


 
ค าน า 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น 
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2560 – 2564) โดยใช้ข้อมูลสรุปผลการนิเทศ
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บริบทของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ความส าเร็จของ
โครงการ การถอดบทเรียนการนิเทศฯตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นพิเศษ และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา 
 

เพ่ือให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร น าข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาและนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  มาวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหา ความส าเร็จ
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือร่วมกันในการท างานทั้ง
ด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 
 

   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 ส่วนที่ 1  
บริบทการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนเขตพ้ืนที่ 50 เขต  
มีสถานศึกษาจ านวนมากหลากหลายสังกัด เพื่อให้การศึกษาเกิดการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด             
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล วางแผนในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน และ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบปัญหา ความต้องการในการนิเทศ ตามนโยบาย/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และรวบรวมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ จากการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น ใน
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศฯ วางแผนการนิเทศ (ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา จ านวน 53 แห่ง ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 1. สังกัดคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนิเทศตาม
กระบวนการ PDCA เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตามนโยบาย ผลส าเร็จ สภาพปัญหา และ
อุปสรรคของการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
เกิดการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่ สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดท าแผนการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของ 

สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือน าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเปูาหมาย 
 ส่วนที่ 1 บริบทการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
3. กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (PDCA) 
4. ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
6. ตัวชี้วัดและเปูาหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  

 1.1 การปกครองและประชากร 

 กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารงานควบคู่กับสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต 160 แขวง ประกอบด้วย 1.เขตพระนคร 2.ดุสิต   
3.ปูอมปราบศัตรูบ่าย 4.ปทุมวัน 5.สัมพันธวงศ์ 6.บางรัก 7.ยานนาวา 8.สาธร 9.บางคอแหลม 10.บางซื่อ     
11.พญาไท 12.ราชเทวี 13.ห้วยขวาง 14.ดินแดง 15.ประเวศ 16.สวนหลวง 17.จตุจักร 18.ลาดพร้าว              
19.หนองจอก 20.ลาดกระบัง 21.ธนบุรี 22.คลองสาน 23.บางกอกน้อย 24.บางกอกใหญ่ 25.บางพลัด           
26.จอมทอง 27.ราษฎร์บูรณะ 28.ทุ่งครุ 29.หนองแขม 30.พระโขนง 31.บางนา 32.คลองเตย 33.วัฒนา      
34.บางเขน 35.สายไหม 36.ดอนเมือง 37.หลักสี่ 38.บางกะปิ 39.วังทองหลาง 40.บึงกุ่ม 41.คันนายาว        
42.สะพานสูง 43.มีนบุรี 44.คลองสามวา 45.ภาษีเจริญ 46.บางแค 47.บางขุนเทียน 48.บางบอน 49.ตลิ่งชัน  
50.ทวีวัฒนา 

 
 

 
           
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
   
 

 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

  แผนภาพที่ 2 จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
                             (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 สป.ณ วันที่ 10 มค 2561) 
 

 จ านวนสถานศึกษา  
ตารางท่ี 1  จ านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถานศึกษาในระบบ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,092 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 159 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 729 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 92  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 62  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50  
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 451 

ส านักการศึกษา กทม./อปท 437 
สถาบันการบินพลเรือน 1 

กองทัพบก 2 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11 

รวมทั้งสิ้น 1,543 
  
 
 

อ่ืนๆ 3 

สช. 729 

สพฐ. 159 ส านักการศึกษา กทม.437 

สอศ. 92 

สกอ. 62 

กศน. 50 

ส านักพระพุทธศาสนา 11 
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 เริ่มตน้ 

 

 เสนอศึกษาธิการภาค 

 

 

 

2. แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                       ไม่เห็นชอบ 
                                                           เห็นชอบ 

 
 
 

แผนภาพที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 

ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) Plan 

 

 

ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(D) Do 

 

ลงพ้ืนที่ติดตามซ้ า (A) Act  

วางแผน ก าหนดปฏิทินการปฏิบตังิาน     
(P) Plan 

 
 

ปฏิทินการนิเทศ (P) Plan 
 

แจ้งหน่วยรับตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สถานศึกษาในสังกัด  สช., กศน., สกอ.,สพฐ.และพศ. (D) Do 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์  
รายงานฯ สรปุ ประเมินผล (C) Check  

 

รายงานผลการนิเทศ 

 

เสนอรายงานการนิเทศให้ กศจ. พิจารณา 
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3. วงจรการควบคุมคุณภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้วงจรการ
ควบคุมคุณภาพติดตามคุณภาพงานแบบ PDCA ในการนิเทศฯ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan 
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D ) 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A) 

รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศฯ  ดังแผนภาพ 
วงจรควบคุมคุณภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  
ปีการศึกษา 2/2560 และ 1/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

1. ศึกษานโยบาย สภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาของ
สถานศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกสังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษา
ตามกลุม่เปูาหมาย 
จัดล าดับตามความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วน
มากที่สุดไปหาเร่งด่วน
น้อยที่สุด 
  2.3 จัดกลุ่มของ
สถานศึกษา 
  2.4 วางแผนการนิเทศ      
ตามนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ 
ศธจ.กทม. 
   2.5 ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทิน
การนิเทศ 
 
 

1. แต่งตั้งคณะ
ด าเนินงานการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ประชุมร่วมวาง
แผนการนิเทศ 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ  
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4. ประชุมช้ีแจ้งการ
นิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มสี่วน
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล ตามปฏิทิน
การนิเทศ 
 

1. ประชุมผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ผลการนเิทศ 
3. สรปุ ประเมินผล  
การนิเทศแต่ละเรื่องให้
เห็นพัฒนาการ จุดที่
ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 
ของครู  
 
 
 

 
 

1. ติดตามผลการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาที่
หลังจากที่ไดร้ับนเิทศฯ  
2. จัดท าข้อมลู
สารสนเทศ 
การนเิทศ ตดิตาม 
และประเมินผล  
เพื่อวางแผนการนิเทศ
ในระยะต่อไป 
3. รายงานผล 
การนเิทศฯ ต่อ
ผู้บังคับบญัชา และส่ง
รายงานไปยังหน่วยงาน
และสถานศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
เปูาหมายไดร้ับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
มีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี
ได้รับการนิเทศในสถานศึกษา
เปูาหมายมีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ  
2. รายงานผลการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3.   สถานศึกษามีแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

P D C A 
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3.1 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) Plan 
 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจากข้อมูล 

สารสนเทศของสถานศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ประเภทสามัญทั่วไปมีสถานศึกษาจ านวน 667 แห่ง เป็นจ านวนมากที่สุด
กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดท าแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ 
  ส่วนที่ 4 วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  ส่วนที่ 5 รางวัลคุณภาพที่สถานศึกษาได้รับ 
  ส่วนที่ 6 ความต้องการนิเทศ และความชว่ยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก ศธจ.กทม. 

3.2 วางแผนนิเทศ (P) Plan 
2.1  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด และผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และคะแนนของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (N-NET) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา เพ่ือดูความ
เปลี่ยนแปลง แนวโน้มของคะแนน และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเปูาหมาย จัดล าดับตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด 
ไปหาเร่งด่วนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของทุกสังกัดในเขต
กรุงเทพมหานคร และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานตามจ านวนกลุม่เปูาหมาย 53 แห่งดังนี้  

1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 46 แห่ง 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน 3 แห่ง 
3. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

         จ านวน 2 แห่ง 
4. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)    จ านวน 2 แห่ง 

         2.3 จัดกลุ่มของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการได้รับการนิเทศ และกลุ่มที่
ต้องการพัฒนาเร่งด่วน โดยพิจารณาจากแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
        2.4 วางแผนการนิเทศ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มาวางแผนการนิเทศให้เหมาะสมกับ
เครื่องมือการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET), (N-NET) 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
5. การยกระดับคุณภาพสถานศกึษาที่ต้องการความชว่ยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งดว่น  
6. การอ่านออกเขียนได้ 
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7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

    2.5  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนิเทศ 
3.3 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา (D) Do 

1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมชี้แจงการนิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทินการนิเทศ 

5.1 กระตุ้นครูผู้สอนให้พิจารณาแต่ละกิจกรรมของนโยบายที่สถานศึกษาด าเนินการ 
แล้วยังไม่ประสบผลส าเร็จ หรือต้องการพัฒนาต่อว่าจะพัฒนาอย่างไร ด้วยวิธีการใด 

5.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ของแต่ละโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน 
       5.3 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ  

        5.4 ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน ในประเด็นอ่ืนๆ ที่โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม เช่น  
     - การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน/หน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอน 
     - การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
     - การปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     - การท าวิจัยในชั้นเรียน  
     - การใช้นวัตกรรม/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     - การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     - ระบบการนิเทศ ติดตามภายในของโรงเรียน ฯลฯ 

3.4  สรุปผลการนิเทศ (C) Check 
1. ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห ์สังเคราะห์ ผลการนิเทศ 
3. สรุป ประเมินผล การนิเทศของสถานศึกษาเปูาหมาย ตามนโยบายแต่ละเรื่องให้เห็นพัฒนาการ 

จุดที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมของครู  
3.5 ลงพื้นที่ติดตามซ้ า (A) Act 

  1. ติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่หลังจากที่ได้รับนิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป 
3. รายงานผลการนิเทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานไปยังหน่วยงานและสถานศึกษา

กลุ่มเปูาหมาย  
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4. ปฏิทินการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา  
กระบวนการด าเนินงานการนิเทศฯ พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 2561 

ธ.ค. มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

          ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan 
1. ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา
ทุกสังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเปูาหมาย จัดล าดับตาม
ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากทีสุ่ดไปหาเร่งด่วนน้อย
ที่สุด 
   2.3 จัดกลุ่มของสถานศึกษา 
  2.4 วางแผนการนิเทศ      ตามนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ ศธจ.กทม. 
   2.5 ก าหนดปฏิทินการปฏิบตัิงาน และปฏิทินการนิเทศ 

          ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D ) 
1. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมช้ีแจงการนิเทศฯ ให้แกผู่้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทิน
การนิเทศ 

          ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
1. ประชุมผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการนเิทศ 
3. สรปุ ประเมินผล การนิเทศแต่ละเรื่องให้เห็นพัฒนาการ 
จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมของครู 

          ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A) 
1. ติดตามผลการพัฒนา คณุภาพการศึกษาที่หลังจากทีไ่ด้รบั
นิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมลูสารสนเทศการนเิทศ ติดตามและประเมินผล  
เพื่อวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป 
3. รายงานผลการนเิทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงาน     
ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษากลุม่เปูาหมาย 
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5. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นิเทศติดตาม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และจุดเน้นพิเศษ ที่ต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET), (N-NET) 
2. การจดัการศึกษาปฐมวัย 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
6. การอ่านออกเขียนได้ 
7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 

 
 
 
 
 

6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา     
เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามระดับความส าเร็จของค ารับรองฯ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เปูาหมายในพ้ืนที่กรุงเพทมหานคร  

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 60 =  1  คะแนน 
ร้อยละ 70 =   2  คะแนน 
ร้อยละ 80 =   3  คะแนน 
ร้อยละ 90 =   4  คะแนน 
ร้อยละ100 =   5  คะแนน 

 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษาตามประเด็นที่ก าหนด และประเด็นอ่ืนๆ 

- วางแผน 
- พัฒนา 
- ส่งเสริม 

ร่วมกัน 
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7. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

 ที่ปรึกษา 
1. ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
คณะกรรมการภายนอกร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย 
1. บุคลากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. บุคลากรจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
3. บุคลากรจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4. บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
5. บุคลากรจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
6. บุคลากรจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
 

    ** (รายละเอียดอยู่ภาคผนวก หน้าที่ 56 - 62) 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
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 ส่วนที่ 2  
สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
                 ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  

 โครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
นิเทศฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติได้ตามค่าเปูาหมายของโครงการ ดังนี้ 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาเปูาหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเปูาหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 5 คะแนน 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาเปูาหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 4 คะแนน 

3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการนิเทศในสถานศึกษาเปูาหมายมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย แบบสอบถามความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับการ 

นิเทศในสถานศึกษาเปูาหมาย มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในระดับมาก – มากที่สุด 
ร้อยละ 97.56 และระดับปลานกลาง ร้อยละ 2.44  

บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 4 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 53 โรงเรียน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จ านวน 41 คน โดยแบ่งเป็น 
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 ครู จ านวน  20 คน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 13 คน 
 ผู้รับใบอนุญาต จ านวน 4 คน 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน 
 ครอ่ืูนๆ จ านวน 1 คน  
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ จ านวน 1 คน  

ซ่ึงแบบความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบ่งออกเป็น 7 ด้านดังนี้ 
ด้านที่ 1 ผู้นิเทศมีความรอบรู้ด้านวิชาการ  
 

 
 
 
 
 

 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด้านที่ 1 ผู้นิเทศมีความรอบรู้ด้านวิชาการ ระดับมากท่ีสุด  
ร้อยละ 63.4 และระดับมาก ร้อยละ 36.6 
 

ด้านที่ 2 ผู้นิเทศมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นกัลยาณมิตร 

 

 
 
 
 
 

 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด้านที่ 2 ผู้นเิทศมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นกัลยาณมิตร 
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 75.6 และระดับมาก ร้อยละ 24.4 

 

ด้านที่ 3 ผู้นิเทศสามารถชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด้านที่ 3 ผู้นเิทศสามารถชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 75.6 และระดับมาก ร้อยละ 24.4 
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ด้านที่ 4 ผู้นิเทศยินดีรับฟังข้อค าถาม/ข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และด้านที่ 4 ผู้นิเทศยินดีรับฟังข้อค าถาม/ข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ 

 ระดับมากที่สุด ร้อยละ 78 และระดับมาก ร้อยละ 22 

 

ด้านที่ 5 ผู้นิเทศสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจนเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และด้านที่ 5 ผู้นิเทศสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจนเหมาะสม 
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 73.2 และระดับมาก ร้อยละ 26.8 

 

ด้านที่ 6 ความเหมาะสมของรูปแบบ/กระบวนการนิเทศงาน 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และด้านที่ 6 ความเหมาะสมของรูปแบบ/กระบวนการนิเทศงาน 
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 58.5 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 34.1 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.3 

 

ด้านที่ 7 ระยะเวลาในการนิเทศ 
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จากภาพแผนภูมิของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 41 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และด้านที่ 7 ระยะเวลาในการนิเทศ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 51.2 รองลงมา 
ระดับมาก ร้อยละ 39.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 9.8 

เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาทั้ง 53 แห่ง ได้รับการนิเทศตามแผนการนิเทศ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดท ารายงานผลการนิเทศฯเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา  
3. สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ านวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 
  

เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับคะแนนที่ 1  จ านวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั้งหมดเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง ต่อ ปี 
ระดับคะแนนที่ 2  จ านวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั้งหมดเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า  35 ครั้ง ต่อ ปี 
ระดับคะแนนที่ 3  จ านวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั้งหมดเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า  40 ครั้ง ต่อ ปี 
ระดับคะแนนที่ 4  จ านวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั้งหมดเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า  45 ครั้ง ต่อ ปี 
ระดับคะแนนที่ 5  จ านวนครั้งในการนิเทศ ของศึกษานิเทศก์ทั้งหมดเฉลี่ย 

ไม่นอ้ยกว่า  50 ครั้ง ต่อ ปี 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

วางแผนการนิเทศฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด และเปูาหมายตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จ านวน 
53 แห่ง ประกอบไปด้วย 4 สังกัดดังนี้ 

1. สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                        จ านวน 46 แห่ง 
2. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            จ านวน 3  แห่ง 
3. สถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        จ านวน 2  แห่ง 
4. สถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2  แห่ง 
   (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)                 

 
 

เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเปูาหมายทั้ง 53 แห่งใน 4 สังกัด ข้างต้นได้รับการนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 5 คะแนน   

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง 5 คน ออกนิเทศสถานศึกษา 
ทั้ง 53 แห่ง ตามก าหนดการนิเทศ ในระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
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เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการนิเทศ และน าผลการนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป 
2. ผู้บริหารระดับสูง ได้ทราบผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาจัดการศึกษาต่อไป 
 

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 53 แห่ง 
 

ล าดับที่ สถานศึกษา เขต สังกัด 
1 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร  จตุจักร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

2 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ราชเทว ี สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

3 โรงเรียนสวนบัว พญาไท สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

4 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ พญาไท สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

5 โรงเรียนกันตะบตุร ดุสิต สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

6 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา ปูอมปราบศัตรูพ่าย สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

7 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

8 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป ราชเทว ี สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

9 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดลาดพร้าว จตุจักร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

10 โรงเรียนจินดานุกลู จตุจักร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

11 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา จตุจักร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

12 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ ์ จตุจักร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

13 โรงเรียนอนุบาลน้องหน ู ดอนเมือง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

14 โรงเรียนอนุบาลวัดไผเ่ขียว ดอนเมือง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

15 โรงเรียนอันวารุ้ลอสิลาม ห้วยขวาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

16 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน ์ ห้วยขวาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

17 โรงเรียนฤทธไิกรศึกษา ลาดพร้าว สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

18 โรงเรียนอสิลามสันติชน วังทองหลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

19 โรงเรียนเศรษฐบตุรอุปถัมภ ์ วังทองหลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

20 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) วังทองหลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

21 โรงเรียนอนุบาลบ้านคร ู วังทองหลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

22 โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา บางกะปิ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

23 โรงเรียนหัวหมากวิทยานสุรณ ์ บางกะปิ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

24 โรงเรียนณฏัฐวุฒิวิทยา บางกะปิ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

25 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา ประเวศ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

26 โรงเรียนอ้ามานะหศ์ึกษาศาสน ์ ประเวศ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

27 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา บึงกุ่ม สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

28 โรงเรียนอนุบาลลูกหน ู บึงกุ่ม สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

29 โรงเรียนนรรตัน์รังสฤษดิ ์ สะพานสูง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

30 โรงเรียนนรีชาศึกษา คลองสามวา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
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ล าดับที่ สถานศึกษา เขต สังกัด 
31 โรงเรียนไมตรีจติวิทยาทาน คลองสามวา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

32 โรงเรียนแสงหิรญั วัฒนา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

33 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลา พระโขนง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

34 โรงเรียนอสัสมัชัญ บางรัก สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

35 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ บางพลัด สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

36 โรงเรียนอนุบาลฤชากร บางพลัด สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

37 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตพญาไท 

พญาไท ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

38 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตดสุิต 

ดุสิต ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

39 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตหนองจอก 

หนองจอก ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

40 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา หลักสี ่ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

41 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต ุ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

บางเขน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

42 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

ดุสิต 
 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

43 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
(โรงเรียนเฉพาะความพิการ) 

ดุสิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

44 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
(โรงเรียนเฉพาะความพิการ) 

สาทร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

45 โรงเรียนอนุบาลจินกาญจณ์ดา บางพลัด สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

46 โรงเรียนบางอ้อศึกษา บางพลัด สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

47 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย ์ ราษฎร์บรูณะ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

48 โรงเรียนปัญญาศักดิ ์บางบอน บางบอน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

49 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา บางกอกน้อย สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

50 โรงเรียนกศุลศึกษา ตลิ่งชัน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

51 โรงเรียนอนุบาลปษิตา ตลิ่งชัน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

52 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว ทวีวัฒนา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

53 โรงเรียนโชติกาญจน ์ ทวีวัฒนา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
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 ส่วนที่ 3  
ถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล จัดประชุมร่วมกับตัวแทนของบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ทั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวแทนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการในกรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษากลุ่มเปูาหมายใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 4 สังกัด ดังนี้  

1. สถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.)            
จ านวน 44 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.1 ตัวแทน สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก 
1.1.1 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว 
1.1.2 โรงเรียนอนุบาลลูกหน ู
1.1.3 โรงเรียนอ้ามานะห์ศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1.2 ตัวแทน สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขนาดกลาง 
1.2.1 โรงเรียนสวนบัว 
1.2.2 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ 
1.2.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 
 

 
 
 
 
 
1.3 ตัวแทน สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขนาดใหญ ่

1.3.1 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 
1.3.2 โรงเรียนกุศลศึกษา 
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2. สถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
จ านวน 2 แห่ง 

2.1 ตัวแทน โรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
2.2 ตัวแทน โรงเรียนสาธติลอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. สถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 3 แห่ง 
3.1 ตัวแทน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตดุสิต 
3.2 ตวัแทน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไท 
3.3 ตัวแทน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตหนองจอก 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
4. สถานศึกษาเฉพาะความพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 แห่ง  

   4.1 ตัวแทน โรงเรียนปัญญาวุฒกิร 
 4.2 ตัวแทน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 
 4.3 ตัวแทน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
 4.4 ตัวแทน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ์ 
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 1. การด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 

 จุดเน้นพิเศษ ที่ต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  
จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น “โครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ,  

การอ่าน“โครงการรักการอ่าน”, “โครงการเสียงตามสายวชิาการ”, “กิจกรรมภาษาหน้าเสาธง” 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

และยึดผู้รียนเป็นส าคัญ ตามความถนัด ความสนใจ  
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. มีการปรับปรุงจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3. จัดท าแผนปฏบิัติการและปฏิทนิปฏิบัตงิานพ.ศ.2560 

 ข้อเสนอแนะ 
ต้องปรบัปรุงการเขียนหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เชน่ การเพิ่มเติมตรงสาระการเรียนรู้

ให้เหมาะกบับริบทของโรงเรียน และช่องประสบการณ์ส าคัญต้องใสใ่ห้ครบตามหลักสตูรฯ 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. มีค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาตา่งประเทศ เชน่ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 

ภาษาอาหรับ และภาษาอ่ืนๆทีโ่รงเรียนจัดให้กับนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ, การร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

เกมภาษาอังกฤษ อื่นๆ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  
1. การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานตา่งๆ เชน่ โครงงานปลูกพืช-ผัก 

งานนวัตกรรมเทคโนโลย,ี งานประดิษฐ ์ 
2. จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 

5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  ไม่มีโครงการยกยกระดับคุณภาพสถานศกึษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ

พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
6. การอ่านออกเขียนได้ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี 

ภาษาอาหรับ และภาษาอ่ืนๆทีโ่รงเรียนจัดให้กับนักเรียน 
2. เน้นการอ่าน-เขียน ตามพัฒนาการของเด็ก 

7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. มีการบูรณาการและจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา, เข้าค่ายพระรุทธศาสนา/ธรรมะ 
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2. มีการนิมนต์พระจากวัดมาเทศนใ์ห้กับนักเรียน บางโรงเรียนนิมนต์พระมาสอนนักเรียน 
ทุกสัปดาห์ 

8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการสอน/เทคนิคการสอน ในกลุม่สาระวชิาตา่งๆที่หนว่ยงาน
เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆจัดขึน้ 

2. ครูได้รับการพัฒนาอบรม 20 ชัว่โมง/ปี  
3. ประชุมและนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. กิจกรรมจิตอาสา บูรณาการร่วมกับลูกเสือ เนตรนารี 

10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา  
2. การท างานเปน็กลุ่ม โครงงานตา่งๆ 

11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ และเด็กที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร และการอ่าน การเขียน ส่งผลต่อการเรียน ทางโรงเรียนให้
ครูประจ าชัน้คอยดูแล และสอนเสริมให้กับนักเรียน 

ตอนที่ 2 สรุปปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน  
1. โรงเรียนส่วนใหญ่ขาด นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2. ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงาน

ประจ าปี ส่งไปที่สช. แต่บางโรงเรียนยังเป็นแบบฟอร์มเก่าในแบบรายงานต้องปรับเรื่องการจัดท ารายงาน
ในการน าเสนอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบรูณ์ต่อไป 
 การแก้ปัญหา โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการท ารายงานประกัน 

คุณภาพภายในแบบใหม่ได้ที่เวบ็ไซต์ของ สช. 
3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สช. มีแนวโน้มที่จะปิดกิจการค่อนข้างสูงหลายแห่ง เนื่องจากนักเรียนลดลง

มาก และส่งผลต่อการบริหารจดัการในโรงเรียน 
4. ปัญหาเรื่องอาคารสถานที่คับแคบ ไม่มีพืน้ที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ และคู่แข่งของโรงเรียนใกลเ้คียงที่เปิด

ใหม่มีการแข่งขันเพื่อรับนักเรียนกันสูง 
5. ปัญหาเรื่องระบบของรัฐบาลในการดูแลโรงเรียนเอกชน เช่น การดูแลบุคลากรของโรงเรียน งบประมาณ

ต่างๆ ในการพฒันาโรงเรียนตามนโยบาย และการพัฒนาบุคลากร เช่นอบรมครู 
6. ปัญหาการจัดท าหลักสูตรใหม่ที่การปรับปรุงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ที่มี

การปรับเปลี่ยนกับการงานฯ  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบบัปรบัปรุง 2560) โรงเรียนยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 การแก้ปัญหา โรงเรียนมีการจดัประชุมครู ชี้แจง และให้น าไปปรับหลักสูตรของ 

     สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสูตรใหม่ 
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7. ผู้ปกครองมีความคาดหวังในพฒันาการของลูก เร่งให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เด็ก 
อ่านออก เขียนได้ และวิชาการต่างๆ สง่ผลต่อโรงเรียนต้องปรบัการเรียนการสอนท าให้ไม่ตรงตาม
พัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น 
 การแก้ปัญหา โรงเรียนบางแห่งจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผูป้กครอง ให้เข้าใจ 

พัฒนาการของเด็ก 
8. บุคลากรน้อย ขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ตรงตามเอกวิชาทีส่อน ประสบการณ์น้อยและผลัดเปลีย่นบ่อย 

 การแก้ปัญหา  โรงเรียนบางแห่งเพิ่มสวัสดิการให้กับครูผู้สอนเป็นการสรา้งขวัญและ 
ก าลังใจให้กับคร ูให้ครูอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง 

9. โรงเรียนมีงบประมาณจ ากัด เปน็โรงเรียนขนาดเล็กไม่เพียงพอในการพัฒนาดา้นตา่งๆอย่างเหมาะสม 
 การแก้ปัญหา  โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งต้องหาทนุจากแหล่งต่างๆเพิ่มเติม 

10. มีนักเรียนน้อยลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 การแก้ปัญหา โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธท์ี่เข้าถึงชุมชน และมีเว็บไซต์ของ 

โรงเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลได้งา่ย และรวดเร็ว 
 

ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
3.1  จุดเด่น 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบ ม.3 ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อทางด้านศาสนาตา่งประเทศ  
มีการท า MOU กับมหาลัยตา่งๆ เช่นประเทศจอร์แดน 

2. โรงเรียนมีการท างาน/กิจกรรมร่วมกับชุมชน ในงานวนัส าคัญทางศาสนาต่างๆ  
3. มีโครงการฝึกอาชีพนักเรียน เช่นท าขนมชัน้ ปลูกผักเพาะเห็ดขาย ท าให้นักเรียนกินผัก 

  และรู้วิธีการน าผักมาประกอบอาหาร 
3. โครงการเด็กรักเดิน เดินวันละ 1,000 ก้าว เป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกาย 
4. ครูและผู้บริหารจบปฐมวัย ท าให้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และการบรหิารจัดการภายในองค์กร  

และความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
 รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 

1. ตราพระราชทานบา้นวิทยาศาสตร์น้อยครั้งที่ 3 
2. ครูได้รับรางวัลครูผูส้อนดีเด่นจากชมรมพัฒนาเด็ก 

3.2 สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
1. การพัฒนาเทคนิคการสอนและการประเมินพัฒนาการ 
2. การอบรมครูผู้สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการ

พิเศษ ในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
4. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนต้องการพัฒนาจัดท าหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน 
6. โรงเรียนต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เชน่ เร่ืองเกณฑ์การพัฒนา

ของแต่ละโครงการว่าอยู่ระดบัใด คุณภาพเท่าไร 
3.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรได้รับการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 2. ควรมีการจัดการประกวดแข่งขัน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของครูเอกชน เพื่อเป็น
ก าลังในการขับเคลื่อนงาน 
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2. การด าเนินงานของโรงเรียนขนาดกลาง 

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 

ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 
 จุดเน้นพิเศษ ที่ต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  

1. มีการท ากลยุทธ์ ยทุธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี/คร้ัง 
2. มีการน าผลการด าเนนิงานมาท า SWOT ทุกปีการศึกษา 
3. มีการท า PDCA ในโครงการต่างๆ  
4. ครูได้รับการอบรมพัฒนาการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีการปรับใหม่ 
5. ผู้บริหารและครูได้ร่วมประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่มีการปรับใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่มีการปรับเปลีย่นกับกลุ่มสาระ
การงานฯ  และสาระภูมิศาสตรใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง 
2560) 

2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. ครูได้รับการอบรมพัฒนาการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
2. มีการปรับปรุงจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
4. จัดท าแผนปฏบิัติการและปฏิทนิปฏิบัตงิานพ.ศ.2560 
5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4  ดา้น จดัโครงการ / กิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดา้นและคุณธรรม 
6. มีการก าหนดทักษะชีวิต เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เนน้คุณธรรมและมีวินัย สง่ผลให้เด็กกล้า

พูด กล้าแสดงออก มีโครงการ I Can Do หนูท าได ้
 ข้อเสนอแนะ 

ต้องปรับปรุงการเขียนหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มเติมตรงสาระการ
เรียนรู้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน และช่องประสบการณ์ส าคัญต้องใส่ให้ครบตามหลักสูตรฯ 

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง  พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ  เช่น  Language  
Pavilion 

2. เพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. มีครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
4. มีค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาตา่งประเทศ เชน่ภาษาอาหรับ  
5. จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ การร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  

1. เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเนน้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
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3. เรียนรู้โดยโครงงานเชิงวิจยั ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาควบคู ่

4. จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานตา่งๆ เชน่ โครงงานปลูกพืช-ผัก 
6. จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 

5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ ไม่มีโครงการยกยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ 

พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
6. การอ่านออกเขียนได้ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย และภาษาอาหรับให้กับ

นักเรียนที่เข้ามาใหม่ 
2. เน้นการอ่าน-เขียน ตามพัฒนาการของเด็ก 
3. บางโรงเรียนยังไม่มีกิจกรรมที่เปน็รูปแบบที่ชัดเจน  เพียงแต่ให้ครูประจ าชัน้เปน็ผู้เนน้และฝึกหัด

การอ่าน  การเขียน 
 ข้อเสนอแนะ โรงเรียนจะด าเนนิการจัดท าโครงการอ่านออกเขียนได้ในปีการศึกษาต่อไป 

7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. มีการบูรณาการและจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา 
2. มีการนิมนต์พระจากวัดมาเทศนใ์ห้กับนักเรียน 
3. จัดโครงการชวนเด็กเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม  โดยน านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่วัด 

นิมนต์พระสงฆ์มาสอนศาสนา 
4. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พงึประสงค์   

ทั้งระดับอนบุาลถึงประถมศึกษา 
8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการสอน/เทคนิคการสอน ในกลุม่สาระวชิาตา่งๆที่หนว่ยงาน

เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆจัดขึน้ 
2. ครูได้รับการพัฒนาอบรม 20 ชัว่โมง/ปี  
3. ประชุมและนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการประชุม PLC ทุกสัปดาห์ 

9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ใช้กระบวนการทางลูกเสือ  เนตรนารี  ฝึกระเบียบวินัยและทักษะต่าง  ๆ  
3. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  และวันส าคัญเก่ียวกับลูกเสือ 

10. การสง่เสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา  
การท างานเปน็กลุ่ม โครงงานตา่งๆ 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกกิจกรรม  STEM  ในวันวชิาการโดยให้นกัเรียนได้ปฏิบัติจริง  และ 
สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ไม่เต็มรูปแบบ 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           24 

11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ และเด็กที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร และการอ่าน การเขียน ส่งผลต่อการเรียน ทางโรงเรียนให้ครู
ประจ าชั้นคอยดูแล และสอนเสริมให้กับนักเรียน 

ตอนที่ 2 สรุปปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน  
1. โรงเรียนส่วนใหญ่ขาด นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็น

นวัตกรรมใหม่ๆเท่าทันยุคการศึกษาในปัจจบุัน 
2. ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงาน

ประจ าปี ส่งไปที่สช. แต่บางโรงเรียนยังเป็นแบบฟอร์มเก่าในแบบรายงานต้องปรับเรื่องการจัดท ารายงาน
ในการน าเสนอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบรูณ์ต่อไป 
 การแก้ปัญหา โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการท ารายงานประกัน 

คุณภาพภายในแบบใหม่ได้ที่เวบ็ไซต์ของ สช. 
3. โรงเรียนขนาดกลางในสังกัด สช. มีแนวโน้มทีน่ักเรียนลดลงมาก และส่งผลต่อการบริหารจัดการใน

โรงเรียน 
4. ปัญหาเรื่องอาคารสถานที่คับแคบ ไม่มีพืน้ที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ และคู่แข่งของโรงเรียนใกลเ้คียงที่เปิด

ใหม่มีการแข่งขันเพื่อรับนักเรียนกันสูง 
5. ปัญหาเรื่องระบบของรัฐบาลในการดูแลโรงเรียนเอกชน เช่น การดูแลบุคลากรของโรงเรียน งบประมาณ

ต่างๆ ในการพฒันาโรงเรียนตามนโยบาย และการพัฒนาบุคลากร เช่นอบรมคร ู
6. ปัญหาการจัดท าหลักสูตรใหม่ที่การปรับปรุงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ที่มี

การปรับเปลี่ยนกับการงานฯ  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบบัปรบัปรุง 2560) โรงเรียนยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 การแก้ปัญหา โรงเรียนมีการจดัประชุมครู ชี้แจง และให้น าไปปรับหลักสูตรของ 

     สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสูตรใหม่ 
7. ผู้ปกครองมีความคาดหวังในพฒันาการของลูก เร่งให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เด็ก 

อ่านออก เขียนได้ และวิชาการต่างๆ สง่ผลต่อโรงเรียนต้องปรบัการเรียนการสอนท าให้ไม่ตรงตาม
พัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น 

8. บุคลากรน้อย ขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ตรงตามเอกวิชาทีส่อน ประสบการณ์น้อยและผลัดเปลีย่นบ่อย 
9. โรงเรียนมีงบประมาณจ ากัด ไม่เพียงพอในการพัฒนาดา้นตา่งๆอย่างเหมาะสม 

ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
3.1  จุดเด่น 
 1.  นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบ ม.3 ได้รับทนุการศึกษาไปเรียนต่อทางด้านศาสนาต่างประเทศ  

มีการท า MOU กับมหาวิทยาลยัต่างๆ เชน่ประเทศจอร์แดน 
1. โรงเรียนมีการท างาน/กิจกรรมร่วมกับชุมชน ในงานวนัส าคัญทางศาสนาตา่งๆ และงาน 

โรงเรียน 
2. มีโครงการฝึกอาชีพนักเรียน เช่นท าขนมชั้น ปลูกผักเพาะเห็ดขาย ท าให้นักเรียนกินผัก 

 และรู้วิธีการน าผักมาประกอบอาหาร 
3. ครูและผู้บริหารจบปฐมวัย ท าให้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และการบรหิารจัดการภายในองค์กร  

และความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนได้เร่ิมด าเนนิการสอนวชิาวิทยาการค านวณทุกระดบัชัน้  โดยการเปลี่ยนแปลง 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ระบบการเรียนการสอน  เพื่อรองรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 
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5. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน   (O-NET)  ทุกวิชาสงูกว่า   
ระดับประเทศ  ภาค  สังกัด  และจังหวัด   

6. โรงเรียนมีทุนการศึกษาให้กับเดก็เรียนดี โดยได้รับทุนจากธนาคารออมสิน 
 รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 

1. ได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทอง, เงิน, ทองแดง จากผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มาโดยตลอด 

3. ตราพระราชทานบา้นวิทยาศาสตร์น้อย 
4. ครูได้รับรางวัลครูผูส้อนดีเด่นจากชมรมพัฒนาเด็ก 

 
3.2 สิ่งที่ต้องการพัฒนา  

1. การพัฒนาเทคนิคการสอนและการประเมินพัฒนาการ 
2. การอบรมครูผู้สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการ

พิเศษ ในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
4. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนต้องการพัฒนาจัดท าหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ

ครูปฐมวัย เรื่องการน าหลักสูตรลงสู่การปฏบิัติในห้องเรียน และวิธีการประเมินผลพัฒนาการตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 

6. โรงเรียนต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เชน่ เร่ืองเกณฑ์การพัฒนา
ของแต่ละโครงการว่าอยู่ระดบัใด คุณภาพเท่าไร 

7. พัฒนานักเรียนเรื่อง  ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  เช่น  การท าโครงงานต่าง ๆ 
8. พัฒนานักเรียนเรื่อง  การอ่านออกเขียนได้ 
9. พัฒนาเร่ือง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุม่สาระ 

3.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรได้รับการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 2. ควรมีการจัดการประกวดแข่งขัน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของครูเอกชน เพื่อเป็น

ก าลังในการขับเคลื่อนงาน 
 

 

3. การด าเนินงานของโรงเรียนขนาดใหญ่  
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 

 จุดเน้นพิเศษ ท่ีต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  

1. มีการท ากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี/ครั้ง 
2. มีการน าผลการด าเนินงานมาท า SWOT ทุกปีการศึกษา 
3. มีการท า PDCA ในโครงการต่างๆ  
4. ครูได้รับการอบรมพัฒนาการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการปรับใหม่ 
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5. ผู้บริหารและครูได้ร่วมประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีการปรับใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนกับกลุ่ม
สาระการงานฯ  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  
 ข้อเสนอแนะ โรงเรียนชอบกับหลักสูตรใหม่ เนื่องจากโรงเรียนมีอิสระในการจัดชั่วโมง 

วิชาการจัดการเรียนการสอน และยืดหยุ่นเวลาเรียนตามบริบท  มีการบูรณาการในวิทยาการค านวณ 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. ครูได้รับการอบรมพัฒนาการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. มีการปรับปรุงจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานพ.ศ.2560 

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง  พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ   
2. เพ่ิมชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. มีครูต่างชาติเจ้าของภาษาในการสอนให้กับนักเรียนโดยตรง 
4. มีค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ  
5. จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ การร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  

1. เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2. มีการวิเคราะห์หลักสูตรและเรียนในรูปแบบ Project ส่วนระดับปฐมวัยเรียนแบบเป็นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
4. เรียนรู้โดยโครงงานเชิงวิจัย สง่เสริมทักษะกระบวนการคิด  
5. จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานต่างๆ เช่น ในระดับประถมใช้ 

จินตคณิต เพื่อฝึกสมาธิ การรอคอย 
5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ ไม่มีโครงการยกยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ 
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
6. การอ่านออกเขียนได้ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย และภาษาอาหรับ

ให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ 
2. เน้นการอ่าน-เขียน ตามพัฒนาการของเด็ก 
3. การสอนเสริม 
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7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. มีการบูรณาการและจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา 
2. มีการนิมนต์พระจากวัดมาเทศน์ให้กับนักเรียน 
3. จัดโครงการชวนเด็กเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม  โดยน านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่วัด 

นิมนต์พระสงฆ์มาสอนศาสนา 
4. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

ทั้งระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 
8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. โรงเรียนมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และจัดเชิญครูโรงเรียนอื่นมาร่วม

ด้วย 
2. ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการสอน/เทคนิคการสอน ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆที่

หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
3. ครูได้รับการพัฒนาอบรม 20 ชั่วโมง/ปี  
4. ประชุมและนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
5. มีการประชุม PLC ทุกสัปดาห์ 
6. ครูได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงปิดเทอม และมีการประชุมวางแผน 

วิเคราะห์แผน 
9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ใช้กระบวนการทางลูกเสือ  เนตรนารี  ฝึกระเบียบวินัยและทักษะต่าง  ๆ  
3. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  และวันส าคัญเกี่ยวกับลูกเสือ 

10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา  
การท างานเป็นกลุ่ม โครงงานต่างๆ 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกกิจกรรม  STEM  ในวันวิชาการโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  และ 
สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ STEM ที่ต้องพัฒนา  
11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม

และอารมณ์ และเด็กที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร และการอ่าน การเขียน ส่งผลต่อการเรียน ทาง
โรงเรียนให้ครูประจ าชั้นคอยดูแล และสอนเสริมให้กับนักเรียน 

ตอนที่ 2 สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน  
1. บางโรงเรียนยังขาด นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา 
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเท่าทันยุคการศึกษาในปัจจุบัน 
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2. โรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัด สช. มีแนวโน้มที่นักเรียนลดลง และส่งผลต่อการบริหารจัดการใน
โรงเรียน 

3. ปัญหาเรื่องการแข่งขันของโรงเรียนใกล้เคียงที่เปิดใหม่มีการแข่งขันเพ่ือรับนักเรียนกันสูง 
4. ปัญหาเรื่องระบบของรัฐบาลในการดูแลโรงเรียนเอกชน เช่น การดูแลบุคลากรของโรงเรียน 

งบประมาณต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย และการพัฒนาบุคลากร เช่นอบรมครู 
5. ปัญหาเรื่องระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับภาครัฐ 
6. ผู้ปกครองมีความคาดหวังในพัฒนาการของลูก เร่งให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เด็ก 
อ่านออก เขียนได้ และวิชาการต่างๆ ส่งผลต่อโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนท าให้ไม่ตรงตาม
พัฒนาการทีเ่ด็กควรจะเป็น 
7. ครูผู้สอนมีประสบการณ์น้อยและผลัดเปลี่ยนบ่อย 
8. การได้ใบประกอบของครูต่างชาติได้ช้า ขั้นตอนรายละเอียดในการท าใบประกอบมีมากใช้

เวลานาน 
ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             

3.1  จุดเด่น 
 1.  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET)  ทุกวิชาสูงกว่า   

ระดับประเทศ  ภาค  สังกัด  และจังหวัด   
1. โรงเรียนมีทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี  
2. โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่ดี 
3. ผู้บริหารมีเครือข่ายในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทางการศึกษา ท าให้ 

ผู้เรียนมีโอกาสในการรับทุนการศึกษาเรียนต่อที่ต่างประเทศ 
4. โรงเรียนมีการจัดท าระบบสารสนเทศ ICT ข้อมูลต่างๆภายในโรงเรียนได้อย่างดีเป็น 

ระบบ ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
5. ครูได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์น ามาช่วยการจัดการเรียนการสอน  

และการประสานงานกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย 
6. ฝุายวิจัยและแผนของโรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
7. ใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียน สามารถเรียนกับสถาบันต่างประเทศได้  

เรียนออนไลน์ ครู/นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านเทคโนโลยีทางไกล 
8. มีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยการท าวิจัย พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
9. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง  เช่น Family Project 
10. ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1 เรื่อง/คน 
11. มีการนิเทศฯ ภายในของสถานศึกษา 
12. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรไปดูงานต่างประเทศ และมอบโล่รางวัล 

เกียรติคุณให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 10 – 40 ปี 
13. มีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นทักษะทางภาษา  

ศิลปะ และดนตรี ท าให้โรงเรียนมีวงดุริยางค์ทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 
14. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น ค่ายลูกเสือ สถานที่ปฏิบัติธรรม และ 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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 รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
1. โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง, เงิน, ทองแดง มีผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET)  ทุกวิชาสูงกว่า  ระดับประเทศ  ภาค  สังกัด  และจังหวัด   
2. ได้รับรางวัลกบนอกกะลา 3 ปีซ้อน 
3. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา นักเรียนดีเด่นได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ 

 

3.2 สิ่งท่ีต้องการพัฒนา  
1. การพัฒนาเทคนิคการสอนและการประเมินพัฒนาการ 
2. การอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ ในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
3. โรงเรียนต้องการพัฒนาจัดท าหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐาน ให้ความรู้ ความ

เข้าใจครูปฐมวัย เรื่องการน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียน และวิธีการประเมินผลพัฒนาการตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 
 

3.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 2. ควรมีการจัดการประกวดแข่งขัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของครูเอกชน 

เพ่ือเป็นก าลังในการขับเคลื่อนงาน 
  

4. การด าเนินงานของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 
 จุดเน้นพิเศษ ท่ีต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  

1. มีการท ากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. มีการน าผลการด าเนินงานมาท า SWOT ทุกปีการศึกษา 
3. มีการท า PDCA ในโครงการต่างๆ  
4. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเปูาหมาย 

ของสถานศึกษา 
5. ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา 
6. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรม 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน 
7. จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชา 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา   
คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย   
สนองความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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8. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
8.1 ความสามารถในการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การ 

เขียน การฟัง จับใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ 
ความรู้สึก  ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

8.2 ความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียน สามารถ
คิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเปูาหมาย จุดเน้นในการคิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ น าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  

8.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่างๆได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดย  

8.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของผู้เรียนที่น าทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  โดย 
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

8.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  

 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. ครูได้รับการอบรมพัฒนาการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. มีการปรับปรุงจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนมีความสุข ส่งเสริมกระบวนการคิด 

โดยครูผู้สอน ต้องเอาใจใส่เด็ก สังเกตเด็ก เป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของเด็ก เน้นความปลอดภัย ความสะอาด และมีวินัย 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
5. โรงเรียนต้องท างานร่วมกับ ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม มีความเป็นไทย 
 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง  พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์   

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี และมีทักษะความสามารถในการคิดเป็น  จึงได้เพ่ิมเวลาเรียนใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพ่ิมเวลา 
เรียนชั้นละ 120  ชั่วโมง/ปี   
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4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเปูาหมาย จุดเน้นในการคิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ 
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  ไม่มีโครงการยกยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ

และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
6. การอ่านออกเขียนได้ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย  

7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. มีการบูรณาการและจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา เช่นจัดกิจกรรมแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา การหล่อเทียน และการตักบาตรอาหารแห้งในวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น 

2. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
3. กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561 การเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนมุ่งเน้น 

การพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อ่ืน 
รวมทั้งพัฒนาตนด้วยคุณธรรม น้อมน าจิตใจ 

8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. โรงเรียนมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และจัดเชิญครูโรงเรียนอื่นมาร่วม
ด้วย 

2. ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการสอน/เทคนิคการสอน ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆที่
หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 

3. ครูได้รับการพัฒนาอบรม 20 ชั่วโมง/ปี  
4. ประชุมและนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
5. มีการประชุม PLC ทุกสัปดาห์ 
6. ครูได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงปิดเทอม และมีการประชุมวางแผน 

วิเคราะห์แผน 
9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี    
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดย 
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ไม่หวังผลตอนแทน  เป็นการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ท างานบ้าน  กิจกรรมแห่
เทยีนพรรษา และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอน
แทนชุมชนและสังคม  การช่วยเหลือครอบครัว  โรงเรียน ชมุชน และสังคม  เช่น กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วย
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม กิจกรรม “La-or for soc” 

3. ใช้กระบวนการทางลูกเสือ  เนตรนารี  ฝึกระเบียบวินัยและทักษะต่าง  ๆ  
4. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  และวันส าคัญเกี่ยวกับลูกเสือ 
5. จัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ลูกเสือ – เนตรนาร ีได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวติ 

กลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนาร ีดังนี ้ 
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3    เข้าค่ายกลางวัน 1 วันต่อปีการศึกษา  
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืนต่อปีการศึกษา 
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืนต่อปีการศึกษา 

10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1.จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา การท างานเป็นกลุ่ม  
โครงงานต่างๆ ตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกกิจกรรม  STEM  ในวันวิชาการโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  และ 
สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ STEM ที่ต้องพัฒนา 
11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัต ิ มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหา 
ทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเดก็ที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร และการอ่าน การเขียน ส่งผลต่อการเรียน ทางโรงเรยีนให้ครู
ประจ าชั้นคอยดูแล และสอนเสริมให้กับนักเรียน 
 

ตอนที่ 2 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
3.1  จุดเด่น 

1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
  2.  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า มีวิสันทัศน์ 
  3.  ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาอุทิศตนในการท างาน เพื่อโรงเรียนและผู้เรียน 

4.  มีการท า SWOT ในการบริหารงาน 
  5.  มีการท างานร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 6.  ครอบครัว ของผู้เรียนมีความพร้อม เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ
ของครอบครัว การพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง, เงิน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกวิชาสูงกว่า  ระดับประเทศ  ภาค  สังกัด  และจังหวัด   

2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา นักเรียนดีเด่นได้ไปเรียนต่อระดับต่อไปทั้งมัธยมศึกษา  
อุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3. รางวัลเยาวชนดีเด่น 
4. รางวัลแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เช่น ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันประวัติศาสตร์ 
5. รางวัลการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
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6. รางวัลการตอบปัญหาเนื่องในวันรพี 
7. รางวัลการประกวดการขับร้องเพลงไทย-สากล และเพลงไทยลูกทุ่ง 
8. การประกวดท านองเสนาะ 
9. การประกวดมารยาทไทย 
10. เข้าร่วมโครงการ สอรน. ด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผ่านการทดสอบแข่งขันของ สสวท. 
11. ผ่านการประเมิน สมศ. ระดับดีมาก 
12. ได้รับรางวัลพระราชทาน ประหยัดพลังงานดีเด่น 
13. โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น 
14. รางวัลแข่งขันพระราชนิพนธ์ ร.6 เป็นต้น 

3.2 สิ่งท่ีต้องการพัฒนา  
พ้ืนที่ของสถานที่จ ากัด/คับแคบ 
 

5. การด าเนินงานของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 
 จุดเน้นพิเศษ ท่ีต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  

1. มีการท ากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี/ครั้ง 
3. มีการน าผลการด าเนินงานมาท า SWOT ทุกปีการศึกษา 
4. มีการท า PDCA ในโครงการต่างๆ  
5. มีการประเมินคุณภาพภายใน 
6. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
7. มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
8. มีการสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  ไม่เกี่ยวข้อง (สถานศึกษา กศน.) 

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง  พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. จัดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
3. สอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 

4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
มีการจัดโครงการเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 

5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ ปฏิบัติ  ไม่มีโครงการยกยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
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6. การอ่านออกเขียนได้ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย 
2. มีโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ และประเมินผู้เรียน  

7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. มีการบูรณาการและจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา 
2. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
3. โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  มีการพัฒนาครูอบรมในด้านการจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการจัด 

การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ และชุมชน โดยใช้งบอุดหนุน 
 ข้อเสนอแนะ 

กศน. มีความต้องการอบรมพัฒนาครูทางด้านวิชาการ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร 
ท้องถิ่น การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบ
สะเต็มศึกษา การจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล  

 กศน. มีความต้องการอบรมเก่ียวกับบัญชี การเงิน พัสดุ 
 กศน. มีความต้องการอบรมเก่ียวกับวินัย คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ใช้กระบวนการทางลูกเสือ  เนตรนารี  ฝึกระเบียบวินัยและทักษะต่าง ๆ  
3. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  และวันส าคัญเกี่ยวกับลูกเสือ 
4. โครงการค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
5. โครงการสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

โครงการสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะ  

กศน. มีความต้องการอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพโดยใช้         
การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา การจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กท่ีมีปัญหาทาง 

พฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการสื่อสาร และการอ่าน การเขียน ส่งผลต่อการเรียน        
ทางโรงเรียนให้ครูประจ าชั้นคอยดูแล และสอนเสริมให้กับนักเรียน 

2. กศน.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในการดูแลและการจัดการศึกษาให้กับ 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แต่บุคลากรเฉพาะทางดังกล่าวมีน้อยไม่เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียน 
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3. กศน. มีความต้องการจะอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน สื่อ  
และการสื่อสารกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และผูป้กครองให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 

ตอนที่ 2 สรุปปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน  
1. คะแนน N-Net ต่ าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 การแก้ปญัหา มีการตวิก่อนสอบ / มีโครงการสอนเสริมวชิาหลัก / มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
2. ผู้เรียนขาดเรียน ขาดสอบ ไม่สามารถตามได้ในบางราย 

 การแก้ปัญหา มีการติดตามผู้เรียนทางโทรศัพท์ / Facebook / และประสานกับ 
ผู้ปกครอง ครอบครัว รวมถึงหน่วยงานที่ผู้เรียนท างานอยู่ 

3. ข้อจ ากัดเรื่องครู ครูน้อยและไมม่ีก าลังใจในการท างาน เรื่องความเจริญก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน  
ไม่ไดบ้รรจุ 

4. ไม่มีงบประมาณเร่ืองคุรุภัณฑ ์ต้องไปใช้ของภาคีเครือข่ายและวทิยากรท้องถิ่น 
5. ผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการเข้าสอบ เพราะภาระหน้าที่ เนื่องจากเป็นนักศึกษาทหาร 

 

ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
 

3.1  จุดเด่น 
 1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
  2.  ผู้บริหารมีภาวะความเปน็ผูน้ า มีวิสนัทัศน ์
  3.  มีการท า SWOT ในการบริหารงาน 
  4.  มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
  5.  บุคลากรท างานเปน็ทีม 
  6.  ผู้บริหารมีภาวะความเปน็ผูน้ า 
  7.  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
  8.  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
  9.  โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อน าร่องการขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน 
  10.  มีแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล 

 รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
1. บ้านหนังสือชุมชนตน้แบบ ส านกัปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การแสดงทางวทิยาศาสตร์ Scrience Show ส าหรับนักศึกษา กศน. 
4. ชุมชนต้นแบบไทยนิยมยั่งยืน 
5. ภูมิปัญญาระดบัส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
6. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 

 

3.2 สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกลุ่มสาระวชิาตา่งๆ และการจัดท าหลักสูตรฯ 
2. พัฒนาเร่ืองอาคารสถานที่ตั้งของ กศน. แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร ให้มีอาคารเป็นของ 

ส านักงาน กศน. แตล่ะเขต โดยไม่ต้องเช่ารายเดือน หรือท าเร่ืองเช่า-ซื้อ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดนิ 
 3. เพิ่มความมั่นคงให้กับครู กศน. ทุกต าแหน่ง และสร้างแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ปฏิบัติหนา้ที่ เช่น โล่รางวัลเกียรติคุณ อ่ืนๆ 
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  6. การด าเนินงาน ของโรงเรียนเฉพาะความพิการในกรุงเทพมหานคร 

ข้อที่ ผลการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

(โปรดระบุเพิ่มเติมว่า มีเรื่องใดบ้างท่ีเป็นปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข และ 
หรอืบรรยายส่ิงที่ท าแล้วได้ผลดี ) 

ด้านที่ 1  ด้านนักเรียน (Students) การเตรียมความพร้อมนักเรียนพิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
1. 
 
 
 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
บุคคลออทิสติก 
บุคคลพิการซ้อน 
 

อนุบาล 
การเตรียมความพร้อมนักเรียน การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง       
ซักประวัตินักเรียน อย่างละเอียด  มีการตรวจวัดการได้ยิน การมองเห็น การสื่อสาร และ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการวางแผนในการจัดชั้นเรียน ให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน เน้น การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวันที่จ าเป็น 
ให้พ่อ แม่ เรียนรู้ การสื่อสารด้วยภาษามือ และ จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้กับ
นักเรียนทุกคน ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างละเอียด 
ปัญหาที่พบ 
- เด็กมีความพิการซ้อน หูหนวกมีสมาธิและออทิสติกร่วม และ หูหนวกร่วมกับภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา 
-ปัญหาการใช้เครื่องช่วยฟัง  นักเรียนไม่มีเครื่องช่วยฟัง และ นักเรียนไม่ใช้เครื่องฟัง 
-นักเรียนประถมปลายบางราย ขาดเรียนต่อเนื่อง 
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาพบมีภาวะปัญหาวุฒิภาวะทางอารมณ์  และปัญหานักเรียน 
 ไม่สามารถล าดับความส าคัญเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของตัวเองได้ ส่งผลให้นักเรียนหยุดเรียน 
 ออกกลางคัน 
- ปัญหานักเรียนที่มีการเปลี่ยนผ่านมาจากโรงเรียนปกติท าให้นักเรียนขาดทักษะภาษามือ
และทักษะทางสังคมกับเพ่ือนๆ 
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ข้อที่ ผลการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

(โปรดระบุเพิ่มเติมว่า มีเรื่องใดบ้างท่ีเป็นปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข และ 
หรือบรรยายส่ิงที่ท าแล้วได้ผลดี ) 

ด้านที่ 1  ด้านนักเรียน (Students) การเตรียมความพร้อมนักเรียนพิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  แนวทางแก้ไข 

ปัญหานักเรียนขาดเรียนต่อเนื่อง ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการด าเนินการ ในการ
เยี่ยมบ้าน ให้ความช่วยเหลือ ทันทีเม่ือพบปัญหา 
ปัญหา การรับนักเรียนจากโรงเรียนเรียนร่วม ใช้กิจกรรม ในการปรับพฤติกรรม ให้นักเรียน 
มีขีดความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนได้  ใช้กิจกรรมแนะแนวให้ค าปรึกษา และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล ครูต้อง
ก ากับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมา เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวเรียนรู้วัฒนธรรม      
การสื่อสารกับเพ่ือน ๆ ได้ ให้เร็วที่สุด เพ่ือลดความกังวล และสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียน
มีทัศนคติเชิงบวกกับโรงเรียน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโรงเรียน 
 

ด้านที่ 2  ด้านสภาพแวดล้อม (Environments) 
1. 
 
 

ปรับสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาถึงสภาพความ
บกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท เช่น ห้องน้ า
ส าหรับคนพิการ ทางลาด เป็นต้น 

โรงเรียนมีความพร้อม มีการปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ และเอ้ือ
ต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีระบบอินเทอร์เนต ที่มีประสิทธิภาพสูง 
รองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

2. สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ห้องเรียน  ห้องวิชาการ 
โรงอาหาร  เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม  การเรียน 
การสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ปลอดภัย แข็งแรง เหมาะสม ส าหรับจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ มีห้องให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ที่เพียงพอในการให้บริการแก่นักเรียน     
มีศูนย์การเรียนรู้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ และ มีห้องประชุม ที่มีความทันสมัย เพียงพอ 
ส าหรับ การจัดกิจกรรมนักเรียนและผู้ปกครอง 
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ข้อที่ ผลการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

(โปรดระบุเพิ่มเติมว่า มีเรื่องใดบ้างท่ีเป็นปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข และ 
หรือบรรยายส่ิงที่ท าแล้วได้ผลดี ) 

ด้านที่ 3  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) 
3.1 การบริหารจัดการหลักสูตร  

 3.1.1  จัดท าหลักสูตรเฉพาะความพิการ 
หลักสูตรส าหรับบุคคลที่บกพร่องทางสายตา 
บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หลักสูตรส าหรับ
บุคคลออทิสติก เป็นต้น 

มีการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระหลัก ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความเหมาะสมกับการใช้ศึกษา 
ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 3.1.2  ปรับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนทั่วไปมาใช้
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

มีการปรับหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.1.3 จัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมสอนทักษะที่จ าเป็น
ให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น ทักษะอาชีพ  
ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะสังคม ทักษะการอ่าน
เขียน อักษรเบรลล์ และภาษามือ เป็นต้น 

ครูมีการพัฒนาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรระยะสั้น ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 3.2.1  จัดท า IEP ให้กับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเฉพาะบุคคล 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครบถ้วน 

 3.2.2  น า IEP ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท ารายงานผลการน า IEP ใช้ในการเรียนการสอนครบถ้วน ปีละ ๒ ครั้ง ขึ้นไป 
 3.2.3  น า IEP ไปใช้ในการประเมินติดตาม

ความก้าวหน้านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
มีการนิเทศก ากับติดตาม การสอน  มีการจัดท าแผนการนิเทศการสอนรายปีการศึกษา 

3.3 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา (ให้ระบุว่า โรงเรียน
มีการด าเนินการอะไรบ้าง เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน) 

1.กิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และ กิจกรรม ที่โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
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ข้อที่ ผลการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
(โปรดระบุเพิ่มเติมว่า มีเรื่องใดบ้างท่ีเป็นปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข 

และ 
หรือบรรยายส่ิงที่ท าแล้วได้ผลดี ) 

3.4 การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา (ให้ระบุว่า โรงเรียนมีการ
ด าเนินการอะไรบ้าง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน) 

กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
และ มีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ ในการน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ โครงการถ่ายภาพ โครงการปลูกผักแบบวิถีเกษตรในเมือง 

ด้านที่ 3  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) 
3.5 การตรวจสอบทางการศึกษา  

 3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 3.5.2  การใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ ประเมินเชิงประจักษ์จาก
ชิ้นงาน 

 3.5.3  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกด้านของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษแต่ละคน (เพ่ือการส่งต่อ การคัดแยก การวางแผน
จัดท า IEP และเพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน) 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3.6 การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน 
 3.6.1  ครูทบทวนและปรับ IEP อย่างน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง 
ครูมีการด าเนินการจัดท าแผน IEP และ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 3.6.2  รายงานความก้าวหน้าของนักเรียน 
 

ครูประจ าชั้นรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้ปกครองทราบอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 
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ข้อที่ ผลการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

(โปรดระบุเพิ่มเติมว่า มีเรื่องใดบ้างท่ีเป็นปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข และ 
หรือบรรยายส่ิงที่ท าแล้วได้ผลดี ) 

ด้านที่ 4 ด้านเครื่องมือ (Tools) 
4.1 สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 4.1.1  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือช่วยให้ 
คนพิการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตให้มีประสิทธิภาพตาม
ความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 

จัดหาเครื่องช่วยฟัง ส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลน จัดหานวัติกรรม เพื่อการเรียนการสอน 
ทีส่อดคล้องกับยุคThailand 4.0 

 4.1.2  จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือพิการ
แต่ละประเภทและแต่ละระดับ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

จัดหาแท็บแลต Mimi  pc เพ่ือกิจกรรรมการเรียนการสอน จัดห้องเรียนที่มีความพร้อม
และทันสมัย ในการเรียนรู้ 

 4.1.3  โรงเรียนจัดบริการต่างๆ สนับสนุนการศึกษาของคน
พิการแต่ละประเภท เช่น ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม 
บ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

จัดท าโปรแกรมค าศัพท์ภาษามือ จัดกิจกรรมให้บริการสอนภาษามือสื่อในวันเสาร์ทุกเสาร์ 
 

 
ตอนที่ 3   ผลการปฏิบัติที่ได้ผลดี (Best Practices) 
  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า DeAfe’ by Setsatian Bakery     
ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงานจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

  1. การบริหารงานบุคคล 
  2. การบริหารจัดการเวลา 
  3. นโยบายต่าง ๆ ปรับเปลี่ยแปลงอย่างรวดเร็ว 
  4. ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
  5. ไม่มีแผนระยะยาวในการแก้ปัญหา 
  6. รูปแบบการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าตามสถานการณ์ 
  7. ประสิทธิภาพของการก ากับติดตาม ยังขาดความต่อเนื่อง ไม่ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
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 ส่วนที่ 4  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความต้องการของสถานศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมประชุมกับตัวแทนของบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวแทนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลตาม
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จากการนิเทศของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 สังกัด เพ่ือร่วมหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย จุดแข็งของสถานศึกษา จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการเร่งด่วนของสถานศึกษา และ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ของสถานศึกษาแต่ละสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)            
จ านวน 44 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.1 ตัวแทน สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก 
1.1.1   โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว 
1.1.2 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 
1.1.3 โรงเรียนอ้ามานะห์ศึกษา 

1.2 ตัวแทน สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขนาดกลาง 
1.2.1 โรงเรียนสวนบัว 
1.2.2 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ 
1.2.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 

1.3 ตัวแทน สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขนาดใหญ่ 
1.3.1 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 
1.3.2 โรงเรียนกุศลศึกษา 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 3 แห่ง 

2.1 ตัวแทน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตดุสิต 
2.2 ตัวแทน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไท 
2.3 ตัวแทน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตหนองจอก 

3. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จ านวน 2 แห่ง 

3.1 ตัวแทน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
3.2 ตัวแทน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  4. สถานศึกษาเฉพาะความพิการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 แห่ง  
   4.1 ตัวแทน โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 

 4.2 ตัวแทน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 
 4.3 ตัวแทน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
 4.4 ตัวแทน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
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1. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 1. จุดแข็งของสถานศึกษา 

1.1 โรงเรียนเป็นโรงเรียนของชุมชน ต่างจากโรงเรียนเอกชน 
ทั่วไป ท าให้โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือจากสังคมขุมชนเสมอๆ 

1.2 โรงเรียนตั้งอยู่ในท าเลที่เดินทางสะดวก 
1.3 นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบ ม.3 ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อ 

ทางด้านศาสนาต่างประเทศ มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 
ประเทศจอร์แดน 

1.4 โรงเรียนมีการท างาน/กิจกรรมร่วมกับชุมชน ในงานวัน 
ส าคัญทางศาสนาต่างๆ  

1.5 มีโครงการฝึกอาชีพนักเรียน เช่นท าขนมชั้น ปลูกผัก 
เพาะเห็ดขาย ท าให้นักเรียนกินผักและรู้วิธีการน าผักมาประกอบอาหาร 

1.5 ครูและผู้บริหารจบปฐมวัย ท าให้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และ 
การบริหารจัดการภายในองค์กร และความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

2. จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
2.1 เป็นโรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอนใหม่ ไม่ถึง 3 ปีบุคลากรมีประสบการณ์ท างานน้อย 
2.2 การพัฒนาเทคนิคการสอนและการประเมินพัฒนาการ 
2.3 การอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ส าหรับเด็กที่มีความ 

ต้องการพิเศษ ในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
2.5 การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.6 โรงเรียนต้องการพัฒนาจัดท าหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปฐมวัย และข้ันพื้นฐาน 
2.7 โรงเรียนต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น เรื่องเกณฑ์ 

การพัฒนาของแต่ละโครงการว่าอยู่ระดับใด คุณภาพเท่าไร 
แนวทางการพัฒนา 
ขอค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ฯลฯ จาก 

หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ความต้องการเร่งด่วนของสถานศึกษา 

    เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เปิดท าการเรียนการสอนใหม่ จึงมีความต้องการทุกๆด้าน โดยเฉพาะ
ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการ กิจกรรมต่างๆท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้กับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสถานศึกษา 
     1. หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายเฉพาะส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซึ่งมีก าลังในการแข่งขันน้อย เพ่ือประคับประคองให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาควรได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 3. ควรมีการจัดการประกวดแข่งขัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของครูเอกชน  

เพ่ือเป็นก าลังในการขับเคลื่อนงาน 
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2. โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

1. จุดแข็งของสถานศึกษา 
1.1 การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง  
1.2 มีหลักสูตรที่เข้มด้านวิชาการ เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
1.3 มีหลักสูตรเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนักเรียน 
1.4 มีการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันต่อสถานการณ์ 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
1.6 มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
1.7 มีการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 

2. จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
2.1 ด้านบุคลากร 
      2.1.1 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 
      2.1.2 ความรู้และทักษะในการจัด นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ 
      2.1.3 ขาดแคลนครูที่มีความรู้ ด้านเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ/การจัดห้องเรียน 

        แบบเรียนร่วม 
      2.1.4 ครูขาดขวัญก าลังใจในการท างาน เนื่องจากความไม่เท่าเทียมในการสนับสนุน ด้าน 
                   สวสัดิการ อาทิเช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ไม่เท่าเทียมภาครัฐ 
      2.1.5 ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีวุฒิตรงกับวิชาสอน และเมื่อมีการเรียกรับครูจากการสอบ 

        บรรจุในโรงเรียนสังกัดอ่ืน ท าให้มีการเรียกรับครูระหว่างที่เปิดเรียน  
2.2 ด้านผู้เรียน 

นักเรียนเป็นเด็กพิเศษเพ่ิมมากข้ึน มีปัญหาในการจัดชั้นเรียน 
2.3 ด้านโรงเรียน 

2.3.1 ในกรณีท่ีเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยเพียงอย่างเดียว ท าให้มีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ใน 
        ระดับประถมศึกษา เมื่อมีการสอบคัดเลือกเข้า เรียนในระดับประถมศึกษา 
2.3.2 ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรม แบบเตรียมความพร้อม ที่ 
       เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.3.4 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถน าไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆตามความที่ 
        ต้องการได้ 

2.4.แนวทางในการพัฒนา 
2.4.1 มีโควต้าของ สช. ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และสื่อสาร 
       การสอนคอมพิวเตอร์  และด้านต่างๆ  
2.4.2  มีการอบรมครูผู้สอน ด้านการศึกษาพิเศษ 
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2.4.3  มีพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
2.4.4  ด้านงบประมาณ ที่สนับสนุนค่ารายหัวของเด็กหรืองบในการพัฒนาโรงเรียน 
2.4.5 อุดหนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรครู 

3 ความต้องการเร่งด่วนของสถานศึกษา 
3.1 อบรมพัฒนาครูโดยมีคูปอง การอบรม ให้กับครูเหมือนกับของรัฐบาล 
3.2 เพ่ิมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้ครอบคลุมถึงครอบครัวและสามารถเบิกจ่ายได้โดยตรงโดยไม่ 

ต้องการส ารองเงินจ่ายไปก่อน 
3.3 เงินอุดหนุนให้กับทางโรงเรียนทั้งทางด้านรายหัว ของเด็กและครู เพื่อเป็นการแบ่งเบา 

ภาระให้กับทางผู้ปกครองและทางโรงเรียน 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายของสถานศึกษา 

4.1 การปรับเปลี่ยนหลักสูตรควรมีจุดยืนของการพัฒนาหลักสูตรที่แน่นอน-ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม 
กระแสทางการเมือง 

4.2 การประเมินผลงานเด็กควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินจากแบบทดสอบให้ลดน้อยลง 
ควรประเมินจากแฟูมผลงานเด็ก 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

1. จุดแข็งของสถานศึกษา 
1. โรงเรียนก่อตั้งมานานเกิดความเชื่อถือจาก

ผู้ปกครอง (Well know)  
2. จากจ านวนนักเรียนที่มากท าให้โรงเรียนได้พัฒนา

ได้หลากหลาย 
3. บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 

มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และสาขาวิชา  
4. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน 

ห้องปฏิบัติการครบครัน 
5. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีการเข้าถึงข้อมูลและรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

2. สิ่งท่ีต้องการ ส่งเสริม/พัฒนา/คุณภาพผู้เรียน 
1. ต้องการวิทยากรพิเศษมาสอนเพ่ิมเติมในด้านอาชีพ 
2. ต้องการครูการศึกษาพิเศษมาสอนกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
         ควรเน้นในภาครัฐส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด สช.ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 
         4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ให้มีการนิเทศสถานศึกษาแบบปัจจุบัน จากส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และให้สถานศึกษาร่วมวางแผน และสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกันต่อไป 
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4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
  

1.  จุดแข็งของสถานศึกษา 
  ด้านหลักสูตร 
  1.  มีการส่งเสริมทางวิชาการท าให้ผลการสอบระดับชาติ 
  2.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
  3.  มีการพัฒนาการเรียนการสอนอังกฤษ – วิทยาศาสตร์ 
  4. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 
  5. มีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยผ่านกระบวนการการท าวิจัย 
  6. มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา / แก้ปัญหาผู้เรียนทุกระดบัชัน้ 
  7. มีการส่งเสริมพัฒนาการและความสามารถของนักเรียน 
  ด้านการบริหารจัดการ 
  1. มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี 
  2. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
  3. มีการจัดท าสารสนเทศในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
  4. มีการจัดอบรม พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
  5.  ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน 
  6. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
  7. มีการจัดสวัสดิการและมอบรางวัลส าหรับครูเพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  8.  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  ด้านการวัดและประเมินผล 
  1. มีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2. มีการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 
  3. มีการประเมินผลผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
  4. มีการวัดและประเมินผลในจุดที่โรงเรียนส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เช่น การคิด  
   ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก 

2. สิ่งท่ีต้องการ ส่งเสริม/พัฒนา/คุณภาพผู้เรียน 
  2.1 เพ่ิมช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของผู้เรียน จากหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัด 
  2.2 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวการชาด 

 แนวทางในการพัฒนา 
  -  หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้องกับการศึกษา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียนสาธิต 
     อย่างต่อเนื่อง 
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  3.1 การเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แหล่งค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทาง 
   การศึกษา 
  3.2 การผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ตามศักยภาพของนักเรียน 
  3.3 การบริหารและการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ Thailand 4.0 
  3.4 ระบบส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  3.5 ความเชื่อมโยงทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนและท้องถิ่น 
  3.6 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ควรมีหน่วยงานเข้ามาก ากับดูแลโรงเรียนสาธิต โดยแต่งตั้งผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตทั้งประเทศ  
 มาเป็นกรรมการ โดยมีระเบียบข้อบังคับรองรับ เพ่ือประโยชน์ของการบริหารจัดการ 
 

5. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร   
1.  จุดแข็งของสถานศึกษา กศน.กทม. 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การอบรม
หรือพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมวิทยากร
กระบวนการ การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ การอบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น เป็นต้น 
          1.2  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ตามโครงสร้าง
ของส านักงาน กศน.กทม.   
          1.3 บุคลากรมีมนษุยสมัพันธ์ที่ด ีเสียสละและมีจิตอาสา 
          1.4 บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่    
          1.5 บุคลากรมีการท างานเป็นทีม    
          1.6  มีการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดอย่างเพียงพอและทั่วถึง    
        1.7 มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

1.8. มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

1.9. ผู้บริหารมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดต่ าในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ต้องพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2.2  สื่อ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ ควรจัดสรรและปรับปรุงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
           2.3 ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัด เช่น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
           2.4 บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากไม่มีความมั่นคงด้านอาชีพ   

2.5  บุคลากรมีภาระงานมาก เครือข่ายขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           47 

 2.6  ต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 2.7  แบบทดสอบปลายภาคเรียนและ N-NET ส าหรับนักศึกษาผู้พิการทางสายตา ควรจัดท าแบบทดสอบ
ที่เหมาะสม เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต เป็นต้น 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  มีการจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
 2. มีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  เช่น จัดค่ายวิชาการ  ค่ายปรับพื้นฐาน   
 3.  จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และใช้สื่อจาก
โซเชียลเน็ตเวิร์ก   
 4.  ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเป็นวิทยากรให้ความรู้   
 5.  ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังทั้งฝุายการจัดการเรียนการสอนและฝุายสนับสนุน 
 6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3. ความต้องการเร่งด่วนของสถานศึกษา กศน.กทม. 
 3.1 อุปกรณ์/สื่อ ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.2 เพ่ิมอัตราก าลังฝุายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 3.3 สนับสนุนงานวิชาการ เช่น การประกันคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิน่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษา 
 3.4 การประชาสัมพันธ์บทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้ประสานงาน
การท างานได้ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายของสถานศึกษา กศน.กทม. 
 4.1 ข้าราชการ และบุคลากรมีน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการในแต่ละครั้ง   
ท าให้บุคลากรในส านักงานไม่สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ควรจัดสอบบรรจุข้าราชการให้สอดคล้องกับจ านวนของนักศึกษา  
 4.2 เพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากรฝุายสนับสนุนให้เพียงพอ   
 4.3 ต้องการมีสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนและให้บริการประชาชนเป็นเอกเทศ  ไม่ต้องเช่า  หรือ
สามารถเช่าซื้อได้ 
 4.4 ปรับเปลี่ยนสถานะของบุคลากรจากการเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ให้เป็น
ข้าราชการ เพื่อความมั่นคงในอาชีพ และเป็นการให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
6. โรงเรียนเฉพาะความพิการในกรุงเทพมหานคร 
1. จุดแข็งของโรงเรียนเฉพาะความพิการในกรุงเทพมหานคร 
 1.1 สามารถให้บริการกับนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา 
และออทิสติก ได้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนพิการ 

1.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการในกรุงเทพมหานคร มีบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาพิเศษโดยตรง หรือได้รับการอบรมทางการศึกษาพิเศษ 
 1.3 ได้รับการสนับสนุนด้านสื่อ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 1.4 การคมนาคมสะดวก  
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 1.5 มีการจัดท าแผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อมีการวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้
นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี  มีการแก้ปัญหาและพัฒนาเป็นรายบุคคล  
 
2. จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนเฉพาะความพิการในกรุงเทพมหานคร 
 2.1 หลักสูตรเฉพาะความพิการส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญายังไม่ได้การรับรอง ท าให้
เกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 ห้องปฏิบัติการ และห้องที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของนักเรียนแต่ละประเภทความพิการยังไม่ครบตามความ
ต้องการ และยังไม่ทันสมัย 
 2.3 การพัฒนาความรู้ให้กับครูและบุคลากรด้านวิชาการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย 
ฯลฯ  
 แนวทางในการพัฒนา 
 พัฒนาและผลักดันให้หลักสูตรเฉพาะความพิการส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้ได้รับ
การรับรอง  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีทิศทางที่ชัดเจน 
 
3. ความต้องการเร่งด่วน 
 ต้องการนักสหวิชาชีพเพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น นักจิตวิทยา นักอรรถบ าบัด นัก
กายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด  
 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

4.1 อยากให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการนิเทศ การพัฒนางานด้านวิชาการ ส าหรับโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ 

4.2 การก าหนดเกณฑ์นักเรียนพิการต่อครูมีความเหมาะสม แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ เนื่องจาก
จ านวนครูไม่เพียงพอ 

4.3 ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูด้านการศึกษาพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนต้องรับครูตรงตามสาขา
วิชาเอก เพ่ือสอนตามหลักสูตร แต่ครูขาดความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการบูรณาการการนิเทศ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพมหานคร 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แผนกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสน
ศึกษา ร่วมบูรณาการการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 
1/2561 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประชุมวางแผนการนิเทศ การนิเทศสถานศึกษา และ  การ
สรุปผลการนิเทศฯร่วมกัน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๑ โรง ดังนี ้
1. โรงเรียนวชิรมกุฏ รหัสสถานศึกษา : 7010010101  

ที่ตั้ง  เลขท่ี    330  ถนนกรุงเกษม   แขวง/ต าบล บางขุนพรหม   เขต/อ าเภอ พระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 
โทร 0 2282 8387  โทรสาร 0 2281 0268  Website http://www.vmk.ac.th      

จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น     37  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย         20     รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน         1    รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน         3    รูป  
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน         4    รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน         0    คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน         1    รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน         7    คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน         1    รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน         2    รูป/คน 
     รวม           19    รูป/คน 

 จุดเด่น มีห้องเรียนเฉพาะ เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสื่อการทดลอง 
วิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ  กิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพ และส่งเสริมด้านศิลปะ  
2. บาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัสสถานศึกษา : 7010010102 
  ที่ตั้ง เลขที่ 2  แขวง/ต าบล พระบรมมหาราชวัง เขต/อ าเภอ พระนคร  จังหวัดกรุงเทพฯ โทร 0 2222 6816     
  โทรสาร 0 2222 6816 Website www.baleesathit.com e-mail    baleesatit@hotmail.com        
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น   134 รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย      - รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        4   รูป  

http://www.baleesathit.com/
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      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        6   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        6   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        1   รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        4   คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        1   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        4   รูป/คน 
       รวม          27   รูป/คน 

 จุดเด่น มโีครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ ในการดูแลเณร มีครูอาสาและครูจากโรงเรียนใกล้เคียงมาสอนวิชาคณิต 
อังกฤษ ให้กับเณร มีกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
3. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

รหัสสถานศึกษา : 7010010104 ที่ตั้ง  เลขท่ี 83  หมู่ที่ - แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   โทร 02 882 3153   โทรสาร – 

จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    -  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   110 รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        4   รูป (ประจ า 3, 
พิเศษ 1) 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        7   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        4   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        5   รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        7   คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        3   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        5   รูป/คน 
       รวม          29   รูป/คน 

 จุดเด่น คือ มีความพร้อมด้านบุคลากร เนื่องจากมีนักศึกษามาสอนนักศึกษาฝึกงาน อาสาสมัคร มีการท างาน 
วิจัยในการสอนบางรายวิชา  

 ข้อเสนอแนะ น าการนิเทศภายในมาใช้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความเสี่ยงในการบริหาร สร้างเครอืข่าย 
ใกล้เคียง ท าระบบการเงินบัญชี ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกทราบ 
4. โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา  รหัสสถานศึกษา : 7010190106 
     ที่ตั้ง  เลขที่ 170  หมู่ที่ - แขวง คลองชักพระ  เขต ตลิ่งชนั จังหวดั 
กรุงเทพมหานคร    
     โทร 02 8655656 โทรสาร 02 8655657 Website kchschool.ac.th E-mail 
mahabundit@hotmail.com 
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น   28  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  23    รูป/คน 
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน         -   รูป 
ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        2   รูป 
ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        -   คน 
ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        4   รูป 
ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        8   คน 
ครูสอนบาลี      จ านวน        4   รูป/คน 
เจ้าหน้าที่   จ านวน        5   รูป/คน 

       รวม          24   รูป/คน 
 จุดเด่น คือ ความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน  
 ข้อเสนอแนะ โรงเรียนต้องการให้ต้นสังกัด จัดอบรมเรื่องการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)  
5. พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ  รหัสสถานศึกษา : 7010280111 
     ที่ตั้ง  เลขท่ี 40 ถนน เจริญกรุง แขวง/ต าบล ยานนาวา  เขต/อ าเภอ สาทร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   

โทร 0 2675 6187 โทรสาร 0 2213 0923  E-mail     p_eachirayan@hotmail.com             
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น   108  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    43    รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        4   รูป 
ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        3   รูป 
ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        8   คน 
ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        0   รูป 
ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        2   คน 
ครูสอนบาลี      จ านวน        1   รูป/คน 
เจ้าหน้าที่   จ านวน        4   รูป/คน 

       รวม          23   รูป/คน 
 จุดเด่น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นโครงงานมีส่งเสริมเรื่องการแข่งขันทดสอบในระดับชาติ  

มีเครือข่ายจากโรงเรียนใกล้เคียงมาช่วย เช่น การสอนในรายวชิาต่างๆ จากครูโรงเรียนอัสสัมชญั และการจัดท าแผนงาน
,รายงาน SAR,แผนปฏิบัติการโครงการท าได้อย่างครบถ้วน 
6. โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส  รหัสสถานศึกษา : 701200105 

ทีต่ั้ง  เลขที่ 613 ต าบล  บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร   

โทร 02-4128950 โทรสาร 02-4128951  
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น   77  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   51   รูป 
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        2   รูป 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        6   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        5   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        1   รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        7   คน 
     ครูสอนบาลี      จ านวน        1   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        1   รูป/คน 
       รวม          22   รูป/คน 

 จุดเด่น มีศูนย์ฝึกวชิาชีพตั้งอยู่ในโรงเรียน นักเรียนสามารถเรยีนได้  
 ข้อเสนอแนะ โรงเรียนน าอัตลักษณ์มาเป็นจุดเด่น เพ่ือเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับโรงเรียน โรงเรียน 

ควรน าข้อมูลเรื่องการฝึกวิชาชีพที่เป็นจุดเด่น และจุดได้เปรียบ มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ หรือรายงานประจ าปี เรื่อง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง  รหัสสถานศึกษา :  73010103 

ที่ตั้ง  เลขท่ี 23   หมู่ที่ - แขวง  หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
โทร 089 004 5396 โทรสาร -e-mail paiboon219@gmail.com 

จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    55  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    42    รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน         -   รูป 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        5   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        -   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน       11 รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        7   คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        1   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        1   รูป/คน 
       รวม          26   รูป/คน 

 จุดเด่น มีการจัดท าโครงสร้างบริหารชัดเจน  
 ข้อเสนอแนะ ควรปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้สั้น กระชับ และชัดเจน การจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การท าใบงาน
ประกอบการสอน ท าโครงงาน การวิจัย ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน การมอบหมายงานใดๆ ควรท า
เป็นลายลักษณ์อักษร  
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8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม  รหัสสถานศึกษา : 7010470110 
ที่ตั้ง  เลขที่ 229  หมู่ที่ - แขวง  บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร  โทร 02-7486932  

โทรสาร 02-7486829 Website ppv.ac.th  e-mail pongploy2550@yahoo.com 
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น    223  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    88    รูป 

 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        4   รูป 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน      11   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        9   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        -   รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        3   คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        7   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        4   รูป/คน 
       รวม          39   รูป/คน 

 จุดเด่น มีการคัดกรองนักเรียน โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียน การด าเนินงานต่างๆ ควรมีโครงการมารองรับ การนิเทศ 

ภายใน ควรมีแบบการนิเทศ มีค าสั่งมอบหมายที่ชัดเจน  
9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา  รหัสสถานศึกษา :7010090108 

ที่ตั้ง  เลขท่ี   132 ซอย ปุณณวิถี 20 ถนน สุขุมวิท 101  หมู่ที่    -     แขวง/ต าบล    บางจาก    
เขต/อ าเภอ     พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร  0 2332 8227 โทรสาร  0 2741 3650         
Website     www.dmk.ac.th                   e-mail     contact@dmk.ac.th            . 

จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    133  รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    102    รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        4   รูป 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        7   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        5   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        -    รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน      23    คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        4   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที ่   จ านวน      10   รูป/คน 
       รวม          54   รูป/คน 

 จุดเด่น คือ ระบบการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เครือข่ายองค์กรหน่วยงานภายนอกที่เข้า 
มาช่วยเหลือ และมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็ปไซด์  

mailto:pongploy2550@yahoo.com
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10. โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย   ที่ตั้ง  เลขท่ี 97 หมู่ที่ -แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพนัธวงศ์ จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร  โทร 02 6231562 โทรสาร 02 6231562 e-mail ks_2551@hotmail.com 
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น    59 รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    38   รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน         1   รูป 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        4   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        4   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        2   รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        4   คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        1   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        -   รูป/คน 
       รวม          17   รูป/คน 

 จุดเด่น คือ มีการน าสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ ลดปัญหากระดาษ มีการน า E-Book มาใช้ในชั้นเรยีน 
  ข้อเสนอแนะ ควรน าผลการประเมินมาท าการปรับปรุงแก้ไข โดยเครื่องมือ การวิจัย โครงการ และ 

แก้ปัญหาภายในโดยการนิเทศ และจัดเก็บข้อมูล   เน้นร่องรอย การบันทึก การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ น าผลการ
ประเมินมาปรับแก้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 11. โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ที่ตั้ง  เลขที่ 423 หมู่ที่ -แขวง ปูอมปราบศัตรูพ่าย เขต ปูอมปราบศัตรู
พ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร  โทร 02-2266555 โทรสาร 02-2266552 e-mail Mongkonkat@gmail.com 
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น    99 รูป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   51   รูป 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        1   รูป 
      ครูประจ า(พระภิกษุ)     จ านวน        2   รูป 
      ครูประจ า(คฤหัสถ์)     จ านวน        5   คน 
      ครูพิเศษ(พระภิกษุ)     จ านวน        2   รูป 
      ครูพิเศษ(คฤหัสถ์)     จ านวน        5   คน 
      ครูสอนบาลี      จ านวน        1   รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน        4   รูป/คน 
       รวม          21   รูป/คน 

 จุดเด่น คือ พระจีน เณรจีน ต้องอ่านออกเขียนภาษาจีนได้  
 ข้อเสนอแนะ ให้แยกเอกลักษณ์กับวิสัยทัศน์ออกมาให้ชัดเจน ควรเน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  

และพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ โรงเรยีนประสบปัญหาด้านการคัดกรอง ผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับความผิดปกติของนักเรียน
ไม่แจ้งข้อมูลที่แท้จริง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           57 

 

 

 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที ่416 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

---------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา (ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา 
จ านวน 54 แห่ง โดยครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพใน การจัดการศึกษาของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก าหนด อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครเกิดการบูรณการ งานระดับพื้นที่ สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
ที่ปรึกษา 
1. นายวีระพงศ์  เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร        
2. นายวินัย ยงเขตรการณ์  รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังนี้ 
  1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. ร่วมด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร      

คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

รับผิดชอบนิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต
ประกอบด้วย         
1) เขตปทุมวัน  2) เขตคลองเตย  3) เขตพระโขนง  4) เขตบางนา  5) เขตสวนหลวง  6) เขตประเวศ   
7) เขตบางกะปิ  8) เขตบางเขน  9) เขตบางรัก  10) เขตปูอมปราบศตรูพ่าย 

2. นายสุรวงศ์  ทรงกลด     ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

รับผิดชอบนิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต
ประกอบด้วย   
1) เขตพระนคร  2)  เขตดินแดง  3) เขตดอนเมือง  4) เขตบางซื่อ  5)  เขตจตุจักร  6)  เขตวังทองหลาง   
7) เขตลาดพร้าว  8) เขตหลักสี่  9) เขตพญาไท  10)  เขตสัมพันธวงศ์   
 

/3. นางสาวรุ่งทิพย์...  
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3. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

รับผิดชอบนิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต 
ประกอบด้วย  
1) เขตหนองจอก  2) เขตมีนบุรี  3)  เขตลาดกระบัง  4) เขตคลองสามวา  5) เขตคันนายาว  6) เขตบึงกุ่ม   
7) เขตสะพานสูง  8)  เขตสายไหม  9) ราชเทวี  10) สาธร 
   

4. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
รับผิดชอบนิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต 

ประกอบด้วย  
1) เขตตลิ่งชัน  2) เขตบางกอกน้อย  3) เขตธนบุรี  4)  เขตภาษีเจริญ  5)  เขตราชบูรณะ 6)  เขตยานนาวา             
7)  เขตจอมทอง  8) เขตบางกอกใหญ่  9) เขตคลองสาน  10) เขตวัฒนา 

           

5. นางสาวอรัญญา  ธาราวร   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ         
รับผิดชอบนิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต 

ประกอบด้วย 
1) เขตบางขุนเทียน  2) เขตบางบอน  3) เขตหนองแขม  4)  เขตทุ่งครุ  5) เขตบางแค  6) เขตทวีวัฒนา   
7)  เขตบางพลัด  8) บางคอแหลม  9) ห้วยขวาง  10) เขตดุสิต 
  

  คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. วางแผนก าหนดแนวทางรูปแบบวิธีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. จัดท าแผนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ การด าเนินงานตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ก าหนดปฏิทินการนิเทศตลอดจนการวิเคราะห์ผลการนิเทศ  
  4. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  5. ร่วมกันสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

  ให้คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความส ามารถ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่    29   ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นายวีระพงศ์  เดชบุญ) 

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที ่72/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา (ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษา
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของรัฐบาล และ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลนั้น 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เกิดการบูรณการงานระดับพื้นที่สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
1. นายวีระพงศ์ เดชบุญ   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร        
2. นายวินัย ยงเขตรการณ์  รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2.  ร่วมด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   ประธาน 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. นายสุรวงศ์  ทรงกลด     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
4. นางสาวอรัญญา  ธาราวร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 /หน้าที่......    
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คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. วางแผนก าหนดแนวทางรูปแบบวิธีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. จัดท าแผนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ก าหนดปฏิทินการนิเทศตลอดจนการวิเคราะห์ผลการนิเทศ  
  4. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการร่วมการนิเทศ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. นางวิบูลผล  พร้อมผล  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ        ประธาน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
2. นางโสภาวรรณ  อัมพันศิริรัตน์  รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  กรรมการ
     และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
3. นางสุรีรัตน์   ดียิ่ง      รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  กรรมการ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวปนัดดา วงค์จันตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์     กรรมการ 
5. นายชัยเดช  นาคสะอาด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ    กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
6. นางสาวปนรรฐพร  ค าหาญสุนทร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ      กรรมการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7. นางสายใจ  สัมพันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ 

8. นางปานแก้ว ปิ่นพยงค์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ         กรรมการ 
9. นายวิรัช  ภู่เล็ก     หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ        กรรมการ 
10. นางสาวกรรณิการ์  สุขบท  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
11. นายนราธิป  แก้วทอง  อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ             กรรมการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

12. นางสาวรัชนี  นกเทศ   ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      กรรมการ 

13. นางสาวพิสสมัย  นามบุตร   นักวิชาการศึกษาส านักงานส่งเสริม       กรรมการและเลขานุการ 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
14. นางสาวพรรณราย  ด าข า   นักจัดการงานทั่วไป                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
   การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
            คณะกรรมการร่วมการนิเทศ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ร่วมวางแผนก าหนดแนวทางรูปแบบวิธีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ร่วมก าหนดปฏิทินการนิเทศตลอดจนการวิเคราะห์ผลการนิเทศ  
  3. ร่วมด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

/4. ร่วมกันสรุป …. 
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 4. ร่วมกันสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร 

1. ร้อยตรีจินดา  ตันตราจิณ  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  ประธาน 
     กลุ่มท่ี 12 โรงเรียนจินดาพงศ์    
2. นางเรืองศิริ  สิงหเดช   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนราชินี       
3. นายศุภกิจ  จิตคล่องทรัพย์  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย      
4. นายสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา          
5. นางสาวจินตนา  ธรรมวานชิ  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 4 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย          
6. นายอักษรศาสตร์  ฝุายกลาง  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 5 โรงเรียนอัมพวันศึกษา          
7. นางศรีวรรณ  สายฟูา   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 6 โรงเรียนเกษมพิทยา       
8. นายสัมฤทธิ์  รูปสมศร ี   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 7 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต          
9. นางสาวนงนุช  โอศิริ   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 8 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา          
10. นางรัชนี  ชังช ู   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 9 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา         
11. นางสาวกฤษดา  สาตร์พันธ์  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 10 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง            
12. นางดวงใจ  ตระกูลช่าง  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 11 โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด         
13. นางสาววราภรณ์  แผ่นทอง  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 13 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์           
14. นายโด่งสยาม  โสมาภา  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 14 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา          
15. นายวรศักดิ์  อัครเดชเรืองศรี  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 15 โรงเรียนภูมิสมิทธ์   
                  

/นางศิริภพ ….. 
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16. นางศิริภพ  โสมาภา   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
                  กลุ่มท่ี 16 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์    

17. นางสาวจิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 17 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา     
18. นางทัศนีย์  ตันตราจิณ  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 18 โรงเรียนจินดาศึกษา          
19. นางสุมณฑา  จุลชาต   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 19 โรงเรียนชาตศึกษา           
20. นางพนอ  ปริกสุวรรณ  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 20 โรงเรียนสมิทธิพงษ์           
21. นายสมชาย  ลังกะสูตร  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 21 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา        
22. นางอัจฉรา  ค าสุวรรณ  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 23 โรงเรียนบูรณะศึกษา          
23. นายมาโนช  ระดิ่งหิน  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน     กรรมการ 
     กลุ่มท่ี 24 โรงเรียนบางอ้อศึกษา           
24. นางสาวเบญจวรรณ  ขจรฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
     กลุม่ที่ 25 โรงเรียนอ านวยศิลป์ธนบุรี      

25. นางศรีวรินทร์  ลีละผลิน  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน กรรมการและเลขานุการ 
     กลุ่มท่ี 22 โรงเรียนทองพูน    

 

  คณะกรรมการประสานโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
  2. ร่วมวางแผนประสานงานกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
  3. ร่วมกันสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
  ให้คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 

 
 

(นายวีระพงศ์  เดชบุญ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อศึกษานิเทศก์ประจ าเขต 

ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือศึกษานิเทศก์ประจ าเขต 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 เบอร์โทรศัพท์  :  081-721-2036    

E-mail  :  ko.bkk2@gmail.com 
นิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขตประกอบด้วย          

1) เขตปทุมวัน  2) เขตคลองเตย  3) เขตพระโขนง  4) เขตบางนา  5) เขตสวนหลวง  6) เขตประเวศ   
7) เขตบางกะปิ  8) เขตบางเขน  9) เขตบางรัก  10) เขตปูอมปราบศตรูพ่าย 
 
2. นายสุรวงศ์  ทรงกลด  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   เบอร์โทรศัพท์ 065-481-4426  

E-mail : dr.surawong@gmail.com  
นิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต ประกอบด้วย   

1) เขตพระนคร  2)  เขตดินแดง  3) เขตดอนเมือง  4) เขตบางซื่อ  5)  เขตจตุจักร  6)  เขตวังทองหลาง   
7) เขตลาดพร้าว  8) เขตหลักสี่  9) เขตพญาไท  10)  เขตสัมพันธวงศ์   
 
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  เบอร์โทรศัพฺท์  :  081-093-8037  

E-mail  :  roongthipthongthai@gmail.com 
นิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต ประกอบด้วย  
1) เขตหนองจอก  2) เขตมีนบุรี  3)  เขตลาดกระบัง  4) เขตคลองสามวา  5) เขตคันนายาว  6) เขตบึงกุ่ม   
7) เขตสะพานสูง  8)  เขตสายไหม  9) ราชเทวี  10) สาธร 
 
4. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์  :  081-988-5140    
E-mail : benjamas@dlthailand.com 
นิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต ประกอบด้วย  

1) เขตตลิ่งชัน  2) เขตบางกอกน้อย  3) เขตธนบุรี  4)  เขตภาษีเจริญ  5)  เขตราชบูรณะ  6)  เขตยานนาวา     
7)  เขตจอมทอง  8) เขตบางกอกใหญ่  9) เขตคลองสาน  10) เขตวัฒนา 
 
5. นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
   เบอร์โทรศัพฺท์  :  098-265-4908 
 E-mail : arunya.th@esdc.go.th  

นิเทศและประสานงานการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน  10 เขต ประกอบด้วย 
1) เขตบางขุนเทียน  2) เขตบางบอน  3) เขตหนองแขม  4)  เขตทุ่งครุ  5) เขตบางแค  6) เขตทวีวัฒนา   
7)  เขตบางพลัด  8) บางคอแหลม  9) ห้วยขวาง  10) เขตดุสิต 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง ส าเนาสมุดนิเทศฯ สถานศกึษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ระยะที่ 1  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
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โรงเรียนปัญญาวุฒิกร เขตจตุจักร  
วันที่ออกนิเทศ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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โรงเรียนสวนบัว เขตพญาไท  
วันที่ออกนิเทศ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา เขตจตุจักร 
วันที่ออกนิเทศ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพข่าวการนิเทศฯ สถานศกึษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 1  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
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กองบรรณาธิการ 

    ที่ปรึกษา 

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นายวินัย  ยงเขตรการณ์   รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

  บรรณาธิการ 

      นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

  กองบรรณาธิการ   

  นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  นายสุรวงศ์  ทรงกลด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 ผู้จัดพิมพ์ 

  กลุ่มงานบูรณาการนิเทศการศึกษา และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 




