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ประเด็นที่ 1 :  แบบนเิทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการ 

1. แบบนเิทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการ : กรอบสาระท้องถ่ิน   โรงเรียน
มาตรฐานสากล จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

    ค าช้ีแจง 
      แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับนี้ มี  2 ตอน โดยศึกษานิเทศก์และผู้ที่
เก่ียวข้อง ตรวจสอบการจัดท าองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการท่ีก าหนด แล้วเขียนเครื่องหมาย                  
ลงในช่องผลการตรวจสอบตามความเป็นจริง   

 2. บันทึกค าอธิบายการปฏิบัติงานแต่ละรายการเพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานในปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 3. บันทึกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 

ตอนที่ 1 การตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา : กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  โรงเรียน
มาตรฐานสากล จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

 
รายการองค์ประกอบ/การปฏิบัติ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
ค าอธิบาย/หลักฐานอา้งอิง 

ใช่ ไม่ใช่ 
 1. ส่วนน า 
      1.1  ความน า    
           แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
คุณลักษณะผู้เรียนตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล   จุดเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า และความต้องการของโรงเรียน 

   
 
 
 
 

     1.2 วิสัยทัศน์ 
            1.2.1  แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  ประเทศไทย 4.0  โลกในศตวรรษที่  21 และทัดเทียมกับนานาชาติ 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1.2.2  แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถ่ิน 
 

  

           1.2.3 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียน ครอบคลุมสภาพความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ฯลฯ 
 

  

           1.2.4 มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
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                           รายการองค์ประกอบ/การปฏิบัติ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
ค าอธิบาย/หลักฐานอ้างอิง 

ใช่ ไม่ใช่ 
    1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

   

    1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          1.4.1 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

  

          1.4.2 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นของกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถ่ิน  คุณลักษณะผู้เรียนตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล  จุดเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า และความต้องการของโรงเรียน 

  

          1.4.3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน   
 

 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
       รายวิชาพื้นฐาน  
          2.1.1  ระบุรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ าแนกแต่ละชั้นปี/ช่วงชั้น (ม.ปลาย) อย่างชัดเจน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          2.1.2 บูรณาการกรอบสาระท้องถ่ินกับรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้จ าแนกแต่ละชั้นปี/ช่วงชั้น (ม.ปลาย) อย่างชัดเจน  

  

          2.1.3  บูรณการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท ากับรายวิชาพ้ืนฐาน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้จ าแนกแต่ละชั้นปี/ช่วงชั้น (ม.ปลาย) อย่างชัดเจน 

  

        2.2 รายวิชาเพิ่มเติม  
          2.2.1  มีระบุรายวิชาเพ่ิมเติม จ าแนกแต่ละชั้นปี/ช่วงชั้น  
(ม.ปลาย) อย่างชัดเจน 
 

  

            2.2.2   มีระบุรายวิชาเพ่ิมเติมการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) : IS     

  

           2.2.3  มีระบุรายวิชาเพ่ือการมีงานท า   
 

           2.2.4  มีระบุรายวิชาตามความสนใจของนักเรียน     
 

2.3 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
          2.3.1  มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุ
เวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต 

   

2.3.2  มีการระบุรายวิชาเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาก าหนด พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน
และ/หรือหน่วยกิต 
 

  

          2.3.3  มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนตามเกณฑ์
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  

          2.3.4   มีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ระบุรหัสวิชาและชื่อ
รายวิชา ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน  

  

          2.3.5  มีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของโรงเรียน 
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รายการองค์ประกอบ/การปฏิบัติ 
ผลการ 
ตรวจสอบ 

 
ค าอธิบาย/หลักฐานอา้งอิง 

ใช่  ไม่ใช่ 
3.  ค าอธิบายรายวิชา 
     3.1  มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

   

      3.2  มีการระบุชั้นปี/ภาคเรียนที่สอน (ระดับมัธยมศึกษา)และจ านวนเวลา
เรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

  

      3.3  การเขียนค าอธิบายรายวิชาเขียนเป็นความเรียง โดยระบุองคค์วามรู้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการ 

   

      3.4  มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานครอบคลมุตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง  

  

      3.5  มีการระบุรหสัตัวชี้วัด  ในรายวิชาพ้ืนฐาน และจ านวนรวมของตัวชี้วัด   
      3.6  มีการระบุผลการเรียนรู้  ในรายวิชาเพ่ิมเติม และจ านวนรวม 
ของผลการเรียนรู ้
 

  

    3.7  มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินสอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชา
พ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

   

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์) ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

   

     4.2 จัดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

   

    4.3  มีแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนทุกกิจกรรม    
    4.4  มีแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   

5.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
     5.1  มีการระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับเกณฑ์การจบ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

□ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อย
กว่า  11 หน่วยกิต 

□ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

   

     5.2  มีการระบุเกณฑ์การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ไว้อย่าง
ชัดเจน 

   

     5.3  มีการระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ไว้อย่างชัดเจน 

   

     5.4  มีการระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้อย่างชัดเจน    



4 
 

 
ตอนที่  2   ข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
 
 
                   โดย ดร. มาเรียม ซอหมัด 
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ประเด็นที่ 2  :  แบบนเิทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ค าช้ีแจง  

            1. ให้คณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน ด าเนินการสังเกตการสอนครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
โดยให้สุ่มครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสัดส่วน ดังนี้                

                  ครูแต่ละกลุ่มสาระมากกว่า 20  คน ขึ้นไป   สุ่มครูจ านวน   3  คน  
                  ครูแต่ละกลุ่มสาระ 10 – 19 คน               สุ่มครูจ านวน   2  คน  
                  ครูแต่ละกลุ่มสาระ 9 คนลงมา                 สุ่มครูจ านวน   1  คน  

             2. สังเกตการสอนโดยการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ของครูรายบุคคล/รายภาคเรียน 

                 การก าหนดสัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนการปฏิบัติงานของครู  ดังนี้ 
     สัญลักษณ์   3      =   ครูท าได้ดีมาก       

 2      =   ครูท าได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม     
                                           1      =   ครูไม่ได้ท าหรือต้องการพัฒนามาก 

ที่ องค์ประกอบ 
การปฏิบัติงานของครู 

ครู 1 ครู 2 ครู 3 
ด้านครูผู้สอน 
1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ    
3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจรงิ     
4 ฝึกให้มีการน าเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น    
5 แบ่งกลุ่มการท างาน หรือฝึกให้ท างานเป็นทีม    
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง    
7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการก าหนดโจทย์ เงื่อนไข สถานการณ์ 

ที่น่าสนใจและท้าทาย 
   

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง    
9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย ท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน     
10 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความ

ความสามารถและสร้างทักษะแก่ผู้เรียน 
   

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความคิดเห็น ของที่ผู้เรียน    
12 วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชดัเจน ท้ังในส่วนของเน้ือหา 

และกิจกรรม 
   

ด้านผู้เรียน 
13 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
15 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้    
16 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน    
17 ผู้เรียนกล้าน าเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล    
18 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จลลุ่วง    
19 ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลังการปฏิบัติกิจกรรม    



6 
 

 

 ตอนที่ 2  โปรดระบุรายช่ือครูที่เข้ารับการสังเกตการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning      
          1.  ชื่อ ..............................................................................กลุ่มสาระ................................. ...ระดับชั้น.................... 
       2.  ชื่อ ..............................................................................กลุ่มสาระ....................................ระดับชั้น.................... 
       3.  ชื่อ ..............................................................................กลุ่มสาระ................................. ...ระดับชั้น.................... 
       4.  ชื่อ ..............................................................................กลุ่มสาระ................................. ...ระดับชั้น.................... 
       5.  ชื่อ ..............................................................................กลุ่มสาระ....................................ระดับชั้น.................... 
                                                                    ฯลฯ  
 ข้อเสนอแนะ          
   ........................................................................................ ..................................................................................................    
 ............................................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................  
 

                         โดย  นายพลพัฒน์  วัฒนเศรษฐานุกูล 

ที่ องค์ประกอบ 
การปฏิบัติงานของครู 

ครู 1 ครู 2 ครู 3 
ด้านกระบวนการ    
20 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้    
21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูดและการคิด 

เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
   

22 เป็นกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง     
23 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
   

24 เป็นกิจกรรมที่มีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ และจาก
การสรุปทบทวนของผู้เรียน 

   

 รวม   ด้านครูผู้สอน  
        ได้ 3 จ านวน ................ข้อ              
        ได้ 2  จ านวน ...............ข้อ              
        ได้ 1  จ านวน ...............ข้อ              

 รวม   ด้านผู้เรียน  
        ได้ 3 จ านวน ................ข้อ              
        ได้ 2  จ านวน ...............ข้อ              
        ได้ 1  จ านวน ...............ข้อ              

 รวม   ด้านกระบวนการ  
        ได้ 3 จ านวน ................ข้อ              
        ได้ 2  จ านวน ...............ข้อ              
        ได้ 1  จ านวน ...............ข้อ              
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ประเด็นที่ 3  :   แบบนเิทศ ติดตามการน าศาสตร์พระราชา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
............................. 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมายลง (/)  ในช่องปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติ   เพื่อแสดงถึงข้อมูลในการน าศาสตร์
พระราชาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังให้ค าอธิบายการปฏิบัติการน าศาสตร์พระราชา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

ตอนที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
               การด าเนินงานของสถานศึกษา                วิธีด าเนินการ หรือกิจกรรม 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติทีดีต่อ
บ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม  จริยธรรม  
 
 

 

2. การจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ  
 
 
 
 
 
 

 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ 
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ตอนที่ 2  การจัดการเรียนรู้  

ที่ รายการ 
หน่วย/แผนการ

เรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม 

ค าอธิบายการปฏิบัติ 
การน าศาสตร์พระราชา 

ไปใช้จัดการเรียนรู้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฎิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฎิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฎิบัต ิ

1 น าหลักการ เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา สู่การ
พัฒนาผู้เรียน 

       

2 น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาผู้เรียน 
   2.1 ครูผู้สอนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ต่อไปน้ี 
-ความพอประมาณ 
-ความมีเหตุผล 
-การสร้างภูมิคุ้มกัน 
-เงื่อนไขความรู้ 
-เงื่อนไขคุณธรรม 
   2.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
-ความพอประมาณ 
-ความมีเหตุผล 
-การสร้างภูมิคุ้มกัน 
-เงื่อนไขความรู้ 
-เงื่อนไขคุณธรรม 

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

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

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

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

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

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

 

3 น าหลักการทรงงานไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 

       

4 การน าศาสตร์พระราชา
พัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ
ของผู้เรียน 
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ที่ รายการ 
หน่วย/แผนการ

เรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม 

ค าอธิบายการปฏิบัติ 
การน าศาสตร์พระราชา 

ไปใช้จัดการเรียนรู้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฎิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฎิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฎิบัต ิ

5 การน าศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

       

6 ศาสตร์พระราชาส่งผล
ต่อผู้เรียน เกิดทักษะ
ดังต่อไปน้ี 
    6.1 ทักษะวิชาการ 
    6.2 ทักษะชีวิต 
    6.3 ทักษะวิชาชีพ 

       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
.......................................................................... .................. 

 

        โดย  ดร.มาเรียม  ซอหมัด 
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ประเด็นที่ 4  :  แบบนิเทศการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ และเขียนอธิบายการด าเนินการเมื่อระบุ

ว่ามีการปฎิบัติให้เห็นภาพการด าเนินการของโรงเรียนในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอนที่ 1  การบริหารจัดการ 
 

รายการ 
การด าเนินการ อธิบายพร้อมแสดงหลักฐาน

ประกอบการด าเนินการ  ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
1.โรงเรียนมนีโยบายและระบบการด าเนินการการจัดการ
ขยะและลดปริมาณขยะในโรงเรียน  

   

2. การจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงเรียน low 
carbon school ของโรงเรียนลดใช้พลังงาน  

   

3. การจัดการด้านการใช้น้ าและน้ าท้ิงในโรงเรียน     
4. การจัดซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการขยะใน
โรงเรียน  

   

5. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม  

   

6. โรงเรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อมในหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน  

   

7. โรงเรียนมีการขยายผลการด าเนินงานด้านอนุรกัษ์
พลังงานและสู่การจัดการขยะและลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน 

   

8. บุคลากรครูในโรงเรียนรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน 

   

9. บุคลากรอื่นๆ เช่น นักการภารโรง ผู้จ าหน่ายอาหาร
ในโรงเรียน ฯลฯ รับทราบเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการขยะและลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

   

10. นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการขยะและลดปริมาณขยะในโรงเรียน 

   

11. โรงเรียนมีมาตรการลดการใช้โฟม และถุงพลาสติก     
12. โรงเรียนมีการจัดการและคัดแยกขยะตามแนวคิด 
3Rs Reduce Reuse Recycle  
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ตอนที่ 2  การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/กิจกรรม/ที่ส่งเสริมฯ       แนวทางการด าเนินการ/ร่องรอยหลักฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตอนที่ 3  ผลส าเร็จท่ีเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
(ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

โดย  ดร. มาเรียม  ซอหมัด 
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ประเด็นที่ 5 :  แบบนเิทศ ติดตาม การด าเนินการจัดการเรียนการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม   
และการจัดการศึกษาทางไกล DLIT 

 
 
การส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ท่ี ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ ผลการด าเนินงานร่องรอย / 
หลักฐาน / 

ความส าเร็จ     
ผลประเมินของ 

ร.ร. หมายเหตุ 

(เต็ม5) ได้ 
1 Uninet ของโรงเรียนสามารถใช้งานได้  5   
2 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตใน

ระดับช้ัน ม.2 
 5   

3 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
โรงเรียน เป็นต้น ฯลฯ 

 5   

4 โรงเรียนส่งเสริมใช้โปรแกรมกราฟิกในการสร้าง
ส่ือการเรียนการสอน  

 5   

5 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้โปรแกรม
บันทึกภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์  

 5   

6 ครูส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอผลงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

 5   

7 มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และระหว่างครูกับ
นักเรียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 5   

8 มีการถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบต่างๆ ไปยังอุปกรณ์
อื่นๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 5   

9 นักเรียนใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้  5   
10 นักเรียนสามารถการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน 

เช่น โปรแกรม Word หรือ Excel หรือ 
PowerPoint ส่งงาน หรือน าเสนอช้ินงานได้ 
เช่น ช้ินงานท่ีนักเรียนส่งครู รายงานต่างๆ 

 5   

               คะแนน 5   

จุดเด่นของโรงเรียน           
จุดท่ีควรพัฒนา            
ข้อเสนอแนะ            
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 
 

ข้อ 

 
 
ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 

 
 

ผลการด าเนินงานร่องรอย / 
หลักฐาน  

ความส าเร็จผล
ประเมินของ 

ร.ร. หมายเหตุ 

(เต็ม5) ได้ 
1 โรงเรียนมีความพร้อมทางด้าน Internet  5   
2 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 5   

3 ครูสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ DLIT 
(www.dlit.ac.th) ได้ 

 5   

4 ครูสามารถดาวโหลดเครื่องมือและเนื้อหาท่ี
ต้องการ จาก www.dlit.ac.th มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

 5   

5 DLIT เป็นเครื่องมือท่ีมีเนื้อหาและเทคโนโลยี
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5   

6 DLIT มีเนื้อหาท่ีตอบสนองความต้องการและ
การใช้งานในกิจกรรมการสอนของครูและ
กิจกรรมการเรียนของนักเรียน 

 5   

7 DLIT เป็นเครื่องมือท่ีเปิดบริการให้ส าหรับทุก
คน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกท่ี ทุก
เวลา 

 5   

8 ครูมีความพึงพอใจในการใช้ DLIT เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

 5   

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้ส่ือการ
เรียนการสอน DLTV 

 5   

10 การใช้ DLTV เหมะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาของท่าน 

 5   

                                                          
ปัญหา และอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

 

 
 

โดย นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ 
 



 

14 
 

ประเด็นที่ 6  :  แบบนเิทศ ติดตาม การด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
    วิทยาการค านวน ออกแบบเทคโนโลยี และหุน่ยนต์ 

 
 
ค าช้ีแจง ขอให้โรงเรียนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ตามประเด็นของการติดตามดังต่อไปนี้  

(สรุปการด าเนินการแบบกระชับ) 
การด าเนินการและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาวิทยาการค านวณ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้และมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (แสดง) 
 

ท่ี รายการด าเนินการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ 
1 
 

ด าเนินการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน  
และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551(ฉบับปรับปรุง2560) 

    

2 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา     
3 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลท่ีเกิดจากการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
    

4 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

    

5 โรงเรียนมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องหรือมีเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาวิทยาการค านวณ ก่อนปี
การศึกษา 2561 มาก่อนแล้ว 

    

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 
 
แนวทางในการแก้ปัญหา 
 
 
ประเด็นความต้องการในการพัฒนา 
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รายวิชาออกแบบเทคโนโลย ีโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้และมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (แสดง) 
ท่ี รายการด าเนินการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ 

1 
ด าเนินการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน  
และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551(ฉบับปรับปรุง2560) 

    

2 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา     

3 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

    

4 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

    

5 
โรงเรียนมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องหรือมีเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ก่อนปี
การศึกษา 2561 มาก่อนแล้ว 

    

6 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ออกแบบเทคโนโลยีบูรณา
การเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

    

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 
 
แนวทางในการแก้ปัญหา 
 
 
ประเด็นความต้องการในการพัฒนา 
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รายวิชาเก่ียวข้องกับหุ่นยนต์ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้และมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (แสดง) 
ท่ี รายการด าเนินการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ 

1 
ด าเนินการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน  
และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551(ฉบับปรับปรุง2560) 

    

2 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา     

3 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

    

4 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

    

5 
โรงเรียนมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องหรือมีเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาการสร้างพัฒนา ออกแบบ
หุ่นยนต์ ก่อนปีการศึกษา 2561 มาก่อนแล้ว 

    

6 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีการบูรณาการ
วิทยาการค านวณ ออกแบบเทคโนโลยี และบูรณา
การเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

    

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 
 
แนวทางในการแก้ปัญหา 
 
 
ประเด็นความต้องการในการพัฒนา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

โดย นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

World Class Standard School 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

ค าชี้แจง ขอให้โรงเรียนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ตามประเด็นของการติดตามดังต่อไปนี้ 

(สรุปการด าเนินการแบบกระชับ) 

สถานะของโรงเรียน  OBECQA  SCQA  World Class Standard School 

 ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

ระบุโรงเรียนพี่เลี้ยง 

ระบุโรงเรียนคู่พัฒนา 

ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

1. โครงร่างองค์กรของ
โรงเรียนที่ก าหนดบริบท
ก าหนดกรอบที่โรงเรียน
ด าเนินการเป็นอย่างไร

2. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
3. พันธกิจของโรงเรียน
4. ค่านิยมของโรงเรียน
5. โรงเรียนคู่แข่งขัน

คู่เปรียบเทียบ 
6. ค่าเป้าหมายในการ

พัฒนา
7. โรงเรียนมีวิธีการใดใน

การสร้างกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน

8. โรงเรียนมีกลยุทธ์ใดที่ใช้
ในการด าเนินงานของ
โรงเรียน

9. โรงเรียนมีวิธีการใดใน
การน ากลยุทธ์ของ
โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ
และด าเนินงานของ
โรงเรียน

17

ประเด็นที่ 7 :  



ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

10. อธิบายกระบวนการที่
โรงเรียนใช้ในการรับฟัง
นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประเมินความ
พึงพอใจและความไม่พึง
พอใจ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือเสาะหาสารสนเทศที่
มีคุณค่าเพ่ือท าให้
เหนือกว่าความคาดหวัง
ของนักเรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

11. อธิบายวิธีการที่โรงเรียน
ใช้ในการเลือกและใช้
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
การวัดผล การ
ด าเนินการ การวิเคราะห์
และการทบทวน เพ่ือ
สนับสนุนการวางแผน
และการปรับปรุงการ
ด าเนินการของโรงเรียน

12. อธิบายการด าเนินการ
สร้างความตระหนักและ
ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
โรงเรียน มาตรฐานสากล
ให้แก่ครู บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง

13. อธิบายการด าเนินการ
ทบทวน ปรับแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล

18



ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

14. อธิบายการด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียน

15. อธิบายการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนากับ
โรงเรียนร่วมพัฒนา ภาคี
เครือข่ายทั้งภายใน และ
ต่างประเทศ

16. อธิบายการด าเนินการ
รายงานผลการประเมิน
โครงการ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่

17. อธิบายการด าเนินการ
ศึกษาท าความเข้าใจ
นโยบายการ ด าเนินงาน
ของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

18. อธิบายการด าเนินการ
ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจกับ บุคลากรถึง
แนวทางการด าเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา

19. อธิบายการด าเนินการ
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผลการ
ประเมินผลตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล

19



ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

20. อธิบายการด าเนินการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้

21. อธิบายการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับ คุณภาพ
และตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
ของครู

22. อธิบายการด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน ทาง
การศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในท้องถิ่นทั้ง
ภาครัฐและ เอกชน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและ การ
จัดการเรียนการสอน

23. อธิบายการด าเนินการ
วิจัย พัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบ การสอน
รายงาน ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่

24. แสดงผลลัพท์ที่เกิดจาก
การด าเนินการโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียน

25. ความประสงค์ในการ
ขอรับการประเมินตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ระบุ
ระยะเวลา

20



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบริหารคุณภาพ 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

ประเด็นความต้องการในการพัฒนา 

21
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ประเด็นที่ 8  :  แบบนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

โรงเรียน .............................................................................  
ค าช้ีแจง  โปรดเติมข้อความ และ ขีด √  ในช่อง   ท่ีตรงกับการด าเนินงานในโรงเรียนของท่าน   
 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

 1. มีการวางแผนการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 3. มีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 4. มีการด าเนินการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 5. มีการนิเทศ ติดตามผลภายใน
สถานศึกษา 
 6. มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 7.อื่นๆ โปรดระบุ.......... 
 

 แผนการด าเนินงานหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานผลการด าเนินงาน 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......... 

2.แนวทางการน าหลักสูตร              
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 1. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
ช้ัน......... 
 2. บูรณาการกับกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ัน......................... 
 3. บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ได้แก ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้................... 
ช้ัน............................................. 
 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ช้ัน.......................................... 
   ( ) กิจกรรมแนะแนว 
   ( ) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 
       ......ลูกเสือ   
       ......เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       ......ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
       ......ชุมนุม/ชมรม 
   ( ) กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
       สารธารณประโยชน์ 
 

 ค าส่ังสถานศึกษา 
 ตารางสอน 
 แบบลงทะเบียนผู้เรียน 
 แผนบูรณาการกลับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้................................ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดกิจกรรม 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
............................................ 
............................................ 
 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
........................ 
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ประเด็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  

 จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ 
บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  
ช้ัน............................ 
 อื่นๆ ระบุ................................. 
 

 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
ครูผู้สอน 

 ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
สอนตามระดับช้ันท่ีสอน 
 ครูมีการเตรียมส่ือประกอบ              
การสอนและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 ครูมีบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
อื่น ๆ 
 ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตไป
จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ครูมีรายงานผลการประเมินผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและสรุปเป็นรายช้ัน 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................. 
 

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ส่ือประกอบการสอน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 แผนบูรณาการการจัดการ
เรียนรู ้
 แนวการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิต
ในสถานศึกษา 
 บันทึกหลังสอน 
 เอกสารบันทึกผลการประเมิน 
 บันทึกผลหลังสอน 
 รายงานผลการประเมิน
ผู้เรียน 
 อื่นๆ (ระบุ) 

4. คุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน  ……….คน  
คิดเป็นร้อยละ............ 
 ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินผลการ
ทดสอบจาก สพฐ. จ านวน ...คน 
คิดเป็นร้อยละ ........................ 
 

 สรุปผลการประเมินผู้เรียน 
 สรุปผลการทดสอบจาก สพฐ. 
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ประเด็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการ

ทุจริต ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ดังนี้  
- ทักษะกระบวนการคิด  
จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ......... 
-อยู่อย่างพอเพียง 
จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ......... 
-มีวินัย 
จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ......... 
-ซื่อสัตย์สุจริต 
จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ......... 
-มีจิตสาธารณะ 
จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ......... 
หมายเหตุ ข้อ 2) จะรายงานเมื่อ สพฐ.
น าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียน 

 

 บันทึกผลการประเมิน
คุณธรรมของโรงเรียน 
 เครื่องมือประเมินคุณธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 
 รายงานผลการประเมิน 
อื่น ๆ ระบุ............................ 

จุดเด่นของสถานศึกษา (การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ …………………………ผู้รายงาน              
  (................................................) 

   ต าแหน่ง ........................................... 
             ............/........../.......... 

  

 

 http://gg.gg/eo40l                         โดย นางสาวภัททิยา  สุปินะ 

 

หมายเหตุ    กรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ในเอกสารชุดนี้ 
โดยสแกน QR code  เพื่อกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งน าเสนอ
และส่งข้อมูลให้กับศึกษานิเทศก์
ประจ าสหวิทยาเขต หรือส่งทาง   
E-mail : svpatt.su@gmail.com 
 

http://gg.gg/eo40l
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ประเด็นที่ 9 :  การด าเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” 
(การอ่านคล่อง เขียนคลอ่ง และการสื่อความ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 
โรงเรียน …………………………………………………………………………..สหวิทยาเขต ……………………………………… 
 

รายการนิเทศ กระบวนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. สถานศึกษาได้
ด าเนินการคัดกรอง
นักเรียนในด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ หรือ                  
การอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง หรือการอ่าน
คิดวิเคราะห์  
เป็นรายบุคคลหรือไม่ 

(  ) ด าเนินการ  
(  ) ไม่ได้ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 
..................................... 
...................................... 
....................................... 
....................................... 

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

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

2. สถานศึกษามี
มาตรการในการเร่งรัด
แก้ไขนักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้ หรือการอ่านคิด
วิเคราะห์ หรือไม่อย่างไร 
 

(  ) ด าเนินการ  
(  ) ไม่ได้ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 
..................................... 
...................................... 
....................................... 
....................................... 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                 ลงช่ือ…………………………………. 
              (........................................) 

 ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 

  
                   โดย  นางสาวภัททิยา  สุปินะ 

 

หมายเหตุ แบบนเิทศฉบับนี้ ให้กรอกข้อมูลลงใน google form โดยสแกน QR code  
ที่แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้  พร้อมจัดท าเปน็เอกสารน าเสนอในวันรับการนิเทศ 

https://forms.gle/xWY34Ksr3p8xcjtdA 
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ประเด็นที่ 10 :  แบบนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการนิเทศภายใน 
โรงเรียน   ................................ 

โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ปกีารศึกษา 2562   
 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่อง       และใน (   )  ท่ีสอดคล้องกับตามสภาพที่เป็นจริงตาม
ประเด็นการนิเทศ  พร้อมท้ังเขียนผลการด าเนินงาน/เอกสารร่องรอยหลักฐาน และปัญหา/อุปสรรค จากการ
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

ประเด็นการนิเทศ การด าเนินการของโรงเรียน 
(กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน/เอกสาร 
ร่องรอยหลักฐาน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 

1. แนวทางการด าเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

   

  1.1 การส ารวจสภาพปัจจุบัน
ปัญหาความต้องการ  
(Survey - S ) 
        วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
        สภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในอดีตและปัจจุบัน 
       ความต้องการการพัฒนา
ตนของครู 
       สภาพการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต 
       อื่นๆ
................................................ 
 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 
 

  

 1.2 การก าหนด มาตรฐาน 
(Standard - S) 
       แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 4 ปี 
       แผนปฏิบัติการประจ าปี 
       เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 
       เป้าหมายการพัฒนาครู 
       อื่นๆ
....................................................
. 
 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 
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ประเด็นการนิเทศ การด าเนินการของโรงเรียน 
(กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน/เอกสาร  
ร่องรอยหลักฐาน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
 

 1.3 การวางแผนการนิเทศ  
(Planning - P) 
       จัดท าแผนการนิเทศภายใน
ท่ีสอดคล้องความต้องการ 
       ก าหนดกรอบเนื้อหาการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
       ก าหนดเทคนิควิธีการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
       ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
       ก าหนดบทบาทของผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ 
       ก าหนดปฏิทินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
       อื่นๆ
....................................................
... 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 

  

 1.4 การให้ความรู้ก่อน
ด าเนินการนิเทศ 
(Informing - I) 
       ประชุมช้ีแจงการนิเทศ
ภายใน 
       ประชุมปฏิบัติการการเขียน
แผนการสอน 
       ประชุมปฏิบัติการการ
ออกแบบการสอนท่ีเน้นการสอน
เชิงรุก (Active Learning) เช่น 
แบบสอนโครงงาน สอนโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน การสอนแบบ
โครงงาน เป็นต้น 
        ประชุมปฏิบัติการวิจัยใน
ช้ันเรียน และ PLC 
        การบริหารจัดการช้ันเรียน 
        อื่นๆ
....................................................
. 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 
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ประเด็นการนิเทศ การด าเนินการของโรงเรียน 
(กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน/เอกสาร  
ร่องรอยหลักฐาน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
 

 1.5 การด าเนินการปฏิบัติการ
นิเทศ  (Doing - D)   
 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 
 

  

 1.6 การสร้างเสริมก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ  
(Reinforcing – R)   
 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 
 

  

 1.7 การประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating - E) 
       ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมิน 
       ก าหนดสภาพความส าเร็จ
และเกณฑ์การประเมิน 
       ก าหนดวิธีการประเมินและ
เครื่องมือประเมิน 
       ก าหนดแหล่งข้อมูล
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน  
       อื่นๆ
..............................................    
 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 

  

1.8  กระบวนการนิเทศภายใน
อื่นๆ ท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
 

วิธีการด าเนินการ 
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ประเด็นการนิเทศ การด าเนินการของโรงเรียน 
(กระบวนการ) 

ผลการด าเนินงาน/เอกสาร  
ร่องรอยหลักฐาน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
 

2. แนวทางการประเมินผลการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
       ประเมินส่ิงแวดล้อม 
(Context evaluation) 
       ประเมินตัวป้อน (Input 
evaluation)        
       ประเมินกระบวนการ 
(Process evaluation) 
       ประเมินผลผลิต (Product  
evaluation)  
       อื่นๆ
..............................................    

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 

  

3. แนวทางการรายงานผลการ
นิเทศภายใน 
ประกอบด้วย 
        แผนการนิเทศ 
        การด าเนินการตามแผน
นิเทศ และผลการด าเนินการของ
แต่ละกิจกรรม 
        ผลตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการนิเทศ แต่ละ
กิจกรรม 
        ปัญหาอุปสรรค์ในการ
ด าเนินงาน 
         อื่น ๆ 
...... ................ 

(  ) ด าเนินการ 
(  ) ไม่ด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ 

 

  

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................... 
 
        
         โดย  นางสุพัชรญา  วิสูญ 
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ประเด็นที่ 11 :  แบบติดตามสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

 

****************** 
 

ค าช้ีแจง แบบติดตาม ฉบับนี้มี 7 ตอน  ขอใหก้รอกข้อมูลใน ลิงค์หรือ สแกน QR Code ท่ีแนบในเท้าย 
เอกสารนี้  โดยไม่ต้องน าเสนอในวันรับการนิเทศของโรงเรียน 
   

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
  1). โรงเรียน…………………………………………………………………………………….. 

2). สหวิทยาเขต......................................................................................... 
3). ผู้ให้ข้อมูล.................................................................ต าแหน่ง..................................................... 

       เบอร์โทร...................................................... 
ตอนที่ 2 งานทะเบียน  วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ค าช้ีแจง   จงท ำเคร่ืองหมำย ลงใน   ที่ตรงกับควำมเป็นจริงเกี่ยวกับโรงเรียนของท่ำน โดยตรวจสอบ
การด าเนินงานเป็นรายข้อและให้ประเมินระดับการปฏิบัติของตนเองตามความเป็นจริง แล้วประเมินให้คะแนน
รวม  มีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ  1   หมายถึง  ไม่ได้ปฏิบัติ 
ระดับ  2   หมายถึง  ตระหนัก  ปฏิบัติ  แต่ไม่ได้น าไปใช้ไม่มีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติ 
ระดับ  3   หมายถึง  มี  ปฏิบัติมีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติแต่ไม่สม่ าเสมอ 
ระดับ  4   หมายถึง   มี  การปฏิบัติ มีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 
ระดับ  5   หมายถึง   มี  การปฏิบัติ  มีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

ข้อ                             ประเด็นการตดิตาม 
ผลการประเมนิ 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

1 งานทะเบียนวัดผลในโรงเรียนมีการท างานเป็นระบบ       
2 มีการแต่งต้ังครูรับผิดชอบงานทะเบียน และวัดผล      
3 มีการน าโปรแกรม งานทะเบียน-วัดผล SGS มาใช้ในงานทะเบียนวดัผล      
4 ครูทะเบียนวัดผลได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม งานทะเบียน-วัดผล SGS      
5 งานทะเบียนวัดผลในโรงเรียนเป็นปัจจุบัน      
6 มีการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนวัดผล      
7 มีการให้บริการข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางการเรียน รวดเร็ว ถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพ 
     

8 มีการรวบรวมสภาพปัญหางานทะเบียนวัดผลและแนวทางแก้ไขปัญหา      
9 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนงานทะเบียนวดัผล      
10 ครูทุกคนมคีวามรู ้ความเข้าใจ งานทะเบียนวัดผล      
11 โรงเรียนน าผล GPA มาวิเคราะห์ปรับใชใ้นการวัดแลและประเมินผลผูเ้รียน      
12 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนทกุปี      
 รวมคะแนน       

รวมทั้งหมด   
 

https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
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ตอนที่ 3  สรุปผลการประเมินจากตอนท่ี 2 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์สรุปคะแนนจากผลการประเมิน 
ระดับคะแนน 1   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 1-3 ข้อ  
ระดับคะแนน 2   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 4-5 ข้อ  
ระดับคะแนน 3   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 6-7 ข้อ  
ระดับคะแนน 4   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 8 -9 ข้อ  
ระดับคะแนน 5   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 10-12 ข้อ  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้..........................คะแนน  

 
 
 
ตอนที่ 4 สรุปข้อค้นพบ  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ   
ในการด าเนินงานทะเบียนและวัดผล พบขอ้สังเกตดังนี้ 
1.1 ข้อค้นพบ....................................................................................................................................................... 
1.2 ปัญหา .......................................................................................................................................................... 
1.3 อุปสรรค ...................................................................................................................................................... 
1.4 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพร้อมการสอบ O – NET ปี 2561 
ค าช้ีแจง   จงท ำเคร่ืองหมำย ลงใน   ที่ตรงกับควำมเป็นจริงเกี่ยวกับโรงเรียนของท่ำน โดยตรวจสอบ
การด าเนินงานเป็นรายข้อและให้ประเมินระดับการปฏิบัติของตนเองตามความเป็นจริง แล้วประเมินให้คะแนน
รวม  มีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ  1   หมายถึง  ไม่ได้ปฏิบัติ 
ระดับ  2   หมายถึง  ตระหนัก  ปฏิบัติ  แต่ไม่ได้น าไปใช้ไม่มีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติ 
ระดับ  3   หมายถึง มี  ปฏิบัติมีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติแต่ไม่สม่ าเสมอ 
ระดับ  4  หมายถึง มี  การปฏิบัติ มีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 
ระดับ  5  หมายถึง มี  การปฏิบัติ  มีเอกสารร่องรอยการปฏิบัติ เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 

ข้อ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 มีการแจ้งผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561ให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  
ทราบ 

      

2 โรงเรียนท าผลคะแนน มาวิเคราะห์หาปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข      
3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์      
4 มีแผนการสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์      
5 ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 
     

6 ครู ผู้บริหาร ได้แจ้งให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ  O-NET      
7 โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเครือข่าย ต่าง ๆ      
8 ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจ าปีของครู 
     

9 มีการวิเคราะห์ผลสอบ PISA,O-NET  ทุกระดับช้ันท่ีมีการทดสอบ      
10 มีการพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระวิชา และทุกคน      
 รวมคะแนน       

รวมทั้งหมด   

 
ตอนที่ 6  สรุปผลการประเมินจากตอนท่ี 5 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์สรุปคะแนนจากผลการประเมิน 
ระดับคะแนน 1   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 1-3 ข้อ  
ระดับคะแนน 2   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 4-5 ข้อ  
ระดับคะแนน 3   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 6-7 ข้อ  
ระดับคะแนน 4   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 8 -9 ข้อ  
ระดับคะแนน 5   หมายถึง โรงเรียนด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวน 10-12 ข้อ  

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้..........................คะแนน 
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ตอนที่ 7  สรุปข้อค้นพบ  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ   
 ในการด าเนินการเร่ืองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพร้อมการสอบ O – NET ปี 2561  พบ
ข้อสังเกตดังนี้ 
2.1 ข้อค้นพบ....................................................................................................................................................... 
2.2 ปัญหา .......................................................................................................................................................... 
2.3 อุปสรรค  ...................................................................................................................................................... 
2.4 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................. 
 
 
หมายเหตุ  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลใน google form โดยการสแกน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        โดย   ดร.นิธิวัฒน์  อินทสิทธิ์  และ 
                      นางสาวภัททิยา  สุปินะ 
 

https://forms.gle/Gj1rT4MRrLu2Jr8y6 
 

https://forms.gle/Gj1rT4MRrLu2Jr8y6
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ประเด็นที่ 12 :  แบบนเิทศ ติดตาม การพัฒนาครูและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนว STEM Education 

 
 

ค าชี้แจง   แบบนิเทศ ติดตามฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อส ารจจข้อมูลการพัฒนาครูและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนจ  
STEM Education ของโรงเรียนในสงักัด สพม.2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรจจราชการ 
ของกระทรจงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพฐ. โปรดกรอกข้อมูลตามคจามเป็นจริงใหค้รบถ้จน 
เพื่อการสรุปและรายงาน สพฐ. ต่อไป   
 

*หมายเหตุ  กรุณาตอบแบบส ารวจนี้ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/sec2-stem2019 หรอสแกน QR Code นี้ 
 โดยไม่ต้องน าเสนอในจันรับการนิเทศของโรงเรียน 
 

โรงเรียน (ไม่ต้องระบุค าจ่า "โรงเรียน" น าหน้า) *  

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล (โปรดระบุค าน าหน้า นาย/นาง/นางสาจ) * 

 
เบอร์โทรศัพท์ผู้ให้ข้อมูล (กรณีทางศึกษานิเทศก์ต้องการประสานงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) * 

 
ต าแหน่ง/หน้าท่ี ของผู้ให้ข้อมูล * 
 รองผู้อ านจยการกลุ่มบริหารจิชาการ 
 ผู้ช่จยรองผู้อ านจยการ / ผู้ช่จยผู้อ านจยการ กลุ่มบริหารจิชาการ 
 หัจหน้างานจิชาการของโรงเรียน 
 หัจหน้างานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน 
 หัจหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ครูผู้สอน 
 อื่นๆ 

  
 

จ านจนครูผูส้อนจชิาจทิยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ต้น * 
 

จ านจนครูผูส้อนจชิาจทิยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ปลาย * 
 

จ านจนครูผูส้อนจชิาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ต้น * 
 

จ านจนครูผูส้อนจชิาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ปลาย * 
 

จ านจนครูผูส้อนจชิาคอมพิจเตอร์/จทิยาการค านจณ ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ต้น * 
 

จ านจนครูผูส้อนจชิาคอมพิจเตอร์/จทิยาการค านจณ ในปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ปลาย * 
 

จ านจนครู ระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสจท. * 
 

http://gg.gg/sec2-stem2019


35 
 

จ านจนครู ระดับ ม.ปลาย ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสจท. * 
 

โรงเรียนของทา่นได้สง่เสริม สนับสนนุครผูู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนจสะเต็มศึกษาในรูปแบบใดบ้าง 
(ตอบได้มากกจ่า 1 ข้อ) * 
 เข้าอบรมตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสจท. 
 เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบจงจร (คูปองคร)ู 
 เข้าอบรมตามโครงการที่จัดข้ึนโดยมหาจิทยาลยัต่างๆ 
 เข้าอบรมตามโครงการที่จัดข้ึนโดยส านักพิมพ ์บริษัทเอกชน 
 โรงเรียนจัดอบรมโดยจิทยากรที่เปน็ครใูนโรงเรยีน 
 โรงเรียนจัดอบรมโดยเชิญจทิยากรจากหน่จยงานภายนอก 
 ส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูได้อบรมออนไลนท์างด้านสะเต็มศึกษา 
 การท า PLC ในด้านการจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
 การศึกษาดูงานโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ทางด้านสะเต็มศึกษา 

 อื่นๆ  
โรงเรียนของทา่นได้ด าเนินการขับเคลื่อนกจิกรรมสะเต็มศึกษาในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกจ่า 1 ข้อ) * 
 ไม่มีการด าเนินการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้จิทยาศาสตร์ จชิาเดียจ 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จชิาเดียจ 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี/คอมพิจเตอร์/จิทยาการค านจณ จิชาเดียจ 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้จิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย สังคม ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ในลักษณะของโครงงานหรือโครงการ 
 จัดการเรียนการสอนในรายจิชาเพิ่มเติมของกลุม่สาระการเรียนรู้จิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับจิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จัดเป็นกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน เชน่ ชมรมสะเต็มศึกษา ชุมนุมสะเต็มศึกษา 
 จัดเป็นโครงการหรือกจิกรรมของโรงเรียน เชน่ ค่ายสะเต็มศึกษา กจิกรรม Walk Rally สะเต็มศึกษา ศึกษาดูงาน
ด้านสะเต็มศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ 
 จัดท าแหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น มุมสะเต็มศึกษา ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ศนูย์การเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
 สร้างคจามร่จมมือกับหน่จยงานภาครฐั และเอกชนในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 จัดกิจกรรมประกจดแข่งขันทางด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 
 ส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักเรียนได้เข้าร่จมแข่งขันทางด้านสะเต็มศึกษากับหน่จยงานภายนอกต่างๆ 
 เชิญจทิยากรภายนอก ศิษย์เกา่ หรือทูตสะเต็มมาให้คจามรู้หรือท ากจิกรรมร่จมกับนักเรียน 

 อื่นๆ  
โครงการ/กจิกรรม หรือผลงานดีเด่นของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ถ้ามี) 

 
 

 ……………………….. 
 

     โดย  ดร.กอบจิทย์  พิริยะจัฒน ์
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ประเด็นที่ 13 : แบบนเิทศ ติดตามและประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 
 
โรงเรียน …………………………………………………………………………..สหวิทยาเขต ……………………………………… 
 
1. มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2561 

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ทักษะที่ประเมิน 

จ านวน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ระดับผ่าน ระดับดี ระดับดีเย่ียม รวม 
รวมผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมิน 
ในระดับดีข้ึนไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความสามารถใน
การอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 
 

             

1.1  วิธีด าเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
1.2  ปัญหาอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
1.3 ข้อเสนอแนะเพี่อการพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
1.4  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ…………………………………. 
(........................................) 

     ผู้รายงาน 
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2. มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ทักษะที่ประเมิน 

จ านวน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ระดับผ่าน ระดับดี ระดับดีเย่ียม รวม 
รวมผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมิน 
ในระดับดีข้ึนไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความสามารถใน
การอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 

1.1 วิธีด าเนินการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
1.2 ปัญหาอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
1.3 ข้อเสนอแนะเพี่อการพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
1.4 เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ…………………………………. 
(........................................) 

     ผู้รายงาน 

หมายเหตุ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ในเอกสารชุดนี้ 
โดยสแกน QR code  เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งส่ง
ข้อมูลให้กับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต หรือส่งทาง   
E-mail : svpatt.su@gmail.com

โดย นางสาวภัททิยา  สุปนะ
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ประเด็นการนิเทศอ่ืนๆ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

 โดย นางพิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย 

เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีบริบทท่ีแตกต่างกัน ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน ด้านการจัด
การศึกษา  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร หน่วยงานต่างๆ  รวมท้ังพื้นฐานของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน  รวมท้ังนโยบายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียน 
และอีกหลากหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน   

นอกจากนี้ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดให้ปี 2562 เป็นปีทองแห่ง    
การนิเทศท่ีเน้นการบูรณาการและการใช้พื้นท่ีเป็นฐาน/โรงเรียนเป็นฐาน รวมท้ังการให้ความส าคัญต่อการนิเทศ
ภายในท่ีเน้นห้องเรียนเป็นฐานเช่นกัน  ซึ่งการเน้นห้องเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3  คือ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ท่ีเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี   ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดังนั้น นอกเหนือจากประเด็นการนิเทศ ท้ัง 12 ประเด็นท่ีกล่าวมาแล้ว  ประเด็นการนิเทศอื่นๆ จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการนิเทศแต่ละโรงเรียน   ท่ีมีความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริม พัฒนาหรือการติดตาม 
การด าเนินงานท่ีแตกต่างกันไป  ตามแนวนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ท่ีเน้น
การนิเทศเต็มพิกัด โดยศึกษานิเทศก์ประจ าแต่ละสหวิทยาเขตเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับโรงเรียน 

ประเด็นการนิเทศท่ีอาจมีในระหว่างการนิเทศ ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละโรงเรียน เช่น 

- โรงเรียนในโครงการพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น

- โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เช่น กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  การประกันคุณภาพการศึกษา   เป็นต้น

- งานตามนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เช่น การแข่งขันผลงานการปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ  การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น

………………………. 




