย.65

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

6

20 มิ.ย.65

นางนิตยา

สมบุญ

7

24 มิ.ย.65

นายปรัชญา

จันทร์แก้ว

8

18 ก.ค.65

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

9

18 ก.ค.65

นางนิตยา

สมบุญ

10 22 ก.ค.65

นายปรัชญา

จันทร์แก้ว

11 22 ส.ค.65

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

12 จันทร์ที่ 22
22 ส.ค.65
13 26 ส.ค.65

นางนิตยา

สมบุญ

นายปรัชญา

จันทร์แก้ว

ช่วงเวลำ

ชั้น

คาบที่
8

-

รหัสวิชำ ห้องเรียน
-

ชื่อครูผู้นิเทศ

หมำยเหตุ

212

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว

ประชุมกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ครั้งที่ 1

คาบที่
1-2
คาบที่
3-4

ม.1/1 ว21101

213

ม.6/1 ว33205

212

คาบที่
1-2
คาบที่
1-2
คาบที่
3-4
คาบที่
1-2
คาบที่
1-2
คาบที่
3-4
คาบที่
1-2
คาบที่
1-2
คาบที่
3-4
คาบที่
1-2

ม.5/1 ว33225

217

ม.1/1 ว21101

213

ม.6/1 ว33205

212

ม.5/1 ว33225

217

ม.1/1 ว21101

213

ม.6/1 ว33205

212

ม.5/1 ว33225

217

ม.1/1 ว21101

213

ม.6/1 ว33205

212

ม.5/1 ว33225

217

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 4

๑๐๖

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยในโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่

วัน เดือน ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

14 19 ก.ย.65

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา

15 19 ก.ย.65

นางนิตยา

สมบุญ

16 23 ก.ย.65

นายปรัชญา

จันทร์แก้ว

ช่วงเวลำ
คาบที่
1-2
คาบที่
3-4
คาบที่
1-2

ชั้น

รหัสวิชำ ห้องเรียน

ม.1/1 ว21101

213

ม.6/1 ว33205

212

ม.5/1 ว33225

217

ลงชื่อว่าที่ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อครูผู้นิเทศ

หมำยเหตุ

นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

๑๐๗

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.....สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม........
ที่
1
2
3

วัน เดือน
ปี
รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
24 พ.ค. นางมงคลยา พานดง
65
6 มิ.ย.65 น.ส.กมลศรัณ จาเลิศ

ช่วงเวลำ ชั้น
คาบที่ 3 ม.3
คาบที่ 6

ม.5

น.ส.นฤมล จาอินทร์

คาบที่ 6

ม.4

นางมงคลยา พานดง

คาบที่3

ม.2

นางมงคลยา พานดง

คาบที่5

ม.4

6

14 มิ.ย.
65
30 มิ.ย.
65
5 ก.ค.
65
3 ส.ค.65

นางมงคลยา พานดง

คาบที่ 5

ม.5

5

6 ก.ย.65 นางมงคลยา พานดง

คาบที่7

ม.6

4
5

รหัสวิชำ ห้องเรียน
ส
116
23101
ส
117
32101
ส
313
31101
ส
116
22102
ส
116
31102
ส
116
32102
ส
116
33101

ลงชื่อ ..............................................................
(.นางมงคลยา พานดง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

ชื่อผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ

๑๐๘

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
ที่
1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
วางแผนการนิเทศภายใน
ช่วงเวลำ
วัน/เดือน/ปี รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
ชั้น
รหัสวิชำ ห้องเรียน
ชือ่ ครูผู้นิเทศ
17 มิ.ย.65 นส.กมลศรัณ จาเลิศ ศุกร์ คาบ 3 ม.2/1 อ22101 117
คณะกรรมการนิเทศภายใน

2

14 ก.ค.65 นส.กมลศรัณ จาเลิศ

3
4

5 ส.ค.65
5 ก.ย.65

1

14 มิ.ย.65 นายพงศกร ทามา

2

4 ก.ค.65

นายพงศกร ทามา

3

2 ส.ค.65

นายพงศกร ทามา

4

6 ก.ย.65

นายพงศกร ทามา

1

14 มิ.ย.65 นส.สุนิสา

สุพันธ์

2
3
4

6 ก.ค.65
4 ส.ค.65
5 ก.ย.65

สุพันธ์
สุพันธ์
สุพันธ์

นส.กมลศรัณ จาเลิศ
นส.กมลศรัณ จาเลิศ

นส.สุนิสา
นส.สุนิสา
นส.สุนิสา

พฤหัส คาบ34
ศุกร์ คาบ 4
จันทร์ คาบ 2
อังคาร คาบ12
จันทร์ คาบ1-2
อังคาร คาบ34
พุธ คาบ 7
อังคาร คาบ56
พุธ คาบ 1-2
พฤหัส คาบ 1
จันทร์ คาบ 7

ม.4

อ31101 117

คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.2/2 อ22101 117
ม.4
อ22203 117

คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.1/1 อ21101 412

คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.5

อ32101 414

คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.1/2 อ21101 412

คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.5

อ32203 412

คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.3/1 อ23101 414

คณะกรรมการนิเทศภายใน

ม.6/2 อ33101 414
ม.3/2 อ23101 414
ม.6/1 อ33203 414

คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน

( นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๑๐๙

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ
วัน พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วางแผนการนิเทศภายใน
ที่

วัน/เดือน/ปี รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1 7 มิ.ย.65

นางสรัญญา เรือนคา

2 11 ก.ค.65 นางสรัญญา เรือนคา
3 18 ส.ค.65 นางสรัญญา เรือนคา
4 7 ก.ย.65

นางสรัญญา เรือนคา

ที่

วัน/เดือน/ปี รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1

15 มิ.ย.65 นางจรรยา พุทธา

2 13 ก.ค.65 นางจรรยา พุทธา
3

10 ส.ค.65 นางจรรยา พุทธา

4

9 ก.ย.65

นางจรรยา พุทธา

ที่

วัน/เดือน/
ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

ช่วงเวลำ

ชั้น รหัสวิชำ
ง
อังคารคาบ 6ม.2
7
22221
ง
จันทร์ คาบ7-8 ม.1
21228
พฤหัส คาบ ม.
ง
1-2
6/2 33215
ม.
ง
พุธ คาบ 1
1/1 21101

คหกรรม คณะกรรมการนิเทศภายใน
คหกรรม คณะกรรมการนิเทศภายใน
คหกรรม คณะกรรมการนิเทศภายใน
คหกรรม คณะกรรมการนิเทศภายใน

ชั้น รหัสวิชำ ห้องเรียน
ม.
ง
พุธ คาบ 3-4
115
5/2 32214
พุธ คาบ 5ง
ม.3
115
6
23213
พุธ คาบ 7ง
ม.1
115
8
21202
ศุกร์ คาบ 6ง
ม.2
115
7
22213

นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

ชื่อครูผู้นิเทศ

ช่วงเวลำ

ช่วงเวลำ

จันทร์คาบ
1-2
พุธ คาบ 72 1 มิ.ย.65 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
8
อังคารคาบ
3 19 ก.ค.65 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
4
1 1มิ.ย.65

ห้องเรียน

ชั้น

รหัสวิชำ

ง
23101
ง
ม.1
21204
ง
ม.4
31213
ม.5

ชื่อครูผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน

ห้องเรีย
น

ชื่อครูผู้นิเทศ

สวน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
เกษตร

313 คณะกรรมการนิเทศภายใน
313 คณะกรรมการนิเทศภายใน

๑๑๐
จันทร์คาบ
ง
ม.3/1
4
23101
ศุกร์ คาบ 6ง
5 23 ก.ย.65 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
ม.2
7
22203
4 10 ส.ค.65 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

ที่

วัน/เดือน/ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1

30 พ.ค.65 นายดวงเด่น พิจอมบุตร

2

1 มิ.ย.65

3

18 ก.ค.65 นายดวงเด่น พิจอมบุตร

4

16 ส.ค.65 นายดวงเด่น พิจอมบุตร

5

23 ก.ย.65 นายดวงเด่น พิจอมบุตร

นายดวงเด่น พิจอมบุตร

ช่วงเวลำ
จันทร์ คาบ
2
จันทร์ คาบ
2
จันทร์คาบ
7-8
อังคารคาบ34
ศุกร์คาบ34

ชั้น

รหัสวิชำ

ง
23212
ง
ม.6/1
33101
ง
ม.1
21203
ง
ม.5/2
32222
ง
ม.4
31204
ม.3

313 คณะกรรมการนิเทศภายใน
313 คณะกรรมการนิเทศภายใน
ห้องเรีย
น

ชื่อครูผู้นิเทศ

312 รองผู้อานวยการโรงเรียน
312 คณะกรรมการนิเทศภายใน
312 คณะกรรมการนิเทศภายใน
312 คณะกรรมการนิเทศภายใน
312 คณะกรรมการนิเทศภายใน

๑๑๑

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ
ที่
1
2
3
4
5

วัน/เดือน/
รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
ช่วงเวลำ
ปี
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
1 มิ.ย.65
พุธ คาบ 1-2

ม.4

ม.
6/2
จันทร์ คาบ 1- ม.
11 ก.ค.65 นายสุพจน์ บุญมาเทพ
2
4/2
นายสุพจน์ บุญมาเทพ พฤหัส คาบ 1- ม.
4 ส.ค.65
2
6/2
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
ม.
9 ก.ย.65
ศุกร์ คาบ 6-7
6/2
7 มิ.ย.65

นายสุพจน์ บุญมาเทพ

ชั้น รหัสวิชำ

อังคารคาบ 6-7

ง
31237
ง
33212
ง
31237
ง
33205
ง
33212

ลงชื่อ
(นางสรัญญา เรือนคา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ห้องเรียน

ชื่อครูผู้นิเทศ

โรงฝึกงาน คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงฝึกงาน คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงฝึกงาน คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงฝึกงาน คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงฝึกงาน คณะกรรมการนิเทศภายใน

๑๑๒

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4

วัน/เดือน/ปี
13 มิ.ย.65
11 ก.ค.65
18 ส.ค.65
26 ก.ย.65
14 มิ.ย.65
12 ก.ค.65
9 ส.ค.65
13 ก.ย.65
วัน/เดือน/ปี
14 มิ.ย.65
27ก.ค.65
9 ส.ค.65
7 ก.ย.65
วัน/เดือน/ปี
13 มิ.ย.65
11 ก.ค.65
22 ส.ค.65
19 ก.ย.65
วัน/เดือน/ปี
14 มิ.ย.65
26 ก.ค.65
23 ส.ค.65
6 ก.ย.65

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
นางจรรยา พุทธา
นางจรรยา พุทธา
นางจรรยา พุทธา
นางจรรยา พุทธา
นายปรัชญา จันทร์แก้ว
นายปรัชญา จันทร์แก้ว
นายปรัชญา จันทร์แก้ว
นายปรัชญา จันทร์แก้ว
รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
นายเศกสรรค์ อิทธิผล
นายเศกสรรค์ อิทธิผล
นายเศกสรรค์ อิทธิผล
นายเศกสรรค์ อิทธิผล

ช่วงเวลำ
จันทร์ คาบ 5
จันทร์ คาบ5
พฤหัส คาบ4
จันทร์ คาบ4
อังคาร คาบ 7
อังคาร คาบ 7
อังคาร คาบ 7
อังคาร คาบ 7
ช่วงเวลำ
อังคาร คาบ 4
พุธ คาบ6
อังคาร คาบ 2
พุธ 5
ช่วงเวลำ
จันทร์ คาบ4
จันทร์ คาบ4
จันทร์ คาบ4
จันทร์ คาบ4
ช่วงเวลำ
อังคาร คาบ 6
อังคาร คาบ 6
อังคาร คาบ 6
อังคาร คาบ 6

ชั้น
ม.6/1
ม.6/1
ม.1/2
ม.4
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ชั้น
ม.2/1
ม.1/1
ม.2/2
ม.1/2
ชั้น
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ชั้น
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

รหัสวิชำ
พ31101
พ31101
พ21101
พ31101
พ23103
พ23103
พ23103
พ23103
รหัสวิชำ
พ22103
พ21103
พ21103
พ21103
รหัสวิชำ
พ31101
พ31101
พ31101
พ31101
รหัสวิชำ
พ32101
พ32101
พ32101
พ32101

( นางจรรยา พุทธา )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ห้องเรียน
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
115
115
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
ห้องเรียน
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
ห้องเรียน
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
ห้องเรียน
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ
โรงยิมฯ

ชื่อครูผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
ชื่อครูผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
ชื่อครูผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
ชื่อครูผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
คณะกรรมการนิเทศภายใน

๑๑๓

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปศึกษำ
ช่วงเวลำ

ชั้น

รหัสวิชำ

14 มิ.ย.65 นายพงศกร ทามา

อังคาร 5

ม.1/2

ศ21101

ห้องเรีย
ผู้นิเทศ
น
412 คณะกรรมการนิเทศฯ

2

12 ก.ค.65 นายพงศกร ทามา

อังคาร 6

ม.1/1

ศ21101

412

คณะกรรมการนิเทศฯ

3

16 ส.ค.65 นายพงศกร ทามา

อังคาร 5

ม.1/2

ศ21101

412

คณะกรรมการนิเทศฯ

4

13 ก.ย.65 นายพงศกร ทามา

อังคาร 6

ม.1/1

ศ21101

412

คณะกรรมการนิเทศฯ

1

13 มิ.ย.65 นายสถิตย์ ขาวปอน

จันทร์ 6 ม.2/2

ศ22101

315

คณะกรรมการนิเทศฯ

2

18 ก.ค.65 นายสถิตย์ ขาวปอน

จันทร์ 7

ม.2/1

ศ22101

315

คณะกรรมการนิเทศฯ

3

15 ส.ค.65 นายสถิตย์ ขาวปอน

จันทร์ 6

ม.2/2

ศ22101

315

คณะกรรมการนิเทศฯ

4

5 ก.ย.65 นายสถิตย์ ขาวปอน

จันทร์ 7

ม.2/1

ศ22101

315

คณะกรรมการนิเทศฯ

1

17 มิ.ย.65 นายเศกสรรค์ อิทธิผล

ศุกร์ 2

ม.3/2

ศ23101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

2

22 ก.ค.65 นายเศกสรรค์ อิทธิผล

ศุกร์ 4

ม.3/1

ศ33101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

3

19 ส.ค.65 นายเศกสรรค์ อิทธิผล

ศุกร์ 2

ม.3/2

ศ33101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

4

16 ก.ย.65 นายเศกสรรค์ อิทธิผล

ศุกร์ 4

ม.3/1

ศ33101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

ที่

วัน/เดือน/ปี

1

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1 6 มิ.ย.65

นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

จันทร์ 7

ม.4

ศ31101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

2 4 ก.ค.65

นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

จันทร์ 7

ม.4

ศ31101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

3 15 ส.ค.65 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

จันทร์ 7

ม.4

ศ31101

313 คณะกรรมการนิเทศฯ

4 5 ก.ย.65

นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

จันทร์ 7

ม.4

ศ31101

313

คณะกรรมการนิเทศฯ

1 8 มิ.ย.65

นายดวงเด่น พิจอมบุตร

พุธ คาบ 6

ม.5

ศ32101

312

คณะกรรมการนิเทศฯ

2 6 ก.ค.65

นายดวงเด่น พิจอมบุตร

พุธ คาบ 6

ม.5

ศ32101

312

คณะกรรมการนิเทศฯ

3 17 ส.ค.65 นายดวงเด่น พิจอมบุตร

พุธ คาบ 6

ม.5

ศ32101

312

คณะกรรมการนิเทศฯ

4 7 ก.ย.65

พุธ คาบ 6

ม.5

ศ32101

312

คณะกรรมการนิเทศฯ

นายดวงเด่น พิจอมบุตร

๑๑๔

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปศึกษำ
ที่

วัน/เดือน/ปี

1
2
3
4

16 มิ.ย.65
20 ก.ค.65
25 ส.ค.65
7 ก.ย.65

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ
นางสาวกมลศรัณ
นางสาวกมลศรัณ
นางสาวกมลศรัณ
นางสาวกมลศรัณ

จาเลิศ
จาเลิศ
จาเลิศ
จาเลิศ

ช่วงเวลำ

ชั้น

รหัสวิชำ

พฤหัสฯ1
พุธ 7
พฤหัสฯ1
พุธ 7

ม.6/1
ม.6/2
ม.6/1
ม.6/2

ศ33101
ศ33101
ศ33101
ศ33101

ลงชื่อ
(นายพงศกร ทามา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ห้องเรีย
น

ผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ

๑๑๕

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
ที่

วัน/เดือน/ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1
2
3

26 พ.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี
9 มิ.ย.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี
7 ก.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

4

18 ส.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

ที่

วัน/เดือน/ปี

1
2
3

26 พ.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี
9 มิ.ย.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี
7 ก.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

4

18 ส.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

ที่

วัน/เดือน/ปี

1
2

26 พ.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี
9 มิ.ย.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

3

7 ก.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

4

18 ส.ค.65 ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

ช่วงเวลำ

ชั้น

ผู้นิเทศ

พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี
คาบ 5

ม.1
ม.1
ม.1

คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ

ม.1

คณะกรรมการนิเทศ

ช่วงเวลำ

ชั้น

พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี
คาบ 5

ม.2
ม.2
ม.2

คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ

ม.2

คณะกรรมการนิเทศ

ช่วงเวลำ

ชั้น

พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี คาบ 5
พฤหัสบดี
คาบ 5
พฤหัสบดี
คาบ 5

ม.3
ม.3

คณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ

ม.3

คณะกรรมการนิเทศ

ม.3

คณะกรรมการนิเทศ

ผู้นิเทศ

ผู้นิเทศ

ลงชื่อ...............................................
(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน /หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

๑๑๖

แผนกำรนิเทศและปฏิทนิ กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่มพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม
ที่

วัน/เดือน/ปี

รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ

1
2

9 มิ.ย.65 อ.ย.น้อยและเพศศึกษา
9 มิ.ย.65 ห้องสมุด

3

16 มิ.ย.65 ภาษาพาเพลิน

4 16 มิ.ย.65
5 7 ก.ค 65
6 7 ก.ค 65
8 21 ก.ค 65
9 21 ก.ค 65
10 11 ส.ค.65
11 11 ส.ค.65
12 18 ส.ค.65
13 18 ส.ค.65
14 18 ส.ค.65

สิ่งแวดล้อมศึกษา
เกมคณิตศาสตร์
ภาษาคิดคานวณ
ดนตรี
นักเล่านิทาน
ถนอมและแปรรูปอาหาร
.English Conversation
ยุวเกษตรกร
วอลเลย์บอล
กีฬา

ช่วงเวลำ
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี
คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6
พฤหัสบดี คาบ 6

ลงชื่อ...............................................
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

ผู้นิเทศ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ

๑๑๗
3.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2565

