


 
ค ำน ำ 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยและจุดเน้น 
ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ.2560 – 2564) โดยใช้ข้อมูลสรุปผลกำรนิเทศ
สถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย บริบทของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร กำรถอดบทเรียนกำรนิเทศ ติดตำม ตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรและจุดเน้นพิเศษ 
และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 

เพ่ือให้มีทิศทำงในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร น ำข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำและนโยบำยยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  มำวิเครำะห์ สังเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมส ำเร็จ
ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ รวมทั้งศึกษำนิเทศก์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงควำมร่วมมือร่วมกันในกำรท ำงำนทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
   

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ร่วมด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ ฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์และผู้ที่เก่ียวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 

   
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
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 ส่วนที่ 1  
แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

ที่มาและความส าคัญ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนเขตพ้ืนที่ 50 เขต  

มีสถานศึกษาจ านวนมากหลากหลายสังกัด เพ่ือให้การศึกษาเกิดการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด             
ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล วางแผนในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน และ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบปัญหา ความต้องการในการนิเทศ ตามนโยบาย/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และรวบรวมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ จากการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น      
ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา จ านวน 15 แห่ง ประกอบ
ไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 1.สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2.สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 3.สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4.สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนิเทศตามกระบวนการ PDCA เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการ ศึกษาตาม
นโยบาย ผลส าเร็จ สภาพปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
เกิดการบูรณาการงานระดับพื้นที่ สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดท าแผนการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของ 

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

สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป้าหมาย 
 ส่วนที่ 1 กรอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ประกอบด้วย 

1. แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (PDCA) 
3. นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
5. เป้าหมายการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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1.1 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  

 1.1.1 การปกครองและประชากร 

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

กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต 160 แขวง ประกอบด้วย 1.เขตพระนคร 2.ดุสิต    
3.ป้อมปราบศัตรูพ่าย 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.ราษฎร์
บูรณะ 28.ทุ่งครุ 29.หนองแขม 30.พระโขนง 31.บางนา 32.คลองเตย 33.วัฒนา 34.บางเขน 35.สายไหม 36.ดอน
เมือง 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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1.1.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 
1,941 แห่ง (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  
ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 804 แห่ง รองลงมา คือ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 437 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 159 แห่ง และมีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 
รวม 1,031,967 คน (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร้อยละ 30.98 รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 27.23 และนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 23.83 
ดังในแผนภาพที่ 2 และ3 
 

 
 จ านวนนักเรียน และสถานศกึษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานนคร  

ตารางท่ี 1  จ านวนนักเรียน และสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถานศึกษาในระบบ จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 637,547 1,112 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 245,938 159 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 316,702 804 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 79,838 99  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 31,069 50 

รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 358,420 829 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 50,494 66 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 281,029 437 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1,520 11 
ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 25,377 307 
อื่น ๆ  8 

รวมทั้งสิ้น 995,967 1,941 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ 2 จ านวนสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด  
(ที่มา: ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 สป.ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) 

 

 
แผนภาพที่ 3 จ านวนนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

    จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด  
(ที่มา: ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 สป.ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) 
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1.2 แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เสนอศึกษาธิการภาค 

 

 

ลงพ้ืนที่ติดตามซ้ า (A) Act  รายงานผลการนิเทศ 

 

เสนอรายงานการนิเทศให้ กศจ. พิจารณา 
 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์  
รายงานฯ สรปุ ประเมินผล (C) 
Check  

 

ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(D) Do 

 

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

Do 

ปฏิทินการนิเทศ (P) Plan 
 

ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) 
Plan 

 

 

 เริ่มต้น 

 

วางแผน ก าหนดปฏิทินการปฏิบตังิาน     
(P) Plan 

 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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1.3 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 2/2561 และ 1/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

1. ศึกษานโยบาย สภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาของ
สถานศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกสังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษา
ตามกลุ่มเป้าหมายจัด 
ล าดับตามความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วนมากท่ีสุดไป
หาเร่งด่วนน้อยท่ีสุด 
  2.3 จัดกลุ่มของ
สถานศึกษา 
  2.4 วางแผนการนิเทศ      
ตามนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ ศธจ.
กทม. 
   2.5 ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทินการ
นิเทศ 
 
 

1. แต่งตั้งคณะด าเนินงาน
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  
2. ประชุมร่วมวาง
แผนการนิเทศ 
สถานศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ  
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4. ประชุมชี้แจ้งการ
นิเทศฯ ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วน
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
ตามปฏิทินการนิเทศ 
 

1. ประชุมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์ผลการนิเทศ 
3. สรุป ประเมินผล  
การนิเทศแต่ละเรื่องให้
เห็นพัฒนาการ จุดท่ีต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม 
ของครู  
 
 
 

 
 

1. ติดตามผลการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาท่ี
หลังจากท่ีได้รับนิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  
เพื่อวางแผนการนิเทศใน
ระยะต่อไป 
3. รายงานผล 
การนิเทศฯ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และสง่
รายงานไปยังหน่วยงาน
และสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
เป้าหมายได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
มีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี
ได้รับการนิเทศในสถานศึกษา
เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
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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1.3.1 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) Plan 
 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจากข้อมูล 

สารสนเทศของสถานศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ประเภทสามัญทั่วไปมีสถานศึกษาจ านวน 804 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. 

1.3.2 วางแผนนิเทศ (P) Plan 
1.3.2.1  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด และผลการทดสอบทาง 

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

1.3.2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมาก 
ที่สุดไปหาเร่งด่วนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของทุกสังกัดในเขต
กรุงเทพมหานคร และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานตามจ านวนกลุม่เป้าหมาย 15 แห่งดังนี้  

   1. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 11 แห่ง 

   2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
       และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน 2 แห่ง 
   3. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
      วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              จ านวน 1 แห่ง 
   4. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
            จ านวน 1 แห่ง 

         1.3.2.3 จัดกลุ่มของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการได้รับการนิเทศ และกลุ่มที่
ต้องการพัฒนาเร่งด่วน โดยพิจารณาจากแบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน  
        1.3.2.4 วางแผนการนิเทศ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มาวางแผนการนิเทศให้
เหมาะสมกับเครื่องมือการนิ เทศ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

         1.3.2.5  ก าหนดปฏิทนิการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนิเทศ 
1.3.3 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา (D) Do 

1.3.3.1 แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

1.3.3.2 ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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1.3.3.3 จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
1.3.3.4 ประชุมชี้แจ้งการนิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รับทราบ 
1.3.3.5 ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทินการนิเทศ 

1. กระตุ้นครูผู้สอนให้พิจารณาแต่ละกิจกรรมของนโยบายที่สถานศึกษาด าเนินการ 
แล้วยังไม่ประสบผลส าเร็จ หรือต้องการพัฒนาต่อว่าจะพัฒนาอย่างไร ด้วยวิธีการใด 

2. ให้ค าแนะน า กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ของแต่ละโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน 

       3. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ  
        4. ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน ในประเด็นอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม เช่น  
     - การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน/หน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอน 
     - การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
     - การปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     - การท าวิจัยในชั้นเรียน  
     - การใช้นวัตกรรม/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     - การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     - ระบบการนิเทศ ติดตามภายในของโรงเรียน ฯลฯ 

1.3.4  สรุปผลการนิเทศ (C) Check 
1.3.4.1 ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.3.4.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการนิเทศ 
1.3.4.3 สรุป ประเมินผล การนิเทศของสถานศึกษาเป้าหมาย ตามนโยบายแต่ละเรื่องให้เห็น 

พัฒนาการ จุดที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมของครู  
1.3.5 ลงพื้นที่ติดตามซ้ า (A) Act 

  1.3.5.1 ติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาท่ีหลังจากที่ได้รับนิเทศฯ  
1.3.5.2  จัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือวางแผนการนิเทศในระยะ 

ต่อไป 
1.3.5.3 รายงานผลการนิเทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานไปยังหน่วยงานและ 

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปญัหา และความต้องการของ
สถานศึกษาตามประเด็นที่ก าหนด และประเด็นอ่ืน ๆ 

- วางแผน 
- พัฒนา 
- ส่งเสริม 

ร่วมกัน 
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1.4 ปฏทิินการด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา  
กระบวนการด าเนินงานการนิเทศฯ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 2562 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

          ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan 
1. ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุก
สังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตาม
ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากทีสุ่ดไปหาเร่งด่วนน้อยที่สุด 
   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 ตามปฏิทินการ
นิเทศ 

          ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
1. ประชุมผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตามและ
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 และส่งรายงานไปยัง
หน่วยงานและสถานศึกษากลุม่เป้าหมาย 
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1.5 นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้วางแผน
ยกระดับการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการ และจุดเน้นการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้ 

1.5.1 จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.5.1.1 ระดับก่อนอนุบาล เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ  
1.5.1.2 ระดับอนุบาล 

 เรื่องพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
อารมณ์ และสังคม สถานศึกษา 

 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้/เน้นการเรียนปนเล่น 
เรียนอย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม  

1.5.1.3 ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า 

1.5.2 การขับเคลื่อนนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.5.2.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1.5.2.2 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
1.5.2.3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
1.5.2.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.5.2.5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.5.2.6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 

 

1.6 ตัวชี้วัดและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา      
เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามระดับความส าเร็จของค ารับรองฯ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเพทมหานคร  

 

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

 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
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เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ร้อยละ60 =  1  คะแนน 
ร้อยละ 70 =   2  คะแนน 
ร้อยละ 80 =   3  คะแนน 
ร้อยละ 90 =   4  คะแนน 
ร้อยละ100 =   5  คะแนน 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

วางแผนการนิเทศฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด และเป้าหมายตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 แห่ง ประกอบไปด้วยสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
4 สังกัดดังนี้ 

1. สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        จ านวน 11 แห่ง 
2. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  2  แห่ง 
3. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         จ านวน  1  แห่ง 
4. สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     จ านวน  1  แห่ง 
บูรณาการการนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมบูรณาการการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 

คุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แผนกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  จ านวน  11  แห่ง 

เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับคะแนนท่ี 1  แต่งตั้งคณะท างานนิเทศการศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 
ระดับคะแนนท่ี 2  จัดท าเครื่องมือในการนเิทศ 
ระดับคะแนนท่ี 3  ออกนิเทศได้ครบทุกระดบัการศึกษา 
ระดับคะแนนท่ี 4  น าผลการนิเทศมาวิเคราะหส์ภาพปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะ 
ระดับคะแนนท่ี 5 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาท่ีไดร้ับการนิเทศ 

น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัตไิม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของข้อเสนอแนะทั้งหมด 

เป้าหมายการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 
1. เชิงปริมาณ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด
และเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 11 แห่ง 

1.2 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                          และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน  2 แห่ง 

1.3 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              จ านวน  1 แห่ง 

1.4 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
        จ านวน  1 แห่ง  
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บูรณาการการนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมบูรณาการการนิเทศ ติดตาม  

ก ากับคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ แผนกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา จ านวน  11  แห่ง 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการนิเทศ และน าผลการนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป 
2.2 ผู้บริหารระดับสูง ได้ทราบผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาจัดการศึกษาต่อไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ  

1.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการนิเทศในสถานศึกษาเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. เชิงคุณภาพ  

2.3 สถานศึกษาได้รับการนิเทศตามแผนการนิเทศ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2.4 รายงานผลการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2.3  สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

 

1.7 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 ที่ปรึกษา 

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
คณะกรรมการภายนอกร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
บุคลากรจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 

    ** (รายละเอียดอยู่ภาคผนวก หน้าที่ 135 - 140) 
1.8 ระยะเวลาด าเนินการ  

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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2. ข้อมูลสถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ 

 

สรุปผลความต้องการการนิเทศ และข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศตามเป้าหมายของโครงการการนิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 แห่ง ที่มีความ
ต้องการได้รับการนิเทศ ช่วยเหลือการจัดการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 11 แห่ง 

1.2 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                          และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน  2 แห่ง 

1.3 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              จ านวน  1 แห่ง 

1.4 สถานศึกษาในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
        จ านวน  1 แห่ง  

 
2. ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการบูรณาการ การนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมบูรณาการการนิเทศ ติดตาม  

ก ากับคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แผนกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามัญ
ศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา จ านวน  11  แห่ง  
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1.1 ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน 

การสอน  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด  

ชื่อ-นามสกุล 
ผอ.โรงเรียน 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ในรอบท่ี 3 
จุดเด่น ประเด็นความต้องการนิเทศ  

1 
โรงเรียน 

อนุบาลฤชากร 
สามัญศึกษา เขตบางพลัด 

เตรียมอนุบาล 
อนุบาล 

96 คน 
นางสาวปิยฉัตร 
วีชะรังสรรค ์

0818345408 8 
4 ระดับ 
ดีมาก 

เด็กมีพัฒนาการ ตรง
ตามค าขวัญ อัตลักษณ์  

คติพจน ์

ห ลั ก สู ต รก าร ศึ กษ าปฐม วั ย 
พุทธศักราช 2560,  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน  พุ ท ธ ศั ก ราช  2551 
(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 2560) , 
การประกันคุณภาพการศึกษา , 
สะเต็มศึกษา (STEM),  
การวิจัยในชั้นเรียน 
 

2 
โรงเรียน 

วรรณวิทย ์
สามัญศึกษา เขตคลองเตย 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6, 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

647คน มลว.รจุีสมร สุขสวัสดิ ์ 02-253-2467 41คน 3 ระดับด ี - 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 2560),  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3 
โรงเรียนอนุบาล 

กลมเกลียว 
สามัญศึกษา เขตลาดพร้าว เตรียมอนุบาล, อนุบาล 103 

นางสาวรัชดา  
ช่ืนจิตอภิรมย ์

0816223341 12 
5 ระดับ 
ดีเยี่ยม 

เด็กสอบผ่านการ
ประเมิน YCT / YLE 

ห ลั ก สู ต รก าร ศึ กษ าปฐม วั ย 
พุทธศักราช 2560,  
การประกันคุณภาพการศึกษา,  
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้, 
สะเต็มศึกษา (STEM),  
การวิจัยในชั้นเรียน,  
เด็กพิเศษเรียนรวม 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน 

การสอน  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด  

ชื่อ-นามสกุล  
ผอ.โรงเรียน 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ในรอบท่ี 3 
จุดเด่น ประเด็นความต้องการนิเทศ  

4 โรงเรียนนรรตัน์
รังสฤษดิ ์

สามัญศึกษา เขตสะพานสูง เตรียมอนุบาล, อนุบาล, 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

308 คน นางบุหงา    อ่อนท้วม 02-368-2133 19 4 ระดับ 
ดีมาก 

1.มี ผลการประเมิ นการ
ทดสอบทางการศึ กษ า
ระดับชาติ ขั้ นพื้ นฐาน(O-
NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า
ระดับจั งหวัด สั งกั ดและ
ระดั บประเทศ ซ่ึ งได้ รั บ
รางวัลเหรียญทองแดงจาก 
สช. 
2.มีผลการประเมินการ
ทดสอบทางการ ศึกษ า
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)   
ชั้ นป ระถม ศึกษาปี ท่ี  3           
ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า
ระดับจังหวัด สังกัดและ
ระดับประเทศ สช. 
3 .มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียงของผู้เรียน (RT) 
ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับ ดีมาก  
4.นักเรียนมีกิริยา วาจา
สุภาพ มีมารยาทท่ีดีงาม 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560, สะเตม็
ศึกษา (STEM), การวิจัยในช้ัน
เรียน 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานศึกษา ประเภทโรงเรียน 
เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน 

การสอน  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด  

ชื่อ-นามสกุล  
ผอ.โรงเรียน 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ในรอบท่ี 3 
จุดเด่น ประเด็นความต้องการนิเทศ  

5 โรงเรียน 
ปัญจทรัพย ์

ดินแดง 

สามัญศึกษา เขตดินแดง เตรียมอนุบาล, อนุบาล, 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6, 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

1,586 ซิสเตอร์ยุวดี  ล้อค า 026914870 84 5 ระดับ 
ดีเยี่ยม 

1.ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน  
2.การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามี
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  
3.ด้านการสอน ครู
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยจดักิจกรรมที่
หลากหลาย  
4.ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาประชุม
ติดตามและให้ความ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

ต้องการ 

6 โรงเรียนทองพูน สามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ เตรียมอนุบาล 87 คน นางศรีวรินทร์  ลลีะ
ผลิน 

0241020634 6 คน 4 ระดับ 
ดีมาก 

ดีมาก หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560, การวิจัย 
ในช้ันเรียน 

7 โรงเรียนอนุบาล
ลูกหน ู

สามัญศึกษา เขตบึงกุ่ม เตรียมอนุบาล, อนุบาล 38 คน นางอรัญญา   
เกษมสุวรรณ 

0818239181 4 คน 1 ระดับปรับปรุง อยู่ใกล้แหล่งชุมชนการ
เดินทางสะดวก 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560, สะเตม็
ศึกษา (STEM), การวิจัยในช้ัน
เรียน 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานศึกษา ประเภทโรงเรียน 
เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน 

การสอน  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด  

ชื่อ-นามสกุล ผอ.
โรงเรียน 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ในรอบท่ี 3 
จุดเด่น ประเด็นความต้องการนิเทศ  

8 โรงเรียน 
สมิทธิพงษ ์

สามัญศึกษา เขตบางขุน
เทียน 

เตรียมอนุบาล, อนุบาล, 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

706 คน นางพนอ  ปริกสุวรรณ 024157302 41 คน 3 ระดับด ี การยอมรับจากชุมชน การประกันคณุภาพการศึกษา, 
การพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได,้ การวิจัยในช้ันเรียน, เด็ก
พิเศษเรียนรวม, จิตวิทยาเด็ก
เชิงบวกและ การท าโครงงาน 

9 โรงเรียนศิรินสุรณ์
วิทยา 

สามัญศึกษา เขตบางขุน
เทียน 

เตรียมอนุบาล, อนุบาล, 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

1752 คน นางสาวสุมุกดา  ม่วง
ศิร ิ

024165255 95 คน 3 ระดับด ี โรงเรียน ให้ความส าคัญ
กับ การด าเนินงาน 
ประกันคณุภาพ ภายใน 
ของโรงเรียน เน้นการ
สร้างความเข้าใจ และให้
ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพ การศึกษา กับ
คณะครู บุคลากร ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน 
เป็นประโยชน์ ในการ
พัฒนา โรงเรียน เน้น
การมีส่วนร่วม
ด าเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 

การพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได,้ สะเตม็ศึกษา (STEM) 

10 โรงเรียนทินกร
พิทยานุสรณ ์

สามัญศึกษา เขตสะพานสูง อนุบาล 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

401 คน นายอะรอฉาด  
ใบตุเหลาะ 

0817425496 26 คน 3 ระดับด ี - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2560 ,หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
ปรับปรุ ง2560 ,การประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ,ก า ร
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้,การ
วิจัยในชั้นเรียน 
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1.2 ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ล าดับ

ที่  ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียนการสอน  

ชื่อ-นามสกุล 
ผอ.โรงเรียน 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบท่ี 3  

ยุทธศาสตร์ ที่อยู่ 

12 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 สาธิต  เขตจตุจักร ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

 อ.ดร. 
ผกามาศ   

นันทจีวรวัฒน์ 

0-2942-8800-9  
ต่อ 100 

4 ดีมาก 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
สู่ความเป็นเลิศในยคุไทยแลนด์ 4.0 
2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และยวัตกรรม 
3 การส่งเสริมและสนับสนุนผลิตบณัฑิต
วิชาชีพศึกษาศาสตร์  
4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไว้   
ซึ่งเอกลักษณ์ของชาต ิ
5 การเพิ่มคุณภาพการให้บริการวชิาการและ
การขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

50 ถนนงามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  
ติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
โรงเรียนได้ที่ 
: kuspr@ku.ac.th 
 

 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานศึกษา ประเภทโรงเรียน 
เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน 

การสอน  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด  

ชื่อ-นามสกุล ผอ.
โรงเรียน 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 
 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ในรอบท่ี 3 

 
จุดเด่น 

 
ประเด็นความต้องการนิเทศ  

11 โรงเรียนอนุบาล
ชุติมา 

สามัญศึกษา เขตบางกะป ิ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 83 คน นางอารยา  
ชัยวัฒนศิริกูล 

0237462156 10 คน 4 ระดับ 
ดีมาก 

- การประกันคณุภาพการศึกษา 
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1.3 ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  

 

 
ล าดับที ่

ชื่อสถานศึกษา 
ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

ที่อยู่ 
หมายเลข 
โทรศัพท์ 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ภายนอกใน
รอบท่ี 3 

จุดเด่น 
ประเภท 

ความต้องการนิเทศ 

13 โรงเรียนวชิรมกุฏ พระปริยตัิ
ธรรม 

พระนคร 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 – 6 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 37 รูป
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  20 รูป 
 

เลขท่ี 330  
วัดมกุฏกษัตริยาราม 
แขวงบางขุนพรหม            
เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
10200 

02-282-
838 

19 รูป/
คน 

ระดับด ี มีห้องเรียนเฉพาะ เช่น 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
และสื่อการทดลอง 
วิทยาศาสตร์ สร้าง
ประสบการณ์ผ่านการ
เรียนรูโ้ดยการจัดกจิกรรม
วิชาการสัญจร เป็นฐาน
การเรยีนรู้ต่าง ๆ กิจกรรม
เสรมิทักษะอาชีพ และ
ส่งเสริมด้านศิลปะ การ
ทักษะต่างๆ เช่น ศิลปะ
การปั้น ประติมากรรม 
การวาด การแกะสลัก 

1.หลักสูตรสถานศึกษา 
2.การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3.การประกันคณุภาพ
ภายใน 
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1.4 ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 

  
 จากการส ารวจข้อมูล N–NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทาง การศึกษา
ระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา มันธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และจากการสอบถาม รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาจากต้นสังกัด (ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร) พบว่าสถานศึกษาที่มีความต้องการ ในการนิเทศ เพื่อ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีจ านวน 2 แห่งดังนี้ 

1. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   เขตคลองสามวา 
2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   เขตห้วยขวาง 
 

 
ล าดับที่  ชื่อสถานศึกษา 

ประเภท
โรงเรียน 

เขตการ
ปกครอง 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียน

การสอน  
ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

ประเภทความต้องการ
นิเทศ 

 
14 

การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย  
เขตคลองสาม
วา 

กศน. คลองสามวา ประถมศึกษา 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 

ส านักงาน กศน. 
เขตคลองสามวา 
195 ถนนพระยา
สุเรนทร ์แขวงสามวา
ตะวันตก 
เขตคลองสามวา   
กรุงเทพมหานคร 10510 
https://www.ksnkhlon
gsamwa.com/ 

02-171-0002 การจัดการเรยีน 
การสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

 
15 

การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย  
เขตห้วยขวาง 

กศน. ห้วยขวาง ประถมศึกษา 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 

723 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์  
ถนนประชาอุทิศ 
แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
webhuaikhwang@gmail
.com 

โทร: 02-274-3378 
แฟ็กซ์: 02-274-3378 

 

การจัดการเรยีน 
การสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 
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2. ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการบูรณาการ การนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
    กรุงเทพมหานคร 
 

 
  

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา 
ระดับชั้นที่จัดการ

เรียนการสอน 
จ านวนนักเรียน ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนวชิรมกุฏ มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 37 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย   20 รูป 

เลขท่ี 330  
ถนนกรุงเกษม    
แขวงบางขุนพรหม  
เขตพระนคร  
จังหวัดกรุงเทพ 
Website: 
http://www.vmk.ac.th  
 

โทร  
0 2282 8387   
โทรสาร : 
0 2281 0268   

2 โรงเรียนบาลสีาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
134 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
ไม่ม ี

 

เลขท่ี 2  
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร   
จังหวัดกรุงเทพ  
Website : 
www.baleesathit.com  
e-mail :  
baleesatit@hotmail.com 
        

โทร  
0 2222 6816     
โทรสาร  
0 2222 6816  

3 โรงเรียนบาลเีตรยีมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    

มัธยมศึกษา
ตอนต้น ไมม่ ี
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
110 รูป 
 

เลขท่ี 83  
แขวงบางขุนนนท์  
เขตบางกอกน้อย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
   

โทร  
02 882 3153   

4 โรงเรียนวดักาญจน 
สิงหาสน์วิทยา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
28 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
23 รูป 

ที่ตั้ง  เลขที่ 170   
แขวง คลองชักพระ   
เขต ตลิ่งชัน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
Website : kchschool.ac.th  
E-mail 
mahabundit@hotmail.com 
 
 

โทร  
0 2865 5656 
โทรสาร : 
0 2865 5657 

http://www.vmk.ac.th/
mailto:baleesatit@hotmail.com
mailto:mahabundit@hotmail.com
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ล าดับ
ที ่ ชื่อสถานศึกษา 

ระดับชั้นที ่
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนนักเรียน ที่อยู่ 
หมายเลข 
โทรศัพท์ 

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
พรหมวชิรญาณ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
108 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
43 รูป 
 

เลขท่ี 40  
ถนนเจริญกรุง  
แขวงยานนาวา   
เขตสาทร   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
E-mail :   
p_eachirayan@hotmail.com             

โทร  
02 675 6187
โทรสาร  
02 213 0923 

6 โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัด
สุทธาวาส 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
77 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
51 รูป 
 

เลขท่ี 613  
ต าบลบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 

โทร : 
0 2412 8950 
โทรสาร :  
0 2412 8951  

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  

วัดศรีบุญเรือง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
55 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
42 รูป 

เลขท่ี 23  
แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
E-mail : 
paiboon219@gmail.com 

โทร : 
089 004 5396 

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดผ่องพลอยวิริยาราม 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
223 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
88 รูป 

เลขท่ี 229   
แขวงบางนา  
เขตบางนา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
Website : ppv.ac.th   
e-mail : 
pongploy2550@yahoo.com 
 

โทร 02-
7486932  
โทรสาร :  
02-7486829 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดธรรมมงคล  

แผนกสามัญศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
133 รูป 
 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
102 รูป 

เลขท่ี 132  
ซอยปุณณวิถี 20  
ถนนสุขุมวิท 101 
แขวงบางจาก    
เขตพระโขนง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
Website :    
www.dmk.ac.th                   
e-mail  :   
contact@dmk.ac.th 
 

 โทร : 
 0 2332 8227   
โทรสาร : 
 0 2741 3650         

mailto:pongploy2550@yahoo.com
mailto:contact@dmk.ac.th
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา 
ระดับชั้นที ่

จัดการเรียนการสอน 
จ านวนนักเรียน ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

10 โรงเรียนกศุลสมาครวิทยาลยั มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
59 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
38 รูป 

เลขท่ี 97  
แขวงสัมพันธวงศ์  
เขตสัมพันธวงศ ์  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
e-mail : 
ks_2551@hotmail.com 

โทร  
0 2623 1562   
โทรสาร  
0 2623 1562 

11 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
99 รูป 
 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
51 รูป 

เลขท่ี 423  
หมู่ที่ – 
แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
E-mail : 
Mongkonkat@gmail.com 

โทร : 
0 2226 6555 
โทรสาร :  
0 2226 6552  
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 ส่วนที่ 3  
สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
และการบูรณาการนิเทศกับหน่วยงานอ่ืน 

 
 

3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ร้อยละ60 =  1  คะแนน 
ร้อยละ 70 =   2  คะแนน 
ร้อยละ 80 =   3  คะแนน 
ร้อยละ 90 =   4  คะแนน 
ร้อยละ100 =   5  คะแนน 

  
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
        เกณฑ์การได้คะแนนจากค ารบัรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับคะแนนที่ 1  แต่งตั้งคณะท างานนิเทศการศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 
ระดับคะแนนที่ 2  จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ระดับคะแนนที่ 3  ออกนิเทศได้ครบทุกระดับการศึกษา 
ระดับคะแนนที่ 4  น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะ 
ระดับคะแนนที่ 5  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ 

น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของข้อเสนอแนะทั้งหมด       
     

 โครงการการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศกึษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มนิเทศฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
     ปฏิบัติได้ตามค่าเป้าหมายของโครงการ ดังนี้ 

      เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเป้าหมายจ านวน 15 แห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

บูรณาการการนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ100 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 แห่ง ได้รับการ 

นิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
   บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 5 คะแนน 
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2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป้าหมายจ านวน 15 แห่งมีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ดังตารางการสรุปการน าข้อเสนอแนะการนิเทศไปปฏิบัติ) 
บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 5 คะแนน 

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป้าหมายจ านวน 15 แห่งมีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ดังตารางการสรุปการน าข้อเสนอแนะการนิเทศไปปฏิบัติ) 
บรรลุค่าเป้าหมาย  ระดับ 5 คะแนน 
 

ตารางสรุป การน าข้อเสนอแนะการนิเทศไปปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา 
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ที ่
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 

จ านวน
ข้อเสนอแนะ
การนิเทศ 

จ านวน
ข้อเสนอแนะ 
ที่น าไปปฏิบัติ 

ร้อยละ 
การด าเนินการ 

ผ่าน/ไม่ผ่าน
เกณฑ์  

(ร้อยละ 50) 
สถานศึกษาเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1 โรงเรียนอนุบาลฤชากร 

(สังกัด สช.) 
4 4 100.00 1  

2 โรงเรียนวรรณวิทย์  
(สังกัด สช.) 

1 1 100.00 1 

3 โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 
(สังกัด สช.) 

2 2 100.00 1 

4 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษฏ์ 
(สังกัด สช.) 

8 8 100.00 1 

5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 
(ดินแดง) (สังกัด สช.) 

5 5 100.00 1 

6 โรงเรียนวชิรมกุฏ 
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา) 

1 1 100.00 1 

7 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา (สังกัด อว.) 

- 
(การศึกษา 

ดูงาน) 
- - - 

8 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 
(สังกัด สช.) 

4 4 100.00 1 

9 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 
(สังกัด สช.) 

8 8 100.00 1 
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ที ่
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 

จ านวน
ข้อเสนอแนะ
การนิเทศ 

จ านวน
ข้อเสนอแนะ 
ที่น าไปปฏิบัติ 

ร้อยละ 
การด าเนินการ 

ผ่าน/ไม่ผ่าน
เกณฑ์  

(ร้อยละ 50) 
สถานศึกษาเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
10 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 

(สังกัด สช.) 
1 1 100.00 1 

11 โรงเรียนทินกรพิทยา
นุสรณ์  
(สังกัด สช.) 

6 6 100.00 1 

12 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 
(สังกัด สช.) 

2 2 100.00 1 

13 โรงเรียนทองพูน 
(สังกัด สช.) 

2 2 100.00 1 

14 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตคลองสามวา 
แขวงสามวาตะวันตก   
(สังกัด กศน.)   

1 1 100.00 1 

15 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตห้วยขวาง(สังกัด กศน.) 1 1 100.00 1 

รวม  15 สถานศึกษา 14 
คิดเป็นร้อยละ    96.15 

 

** หมายเหตุ  รายงานการน าข้อเสนอแนะการนเิทศไปปฏิบัติของสถานศึกษาที่ไดร้ับการนิเทศ จ านวน 15 แห่ง เนื่องจากเป็น
สถานศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2562 แต่โรงเรียนพระปรยิัติ
ธรรม ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สงักัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จ านวน 11 แห่ง เป็นการออกนิเทศ ติดตาม ตามความ
ต้องการ และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
        1 = ผ่าน     (ด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ตั้งแต่ ร้อยละ 50) 
 0 =  ไม่ผ่าน (ด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้น้อยกว่า ร้อยละ 50) 

เชิงปริมาณ 
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการนิเทศในสถานศึกษาเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทั้ง  

4 ด้าน ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้รับการนิเทศในสถานศึกษาเป้าหมาย จ านวน 42 คน ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 2 คน 
 ผู้รับใบอนุญาต    จ านวน 3 คน 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน 3 คน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  จ านวน 1 คน 
 ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ  จ านวน  33 คน  
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับการนิเทศในสถานศึกษาเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 63.49 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 34.75 และ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 1.76 โดยคิดเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด – มาก ได้ร้อยละ 98.24 ดังแผนภาพที่ 4 
  
   
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4 ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
ตารางท่ี 2 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของสถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

 
 
 
 

ด้าน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ        
1.1 มีวิธีการนิเทศท่ีเข้าใจง่าย 57.14 40.48 2.38 - - 4.38 ระดับมาก 
1.2 ระยะเวลาที่ให้การนิเทศ 59.53 38.09 2.38 - - 4.3 ระดับมาก 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 66.48 31.14 2.38 - - 4.65 ระดับมากที่สุด 
1.4 ความเหมาะสมและรูปแบบของการนิเทศ 50.23 45.23 4.76 - - 4.4 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.43 ระดับมาก 
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ 
2.1 ผู้นิเทศมีความรอบรู้ด้านวิชาการ 57.14 38.1 4.76 - - 4.52 ระดับมากที่สดุ 
2.2 ผู้นิเทศมีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือ  
มีความเป็นกัลยาณมิตร 

73.8 26.2 - - - 4.75 ระดับมากที่สดุ 

2.3 ผู้นิเทศสามารถช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ 

71.43 28.57 - - - 4.7 ระดับมากที่สดุ 

2.4 ผู้นิเทศยินดีรับฟังข้อค าถาม/ข้อคิดเห็นของ
ผู้รับการนิเทศ 

61.9 38.1 - - - 4.61 ระดับมากที่สดุ 

2.5 ผู้นิเทศสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
เหมาะสม 

71.42 28.58 - - - 4.71 ระดับมากทีส่ดุ 

รวมเฉลี่ย 4.66 ระดับมากที่สดุ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 

 
การแปลผลคะแนน 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ
สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ทั้ง 4 ด้าน พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อความสะดวกการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19  
อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
 

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ 
จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศของสถานศึกษาที่ 

ได้รับการนิเทศ ทั้ง 4 ข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 1.4 ความเหมาะสมและรูปแบบของการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ย 4.4 
อยู่ในระดับมาก และข้อ 1.1 มีวิธีการนิเทศที่เข้าใจง่าย มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 1.2 ระยะเวลาที่ให้การนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 4.3 อยู่ในระดับมาก 

ด้าน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อความสะดวกการ
ให้บริการ 

       

3.1 มีช่องทางเลือกการให้บริการ การนิเทศ
หลายรูปแบบ 

54.76 26.19 19.05 - - 4.07 ระดับมาก 

3.2 การรับรู้ข้อมลูด้านการนิเทศ 57.14 28.57 14.29 - - 4.14 ระดับมาก 

3.3 การติดต่อ สื่อสารของผู้นเิทศกับผู้รับการ
นิเทศ 

47.61 45.23 7.16 - - 4.38 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 ระดับมาก 
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการ
นิเทศ 

       

4.1 ได้รับการนเิทศท่ีตรงตามความต้องการ 76.2 23.8 76.2 - - 4.45 ระดับมาก 

4.2 สามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รบัจากการ
นิเทศไปใช้ประโยชน์ได ้

73.8 26.2 - - - 4.71 ระดับมากที่สุด 

4.3 มีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน ์

73.8 26.2 - - - 4.71 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 ระดับมากที่สุด 
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ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ 
จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ ของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ  

ทั้ง 5 ข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2.2 ผู้นิเทศมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นกัลยาณมิตร มีคะแนน
เฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 2.5 ผู้นิเทศสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจนเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ 2.3 ผู้นิเทศสามารถชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ 2.4 ผู้นิเทศยินดีรับฟังข้อค าถาม/ข้อคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2.1 ผู้นิเทศมีความรอบรู้ด้าน
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อความสะดวกการให้บริการ 
จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความสะดวกการให้บริการ ของสถานศึกษา  

ที่ได้รับการนิเทศ ทั้ง 3 ข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 3.3 การติดต่อ สื่อสารของผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ      
มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อ 3.2 การรับรู้ข้อมูลด้านการนิเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก 
และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3.1 มีช่องทางเลือกการให้บริการการนิเทศหลายรูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 
อยู่ในระดับมาก 

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการนิเทศ 
จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพของการนิเทศ ของสถานศึกษา  

ที่ได้รับการนิเทศ ทั้ง 3 ข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 4.2 สามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การนิเทศไปใช้ประโยชน์ได้ และ ข้อ 4.3 มีความชัดเจนในการใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และรองลงมาคือ ข้อ 4.1 ได้รับการนิเทศที่ตรงตามความต้องการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
 

เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาทั้ง 15 แห่ง ได้รับการนิเทศตามแผนการนิเทศ ในการยกระดับคุณภาพการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดท ารายงานผลการนิเทศฯเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
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3.2 ผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ  
 
 
 
 

ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท้ัง 15 แห่ง ประกอบด้วย 3 ตอน 

 
ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนอนุบาลฤชากร 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

4 80 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

1 20 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 2 40 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 3 60 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

2 40 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม 
ไม่น่าสนใจ 

3 60 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

2 40 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

1 20 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       2 40 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนวรรณวิทย์ 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

2 100 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

0 0 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 1 50 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 1 50 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

2 100 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม 
ไม่น่าสนใจ 

0 0 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

1 50 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

1 50 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       0 0 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู ้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

1 50 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

1 50 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 1 50 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 1 50 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

2 100 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม 
ไม่น่าสนใจ 

0 0 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

2 100 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       0 0 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู ้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

6 85.71 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

1 14.28 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 5 71.42 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 2 28.57 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

6 85.71 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม 
ไม่น่าสนใจ 

1 14.28 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

5 71.42 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้    2 28.57 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 
(ดินแดง) 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

3 100 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

0 0 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 3 100 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 0 0 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

3 100 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม 
ไม่น่าสนใจ 

0 0 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

3 100 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       0 0 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนวชิรมกุฏ 
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา) 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

3 75 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู ้
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

1 25 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 3 75 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 1 25 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

1 25 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม 
ไม่น่าสนใจ 

2 50 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 1 25 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

1 25 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

2 50 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้     1 25 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนทองพูน 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

1 20 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

4 80 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 2 40 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 3 60 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

3 60 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

1 20 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 1 20 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

2 40 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

2 40 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       1 20 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

3 100 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

0 0 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 3 100 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 0 0 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

2 66.66 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

1 33.33 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

2 66.66 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

1 33.33 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้  0 0 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

3 100 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

0 0 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 3 100 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 0 0 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

2 66.66 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

1 33.33 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

2 66.66 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

1 33.33 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       0 0 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

4 66.66 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

2 33.33 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 4 66.66 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 2 33.33 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

4 66.66 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

2 33.33 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

3 50 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

2 33.33 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

1 16.66 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้      0 0 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู ้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

7 87.5 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

1 12.5 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 6 75 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 3 37.5 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

6 75 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

2 25 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

5 62.5 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

1 12.5 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

1 12.5 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       1 12.5 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

3 60 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

2 40 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 2 40 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 2 40 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 

1 20 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

2 40 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 1 20 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

1 20 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

1 20 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

1 20 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้  1 20 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนอนุบาลชุติมา 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์

1 33.33 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 

2 66.66 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 1 33.33 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 1 33.33 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมน่าสนใจ 2 66.66 
สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 

0 0 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 1 33.33 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้

0 0 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        

1 33.33 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   

1 33.33 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้   1 33.33 

   
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตคลองสามวา 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์ 1 50 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 1 50 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 0 0 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 0 0 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 0 0 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 1 50 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 0 0 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้ 0 0 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        1 50 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   0 0 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้  1 50 
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ตอนที่ 1 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตห้วยขวาง 

1 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบรูณ ์ 1 100 

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม 1 100 

 
2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู ้ 1 100 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ผลการ 1 100 

 
 
3 

สื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกบักิจกรรม 
น่าสนใจ 1 100 

สื่อประกอบการสอนไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ไม่น่าสนใจ 1 100 

ไม่มสีื่อประกอบการสอน 1 100 
 
 
 
4 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้ 1 100 

วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้        1 100 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลาย แต่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   1 100 

วัดผลด้วยวิธีการทีไ่ม่หลากหลายและ 
ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรยีนรู้       1 100 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

โรงเรียน 
อนุบาลฤชากร 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 5 100 0 0 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 

5 100 0 0 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4 80 1 20 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้

3 60 2 40 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 

1 20 4 80 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

3 60 2 40 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 5 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 3 60 2 40 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

3 60 2 40 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 

5 100 0 0 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 4 80 1 20 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 4 80 1 20 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

5 100 0 0 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้

5 100 0 0 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 3 60 2 40 

ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 

5 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 

โรงเรียน 
วรรณวิทย ์

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 1 50 1 50 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 

2 100 0 0 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2 100 0 0 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้

2 100 0 0 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 

1 50 1 50 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

2 100 0 0 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 2 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 1 50 1 50 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1 50 1 50 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 

2 100 0 0 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 2 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 1 50 1 50 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

2 100 0 0 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้

2 100 0 0 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 2 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 2 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาล 
กลมเกลียว 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 1 50 1 50 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 1 50 1 50 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2 100 0 0 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 2 100 0 0 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 2 100 0 0 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 1 50 1 50 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 2 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 0 0 2 100 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 0 0 2 100 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 2 100 0 0 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 2 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 1 50 1 50 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 1 50 1 50 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 2 100 0 0 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 1 50 1 50 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 2 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนรรัตน์
รังสฤษดิ์ 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 6 85.71 1 14.29 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 6 85.71 1 14.29 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

6 85.71 1 14.29 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 6 85.71 1 14.29 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 4 57.14 3 42.86 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 5 71.42 2 28.57 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 7 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 5 71.42 2 28.57 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 3 42.85 4 57.14 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 6 85.71 1 14.29 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 7 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 5 71.42 2 28.57 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 6 85.71 1 14.29 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 5 71.42 2 28.57 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 5 71.42 2 28.57 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 7 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
ปัญจทรัพย์  
(ดินแดง) 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 3 100 0 0 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 3 100 0 0 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3 100 0 0 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 3 100 0 0 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 3 100 0 0 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 3 100 0 0 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 3 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 2 66.66 1 33.33 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 1 33.33 2 66.66 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 3 100 0 0 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 3 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 3 100 0 0 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 3 100 0 0 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 3 100 0 0 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 3 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 3 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 

โรงเรียน 
วชิรมกุฏ 

(โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ

ศึกษา) 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 1 20 4 80 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 4 80 1 20 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2 40 3 60 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 1 20 4 80 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 2 40 3 60 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 4 80 1 20 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 4 80 1 20 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 3 60 2 40 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 3 60 2 40 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 2 40 3 60 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 5 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 2 40 3 60 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 4 80 1 20 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 1 20 4 80 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 5 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 4 80 1 20 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทองพูน 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 5 100 0 0 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 3 60 2 40 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4 80 1 20 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 3 60 2 40 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 4 80 1 20 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 3 60 2 40 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 4 80 1 20 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 3 60 2 40 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 2 40 3 60 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 4 80 1 20 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 5 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 2 40 3 60 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 2 40 3 60 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 5 100 0 0 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 5 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 5 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
อนุบาลลูกหนู 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 3 100 0 0 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 3 100 0 0 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3 100 0 0 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 2 66.66 1 33.33 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 2 66.66 1 33.33 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 2 66.66 1 33.33 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 3 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 3 100 0 0 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 2 66.66 1 33.33 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 3 100 0 0 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 3 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 2 66.66 1 33.33 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 2 66.66 1 33.33 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 1 33.33 2 66.66 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 3 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 3 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 

โรงเรียน 
สมิทธิพงษ์ 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 4 80 1 20 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 4 80 1 20 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3 60 2 40 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 4 80 1 20 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 4 80 1 20 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 3 60 2 40 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 3 60 2 40 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 5 100 0 0 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 4 80 1 20 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 4 80 1 20 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 5 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 2 40 1 20 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 3 60 2 40 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 4 80 1 20 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 5 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 5 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
ศิรินุสรณ์วิทยา 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 7 87.5 1 12.5 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 6 75 2 25 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5 62.5 3 37.5 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 5 62.5 3 37.5 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 5 62.5 3 37.5 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 6 75 2 25 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 8 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 6 75 2 25 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 2 25 6 75 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 3 37.5 5 62.5 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 7 87.5 1 12.5 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 6 75 2 25 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 5 62.5 3 37.5 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 6 75 2 25 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 7 87.5 1 12.5 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 7 87.5 1 12.5 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนทินกร
พิทยานุสรณ์ 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 5 100 0 0 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 3 60 2 40 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2 40 3 60 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 1 20 4 80 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 1 20 4 80 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 3 60 2 40 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 3 60 2 40 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 1 20 4 80 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 0 0 0 0 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 4 80 1 20 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 3 60 2 40 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 3 60 2 40 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 3 60 2 40 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 2 40 3 60 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 1 20 4 80 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 2 40 3 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           49 

ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 

โรงเรียน 
อนุบาลชุติมา 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 2 66.66 1 33.33 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 2 66.66 1 33.33 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1 33.33 2 66.66 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 1 33.33 2 66.66 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 1 33.33 2 66.66 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 1 33.33 2 66.66 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 3 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 2 66.66 1 33.33 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 1 33.33 0 0 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 2 66.66 1 33.33 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 3 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 1 33.33 2 66.66 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 2 66.66 1 33.33 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 2 66.66 1 33.33 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 2 66.66 1 33.33 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 2 66.66 1 33.33 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ 
กศน. 

เขตคลองสามวา 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 0 0 1 100 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 1 100 0 0 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

0 0 1 100 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้ 0 0 1 100 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 0 0 1 100 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 1 100 0 0 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 1 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 0 0 1 100 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 0 0 1 100 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 0 0 1 100 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 1 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 1 100 0 0 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 1 100   

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้ 0 0 1 100 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 1 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 1 100 0 0 
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ตอนที่ 2 ด้านวิธกีารสอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน    
 

โรงเรียน รายการที่สังเกตการสอน มีการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ 
กศน. 

เขตห้วยขวาง 

มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรยีนที่เร้าความสนใจ 1 100 0 0 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอยา่งเป็น
ล าดับขั้นตอน 

1 100 0 0 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1 100 0 0 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
สร้างสรรค ์เอื้อต่อการเรียนรู ้

1 100 0 0 

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 

1 100 0 0 

สามารถใช้ค าถามและกจิกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรยีนคิดและมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

1 100 0 0 

สามารถสื่อสาร และเช่ือมโยงความรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 1 100 0 0 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 1 100 0 0 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1 100 0 0 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 
ผู้เรยีนมีความสุข 

1 100 0 0 

ผู้สอนเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 1 100 0 0 
มีการประเมินความรู้ของนักเรยีนที่เหมาะสม 1 100 0 0 
มีการสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

1 100 0 0 

สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม ช่วยให้
เกิดการเรยีนรู ้

1 100 0 0 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสม 1 100 0 0 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนานใน
การเรยีน 

1 
 

100 0 0 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 

โรงเรียนอนุบาลฤชากร 

 

 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 เสียงดังฟังชัด ใช้สื่อภาพประกอบ มีเพลง

และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สอดคล้อง
กับบทเรียน 

การน านักเรียนไปศึกษาธรรมชาติในบริเวณโรงเรียนควรมีการชี้แจง
เป้าหมายการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน และควรสรุปการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

2 ครูผู้สอนมีเสียงดังฟังชัด น้ าเสียงนุ่มนวล - การฝึกเป็นผู้น าผู้ตามควรเปิดโอกาสให้เด็กมีการสลับกันเป็นผู้น าผู้
ตามทุกคนอย่างทั่วถึง 

- สื่อควรเป็นภาพที่มีขนาดเหมาะสม เร้าความสนใจ 
- ครูควรถามให้เด็กตอบเป็นรายบุคคลเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
- ควรประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะและทั่วถึง 
- ควรสรุปบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนเพ่ิมข้ึน 

3 น้ าเสียงดี ใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กตอบ 
ดูแลเด็กดี 

- หนังสือเล่มเล็ก 
- เด็กอาจมองไม่เห็นด้านหลังขาดการมีส่วนร่วม 
- การจัดที่พ่ึงที่เหมาะส าหรับการเล่านิทานจึงมีแม่เด็กท่ีสามารถชี้
ตอบได้แต่ข้างหน้า EX น้องภูผา 

- ชอบบอกเด็กไม่ฟัง ไม่ตั้งใจ ควรเปลี่ยนค าเพ่ือให้เด็กไม่รู้สึกว่าเค้า
ไม่ดี                                                                                                                                                   

- น่าจะให้ครู (ครูผู้ช่วย) ดูเด็กที่ไม่สามารถท าแบบฝึกหัด 
- เรื่องการอนุรักษ์ท าให้เด็ก 

4 ครูใช้โทนเสียงที่เหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับอนุบาล มีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียน
อย่างทั่วถึง เมื่อนักเรียนท าผิดจะใช้เสียง
เบา ๆ และใช้วิธีการเตือนไม่ใช่การดุ 

- สื่อมีขนาดเล็กนักเรียนที่นั่งด้านหลังมองไม่วัด ท าให้ไม่มีสมาธิและ
ไม่สนใจในขณะที่ครูสอน 

- ในห้องมีเด็กพิเศษอยู่หนึ่งหลาย ควรจะย้ายที่นั่งให้ไปอยู่ด้านหน้า
ชั้นเรียน 

5 - ครูเตรียมนักเรียนให้แต่ละคนมาหยิบ
สมุดของตนเอง 
- ครูแจ้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ 

- ครูควรจะเดินให้ทั่วถึงนักเรียน (ยื่นหน้าชั้นเล่นอย่างเดียว) 
- ภาพเล็กเกินไปท าให้นักเรียนด้านหลังมองไม่เห็นและไม่สนใจ 
- ครูผู้ช่วยอยู่หน้าชั้นเรียนแต่ไม่แสดงบทบาท 
- ครูไม่เชื่อมโยงเรื่องสิ่งสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- ครูสรุปองค์ความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
โรงเรียนวรรณวิทย์ 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 มีความตั้งใจในการสอน/การคิดกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้เด็กสนใจ 
ควรล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ และเน้นการฝึกให้
เด็กอ่าน/เข้าใจความหมายของค า จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ การจัดและประเมินผล 

2 มีการตรวจสอบทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียน มีการบูรณาการภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ มีการเชื่อมโยงความรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสียงดัง
ชัดเจนสามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ใช้สื่อเทคโนโยลีในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจเพ่ิมข้ึน อาจให้แข่งขันเพ่ือความสนุกสนาน ควรให้ท า
กิจกรรมโดยบูรณาการศิลปะและเทคโนโลยี นักเรียนที่เรียนรู้
ช้า ครูอาจใช้วิธีการแนะน าตัวต่อตัว หรือเพ่ือนช่วยเพื่อน ควร
มีการทบทวนเนื้อหาเป็นรายบุคคลในห้องเรียน อาจมีเกม
การศึกษาเพ่ิมความสนุกในการเรียน 

 
โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 ครูไทย - ครูควรเดินดูเด็กรอบๆห้อง ทั้งครูผู้สอนและครูผู้ช่วย 

- ควรกระตุ้นเด็กคนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ท า 
- ปรับบรรยากาศใน Class ให้ดูสนุกสนานและมีสีสันมากขึ้น
กว่านี้ 

- ควรให้เด็กท าการทดเลขบนกระดานส าหรับเด็กท่ีเป็นตัวแทน                                                                                                                                                      
2 สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม นักเรียนมีอิสระ

ในการเรียนรู้ การเขียนลากตามเส้นประ 
และใช้พู่กันจุ่มสีเขียน 

การจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบเพิ่มขึ้น การควบคุมชั้นเรียนใน
การท ากิจกรรม การสรุปบทเรียน รูปแบบแผนการสอน 

 
โรงเรียนปัญจทรัพย์ 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 การใช้สื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ

กระตุน้ความสนใจของนักเรียน 
ครูควรใช้ค าถาม เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง
และจัดท าแบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่หลากหลาย 

2 ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง - 
3 เสียงดังฟังชัด ควบคุมชั้นเรียนได้ดี ใช้สื่อ

ได้เหมาะสม เชื่อมโยงกิจกรรมกับองค์
ความรู้ได้ดี ออกแบบกิจกรรมเหมาะสม 

การสรุปมีการรวบรัดเนื่องจากเวลาไม่พอ (ครูสรุปคนเดียว) 
ขาดการขยายความรู้สู่การปฏิบัติ ขาดการประเมินผลผู้เรียน 

 
 
 
 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           54 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 น้ าเสียง ท่าทาง การจัดล าดับการสอน

ชัดเจน เชื่อมโยงกันในแต่ละชั้นการสอน 
นักเรียนความร่วมมือและสนใจการจัด
กิจกรรมอย่างมาก 

 -  

2 น้ าเสียง ท่าทาง การเอาใจใส่เด็กดูแลทั่วถึง การเลือกนิทานให้สอดคล้องกับการสอน 
3 - การควบคุมชั้นเรียนได้ดี เสียงดังฟังชัด 

- นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มได้ดีมีส่วนร่วม
ในกลุ่มทุกคนมีความกระตื้อรื้อร้น 

- การท ากิจกรรมในชั้นเรียน เรื่องการเรียนอักษรใช้เวลานาน
มาก หากเปลี่ยนจากการท า mind map เป็นกลุ่ม มาเป็นเล่น
เกมเรียงอักษรเป็นกลุ่มจะรวดเร็ว สนุกสนานและได้เรียนรู้
ค าศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น เพราะครู ใช้คอมฯ อยู่แล้ว อาจจะใช้
โปรแกรม Kahoot มาช่วยออกแบบกิจกรรม 

- หาสื่อในงานกิจกรรมเพ่ิมเติม DLIT 
- การประเมินครูอาจให้นักเรียนค้นหาค าจากนิทาน/หนังสือ 
(สรุปเล่าเรื่อง, ค าศัพท์) 

4 การใช้สื่อการสอนของจริง นักเรียนได้
สัมผัส สังเกตและชิม 

- การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
- การออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนท าที่ละคนใช้เวลานาน 

5 การควบคุมชั้นเรียนได้ดี เสียงดังฟังชัด ใช้
สื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

ควรให้นักเรียนได้แสดงความคิดและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม ควรชี้แจงสอนถึงบทบาทหน้าที่ในกลุ่มให้
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทึกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม 

6 การเชื่อมโยงความรู้ขัดเจน นักเรียนเข้าใจ   การให้นักเรียนมีส่วนร่วมยังมีน้อยมาก 
7 การใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง    เพ่ิมการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น 

 
โรงเรียนวัดวชิรมกุฎ 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 - ความเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียน  

- ขั้นตอนการสอน น า/สอน/สรุป 
- เชื่อมโยงให้เณรเห็นถึงบริบทของบ้าน
เมืองไทยและของนักเรียนกับ ความรู้/
เนื้อหา/บริบทของต่างชาติ 

- มีความพยายามใช้ค าถาม ตั้งค าถามให้
นักเรียนพยายามตอบ 

- การกระตุ้นความสนใจ 
- การใช้สื่อ 
- การให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
- การประเมินผลผู้เรียน 
- เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
- การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่
เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางการ
สื่อสารและทักษะกระบวนการคิด ควรมีการทบทวนและสรุป
บทเรียนที่ชัดเจน สอนตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2 มีความเอาใจใส่นักเรียนเป็นอยา่งดี ให้
ความส าคัญกบันักเรียนทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน 

3 มีความรู้ในหลักไวยากรณ์ แกรมม่า
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
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โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 เอาใจใส่เด็ก/น้ าเสียงการสอน/การ

จัดล าดับขั้นตอน 
การสอนดี จัดห้องเรียนดีเป็นมุม/สะอาด/
น่าสนใจ 

ควรให้เวลาเด็กในการตอบค าถาม/สรุปแต่ละเรื่องที่ครูสอน 

2 การสื่อสารกับผู้เรียน เป็นลักษณะค่อย ๆ 
อธิบายแบบเป็นขั้นตอน ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจง่าย 

 

 
 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 เอาใจใส่เด็กดี น้ าเสียง ท่าทาง การสอน

ดี สอนดีสอนได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด มี
การใช้สื่อ, เกม, ศิลปะสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ 

- ปรับการท าแผนให้ตรงตามกิจกรรม 
- เสริมการพูดภาษาอังกฤษกับเด็กบ้าง 
- การระบายสีท ากิจกรรมกลุ่มอาจไม่ทั่วถึงเด็กทุกคน/ท าให้ 
  เด็กท ากิจกรรมล าบาก 9 คน/กลุ่ม ควรปรับเป็นภาพย่อย ๆ  
  ในภาพใหญ่ ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมรู้หน้าที่ 

2 - อาจารย์มีสื่อการสอนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมดี บัตรภาพ, บัตรค า 
- พูดเพราะ/สนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับ
เด็กดี 
- คุมชั้นเรียนดี 

- ให้นักเรียนได้พูดภาอังกฤษจากเรื่องรอบตัว/ในชีวิตประจ าวัน 
จับคู่และเวียนกัยสนทนา 

3 - ครูให้นักเรียนออกมาเขียนค าที่มีตัว
การันต์ เช่น พระจันทร์ 
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูหนังสือพิมพ์หา
ตัวการันต์ ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียน 

- ครูไม่ควรแจ้งวัตถุประสงค์ 
- ควรแบ่งขั้นตอนการสอนให้ชัดเจน 
  - น าเข้าสู่บทเรียน 
  - ขั้นสอน 
- การจัดกลุ่มให้ท าทุกคนเขียนแล้วไปติด 
- ไม่มีการจัดเวลาให้สอดคล้องกับขั้นตอนการสอน 
- แผนกานสอนไม่ละเอียดเหมือนที่สอน 
- กิจกรรมหมุนวงล้อไม่รู้ว่าอยู่ในขั้นใด 

4 - เล่าเรื่องน่าสนใจ คนในครอบครัว - จัดกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์แสดงท่าทาง 
  ตามจินตนาการ 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ควรมีบทบาทสมมุติ 
- มีภาพการเล่นฟุตบอลควรใช้ภาพประกอบให้ตรงตาม 
  กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมเดียวกัน 

5 - มีความตั้งใจในการสอนและใจใส่
ผู้เรียนดีมาก 

- การน าสิ่งของมาให้เด็กเปรียบเทียบความยาวไม่ชัดเจน   
  เด็กยังสับสนและท าให้ไม่เข้าใจบทเรียน 
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โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 การอธิบายของครูชัดเจน เป็นขั้นตอน  - ขาดการทบทวนความเข้าใจของผู้เรียน 
2 น้ าเสียงไพเราะชัดเจน อักขระถูกต้อง - ในแผนการสอนให้นักเรียนอ่านในใจ สอนจริงให้นักเรียนอ่าน

ออกเสียง ท าให้ไม่เป็นไปตามแผน 
- การสรุปบทเรียนไม่ชัดเจน เด็กไม่เข้าใจว่าเรียนอะไร 

3 ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น เพลงประกอบ
บทเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มี
การทบทวนและสรุปเพื่อความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียน 

  ให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเอง สอน
โดยให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

4 ใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล (ออนไลน์) 
ประกอบการเรียนการสอน ให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด เพ่ือมาน าเสนอ 

การท ากิจกรรมกลุ่มควรชี้แจงและท าความเข้าใจถึงบทบาทของ
สมาชิกกลุ่มให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
กลุ่ม การใช้สื่อของจริงจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย
มากขึ้น 

5 - - ขั้นตอนการสรุปไม่ชัดเจน 
- เวลาแบ่งในแต่ละข้ันตอนไม่ชัดเจน 
- ไม่มีการฝึก 
- สรุปความรู้ 1 นาที 

6 สื่อการสอนดีมีบัตรค า - ที่นั่งไม่เหมาะสม 
- ควรให้นักเรียนแต่ประโยคเองเป็นรายบุคคล 
- ขั้นตอนไม่ชัดเจน 
- ไมม่ีการประเมินนักเรียนหลังสอน 

7 - สื่อการสอนเหมาะสม 
- ใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียน
ตลอดเวลา ดี 
- บุคลิกภาพดี สนุกสนาน ชีวิตชีวา 
นักเรียนสนุก 

- แผนการสอนกับกิจกรรมที่คิดไม่สอดคล้องกันแต่บรรลุ 
  เป้าหมายของ “ความเข้าใจที่คงทน/ความรู้ฝังแน่น 

8 - มีการทบทวนความรู้ของนักเรียน
ก่อนสอน 
- ใช้สื่อ Clip VDO มาช่วยขั้นสอน 
- เสียงดังฟังชัด  

- การประยุกต์ใช่สื่อการสอนให้มีคุณภาพ ครูควรสอนสลับ   
  กับการใช้สื่อ อธิบายเสริมตั้งค าถามชวนคิด และเน้นให้ 
  นักเรียนได้ฝึกเยอะ ๆ 
- ครูใช้สื่อมากเกินไป ขั้นสอนโดยครูขาดหายไป  
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โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 เดินดูเด็กเวลาท างานดี พูดช้าชัดเจน   - ปรับแผนขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นท า, ขั้นสอน, ขั้นสรุป 

  - สาระส าคัญ ยังไม่ถึงตัวชี้วัด การน าไปใช้ ใช้ยังไงใน 
    ชีวิตประจ าวัน 
  - สื่อการสอน ควรมีสื่อใช้ TV ยกตัวอย่างโจทย์/ให้เด็ก 
   เล่นเกมให้เกิดการสนใจ 
  - การจัดเวลาในการสอน 

2 การน าสู่บทเรียนน่าสนใจ กระชับ ตรง
ตามเนื้อหา 

- สื่อการสอนที่น ามาใช้ ขนาดเล็กเกินไป เด็กมองไม่เห็น 
- เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเองท าเอง 
- การสรุปบทเรียนไม่ชัดเจน ควรปรับให้ชัดเจนตรงตาม 
  เนื้อหาที่สอน 

3   ครูท ากิจกรรมการเคลื่อนไหวและร้อง
เพลงส าหรับเด็กปฐมวัยได้ สอดแทรก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับใน
การจัดการเรียนรู้ 

  การจัดท าหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดท า แผนการ
จดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร จัดท าแบบประเมิน
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ 

4 ครูมีความเป็นกันเอง เสียงดัง น าเข้าสู่
บทเรียนได้ดี เตรียมสื่อได้เหมาะสม 
จัดการเรียนการสอนได้สนุกสนาน 
ควบคุมชั้นเรียนได้ดี 
นักเรียนให้ความร่วมมือ กระตือรือร้น 
สนุกสนาน 

- ใช้เวลากับกจิกรรมบิงโกนานเกินไป 
- นักเรียนยังไม่ได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ค าที่มี 
  มาตราแม่กน ได้ครบ 
- ครูควรเพิ่มเรื่องการเปรียบเทียบเสียงตัวสะกด ที่ตรงและ 
  ไม่ตรงมาตรา 
- ครูไม่ได้เขียน/ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  

5 สื่อ/แผน มีข้ันตอนที่ชัดเจน - สื่อและขั้นตอนการสอนไม่ครบในเรื่อง  
- ใบงานที่ 1 ไม่มีสรุป 
- ไม่มีใบงานจ าแนกประเภทและสรุปชนิด 
- ขั้นส ารวจและอภิปรายตามยังไม่ชัดเจน 
- สื่อที่น ามายังไม่ชัดเจนและไม่ละเอียด 
- ครูแบ่งเวลาไม่เหมาะสมเนื้อหาและจ านวนนักเรียน 
- นักเรียน 2 คน ท าไม่ได้ (ครูไม่ช่วย) 

 
โรงเรียนอนุบาลชุติมา 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 การพูดที่อ่อนโยนกับเรียน ท าให้นักเรียน

เกิดความอบอุ่น 
  จัดท าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วม จัดท าแบบประเมิน
พัฒนาการและการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ครอบคลุมทุกด้านของเด็กปฐมวัยการน าเข้าสู่บทเรียนควร
เหมาะสมกับความเข้าใจและวัยของเด็กปฐมวัย ใช้เกมเพลงที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนทองพูน 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
1 เสียงเหมาะสมกับเด็กเล็ก   - ครูเปิดเพลงแล้วใช้ไม้เคาะจังหวะแต่ไม่ตรงจังหวะ 

  - ครูแจงวัตถุประสงค์เรื่องบ้าน และให้แบบบ้านตามท่ีครู 
    ก าหนด ให้นักเรียนระบายสีในแบบบ้านที่ตนเองได้รับ  
    (นักเรียนหญิงสามารถระบายในช่องเล็กๆได้ นักเรียนชาย 
    ระบายแต่ภาพใหญ่) 
  - กิจกรรมไม่ตรงกับแผนการสอนและตัวชี้วัด 
  - ไม่สรุปและไม่ประเมิน 

2 ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง แบบตัวอย่างที่ดีใน
การพูดเพราะ เข้าใจและรู้จักเด็กเป็น
หลายบุคคล 

- แผนบอกแต่ชื่อกิจกรรม น่าจะเพ่ิมขั้นตอนกระบวนการเรียน 
- การเล่านิทานครูอาจจัดสถานที่ในห้องเรียน EX.กิจกรรม 
  ในบ้าน ให้หยิบของจริง ครูเล่าหยิบ/พูดคุยกับเด็ก/ให้เด็ก 
  หยิบ/ค่อยหยิบภาพ ควรใช้ของจริงไปสู่ภาพ 
- ครูสอนแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามสถานการณ์ให้สอด  
  คล้องกับกิจกรรมในบ้าน 
- ขาดการสรุป 
- กิจกรรมศิลปะสร้างบ้านจากใบไม้ท่าจะดีกว่าฝึกให้เด็กฉีก 
  เป็นชิ้นเล็ก ๆ ท่าจะแปะง่ายกว่า 

3 - มีการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
- มีการน าสื่อโมเดลบ้านมาใช้ประกอบการ
สอน 
- มีการสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
และคุณธรรม 
  จริยธรรม และข้อตกลงในการท า
กิจกรรม 
- ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 

- การจัดล าดับขั้นตอน และการเรียบเรียงเนื้อหาในการจัด 
  กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การเชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมให้เหมาะสมและ 
  สอดคล้องกัน 
- วางแผนการสอนให้หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับวัน 
  ส าคัญหรือสถานการณ์ส าคัญ 

4 มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวก่อนเรียน โดยให้
นักเรียนเดินบนสะพานไม้แผ่นเดียว เพื่อ
ฝึกการทรงตัว ครูเสียงดังฟังชัด 

- จัดท าแผนการสอนรายวัน จัดท าแบบประเมินพัฒนาการ
นักเรียนในด้านต่างๆ จัดกิจกรรมโดยฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
  

5 มีความเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดี การ
สอนเป็นล าดับขั้นตอนอธิบายได้ชัดเจน 

- ควรเพิ่มชื่อห้องต่างๆในบ้าน เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ  
 

 
กศน.คลองสามวา 
 จุดเด่นของครูผู้สอน สิ่งท่ีครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนา 
 เสียงดังฟังชัด การควบคุมชั้นเรียนท าได้ดี   ควรมีตัวอย่างหรือรูปแบบแนวทางให้นักเรียน ส่งเสริม

การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
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3.3 ผลการนิเทศภาพรวมของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 

 จุดเน้นพิเศษ ท่ีต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
 

 1. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 

 จุดเน้นพิเศษ ที่ต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  
มีการจัดกิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อาเซียน อื่น ๆ, โครงการรักการอ่าน, โครงการส่งเสริมวินัยในตนเอง อื่น ๆ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

และยึดผู้รียนเป็นส าคัญ ตามความถนัด ความสนใจ  
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

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

 ข้อเสนอแนะ 
ต้องปรบัปรุงการเขียนหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เชน่ การเพิ่มเติมตรงสาระการเรียนรู ้

ให้เหมาะกบับริบทของโรงเรียน และช่องประสบการณ์ส าคัญต้องใสใ่ห้ครบตามหลักสตูรฯ 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. มีค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาตา่งประเทศ เชน่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 

ภาษาอาหรับ และภาษาอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ, การร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

เกมภาษาอังกฤษ อ่ืน ๆ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  
1. การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานตา่ง ๆ เชน่ โครงงานปลูกพืชผัก 

งานนวัตกรรมเทคโนโลย,ี งานประดิษฐ ์ 
2. จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 

5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ  ไม่มีโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ 

พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
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6. การอ่านออกเขียนได้ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ,  

ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน 
2. เน้นการอ่าน-เขียน  

7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 

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

ทุกสัปดาห์ 
8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 

 สิ่งที่โรงเรียนปฏิบตัิ 
1. ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการสอน/เทคนิคการสอน ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ที่หน่วยงาน

เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดขึ้น 
1. ครูได้รับการพัฒนาอบรม 20 ชัว่โมง/ปี  
2. 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 ทางโรงเรียนให้ครูประจ าชัน้
คอยดูแล และสอนเสริมให้กับนกัเรียน 
ตอนที่ 2 สรุปปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน  

1. โรงเรียนส่วนใหญ่ขาด นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2.  ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงาน
ประจ าปี ส่งไปที่สช. แต่บางโรงเรียนยังเป็นแบบฟอร์มเก่าในแบบรายงานต้องปรับเรื่องการจัดท ารายงานในการน าเสนอ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบูรณ์ต่อไป 

 การแก้ปัญหา  
1.   โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการท ารายงานประกันคุณภาพภายในแบบใหม่ได้ที่เว็บไซต์

ของ สช. 
2.   โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สช. มีแนวโน้มที่จะปิดกิจการคอ่นข้างสูงหลายแห่ง เนื่องจากนกัเรียนลดลง

มาก และส่งผลต่อการบริหารจดัการในโรงเรียน 
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2. ปัญหาเรื่องการอ่าน จากการสังเกตการสอนในชัน้เรียน และการสัมภาษณ์ครูผู้สอน สถานศึกษา  
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า นกัเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 15 – 20 % ของนักเรียนในชัน้เรยีน ยังมีปัญหาด้านการอ่าน ทั้งด้านการอ่านคล่อง และ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ เนื่องจากผสมสระ พยัญชนะช้า อ่านเป็นค า ๆ อ่านผดิ ไม่ม่ันใจเวลาอ่านออกเสียง อ่าน
ประโยคยาว ๆ เนื้อเรื่องไม่ได้  ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน และใช้เวลาในการอ่านนาน ผูป้กครองนักเรยีนในสถานศึกษาเอกชน
จะมีความคาดหวังในพัฒนาการของลูกสูงมาก เร่งใหส้ถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนให้นักเรยีนอ่านออก ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษา ส่งผลต่อสถานศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนท าใหส้อนไม่ตรง
ตามพัฒนาการของนักเรียนที่ควรจะเปน็ ในขณะที่โรงเรยีนไมม่ีการประเมินนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านอย่างเปน็
ระบบ เพียงใช้การสังเกตนักเรียนจากประสบการณ์ในการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดข้อจ ากัดในการอ่าน  

 การแก้ปัญหา ครูต้องคอยกระตุ้น หากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การสอนเสริม  
การเล่านิทาน เปน็ต้นเพ่ือให้นักเรียนสามารถมีพัฒนาการการอ่านที่ดีข้ึน 

3. ปัญหาเรื่องอาคารสถานที่คับแคบ ไม่มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และคู่แข่งของโรงเรียน 
ใกล้เคียงที่เปิดใหม่มีการแข่งขันเพื่อรับนักเรียนกันสูง 

4. ปัญหาเรื่องระบบของรัฐบาลในการดูแลโรงเรียนเอกชน เช่น การดูแลบุคลากรของโรงเรียน  
งบประมาณต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย และการพัฒนาบุคลากร เช่นอบรมครู 

5. ปัญหาการจัดท าหลักสูตรใหม่ที่การปรับปรุงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนกับการงานฯ  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) โรงเรียนยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 การแก้ปัญหา โรงเรียนมีการจัดประชุมครู ชี้แจง และให้น าไปปรับหลักสูตรของ 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ 

6. ผู้ปกครองมีความคาดหวังในพัฒนาการของลูก เร่งให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เด็ก 
อ่านออก เขียนได้ และวิชาการต่างๆ ส่งผลต่อโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนท าให้ไม่ตรงตามพัฒนาการที่
เด็กควรจะเป็น 

 การแก้ปัญหา โรงเรียนบางแห่งจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้เข้าใจ 
พัฒนาการของเด็ก 

7.   บุคลากรน้อย ขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่สอน ประสบการณ์น้อยและผลัดเปลี่ยน
บ่อย 

 การแก้ปัญหา  โรงเรียนบางแห่งเพ่ิมสวัสดิการให้กับครูผู้สอนเป็นการสร้างขวัญและ 
ก าลังใจให้กับครู ให้ครูอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

8.  โรงเรียนมีงบประมาณจ ากัด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

 การแก้ปัญหา  โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งต้องหาทุนจากแหล่งต่างๆเพ่ิมเติม 
7. มีนักเรียนน้อยลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 การแก้ปัญหา โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงชุมชน และมีเว็บไซต์ของ 
โรงเรียนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
3.1  จุดเด่น 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบ ม.3 ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อทางด้านศาสนาตา่งประเทศ  

มีการท า MOU กับมหาลัยตา่ง ๆ เช่นประเทศจอร์แดน 
2. โรงเรียนมีการท างาน/กิจกรรมร่วมกับชุมชน ในงานวนัส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ  
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. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ตอนที่ 1 สรุปการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ 

 จุดเน้นพิเศษ ท่ีต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  
1. มีการท ากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี/ครั้ง 
1. มีการน าผลการด าเนินงานมาท า SWOT ทุกปีการศึกษา 
2. มีการท า PDCA ในโครงการต่าง ๆ  
3. มีการประเมินคุณภาพภายใน 
4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
6. 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 
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 
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8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 ส่ิงท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  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 

3. กศน. มีความต้องการจะอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน สื่อ  
และการสื่อสารกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และผู้ปกครองให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
ตอนที่ 2 สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน  

1. คะแนน N-Net ต่ าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การแก้ปัญหา มีการติวก่อนสอบ / มีโครงการสอนเสริมวชิาหลกั / มโีครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

2. ผู้เรียนขาดเรียน ขาดสอบ ไม่สามารถตามได้ในบางราย 
 การแก้ปัญหา มีการติดตามผู้เรียนทางโทรศัพท์ / Facebook / และประสานกับ 

ผู้ปกครอง ครอบครัว รวมถึงหน่วยงานที่ผู้เรียนท างานอยู่ 
3. ข้อจ ากัดเรื่องครู ครูน้อยและไม่มีก าลังใจในการท างาน เรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ไม่ได้บรรจุ 
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4. ไม่มีงบประมาณเรื่องคุรุภัณฑ์ ต้องไปใช้ของภาคีเครือข่ายและวิทยากรท้องถิ่น 
5. ผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการเข้าสอบ เพราะภาระหน้าที่ เนื่องจากเป็นนักศึกษาทหาร 

 

ตอนที่ 3 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
 

3.1  จุดเด่น 
 1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
  2.  ผู้บริหารมีภาวะความเปน็ผูน้ า มีวิสนัทัศน์ 
  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. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกลุ่มสาระวชิาตา่ง ๆ และการจดัท 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 โล่รางวัลเกียรติ 
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3. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
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 ในโครงการต่าง ๆ  
4. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

ของสถานศึกษา 
5. ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา 
6. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรม 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน 
7. จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย สนองความต้องการของผู้ปกครองและ
สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
8.1 ความสามารถในการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การ 

เขียน การฟัง จับใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ตลอดจน
สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

8.2 ความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียน สามารถคิดอย่าง
เป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้
เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  

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 แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  
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2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

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

โดยครูผู้สอน ต้องเอาใจใส่เด็ก สังเกตเด็ก เป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความ
ถนัดของเด็ก 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 จึงได้เพ่ิมเวลาเรียนในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพ่ิมเวลาเรียนชั้นละ 120  ชั่วโมง/ปี   
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  สามารถ
คิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
และใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
5. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  ไม่มีโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ 
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
6. การอ่านออกเขียนได้ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เช่นโครงการฝึกภาษาไทย  

7. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1. มีการบูรณาการและจัดงานตามวันส าคัญทางศาสนา เช่นจัดกิจกรรมแห่เทียนวัน 
เข้าพรรษา การหล่อเทียน และการตักบาตรอาหารแห้งในวันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 

2. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
3. กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561 การเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนมุ่งเน้น 
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การพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อ่ืน รวมทั้งพัฒนาตนด้วย
คุณธรรม น้อมน าจิตใจ 
8. การพัฒนาครูทั้งระบบ 

 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 
1. โรงเรียนมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และจัดเชิญครูโรงเรียนอื่นมาร่วม

ด้วย 
2. ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการสอน/เทคนิคการสอน ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ที่

หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 
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 
ไม่หวังผลตอนแทน เป็นการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ท างานบ้าน กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผล
ตอนแทนชุมชนและสังคม การช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม เช่น กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพ่ือ
ช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม กิจกรรม “La-or for soc” 

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

กลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนาร ีดังนี ้ 
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าค่ายกลางวัน 1 วัน  ต่อปีการศึกษา  
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพักแรม  2 วัน 1 คืน ต่อปีการศึกษา 
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าค่ายพักแรม  3 วัน 2 คืน ต่อปีการศึกษา 

10. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ 

1.จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา การท างานเป็นกลุ่ม  
โครงงานต่าง ๆ ตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกกิจกรรม STEM ในวันวิชาการโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และ 
สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ STEM ที่ต้องพัฒนา 
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11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 สิ่งท่ีโรงเรียนปฏิบัติ  มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กท่ีมี

ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการสื่อสาร และการอ่าน การเขียน ส่งผลต่อการ
เรียน ทางโรงเรียนให้ครูประจ าชั้นคอยดูแล และสอนเสริมให้กับนักเรียน 
 

ตอนที่ 2 สรุปผลการนิเทศสถานศึกษาในภาพรวม             
3.1  จุดเด่น 

1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
  2.  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
  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. รางวัลการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 
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 
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บูรณาการการนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการบูรณาการการนิเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 โรง 
1.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และประกาศค่าเป้าหมาย  

สถานศึกษายังไม่มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา พบว่าหลาย 
โรงเรียนยังไม่ท า และบางโรงเรียนท าแล้วแต่ไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมาย
ของสถานศึกษา เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจในการจัดท า และขาดการให้ความรู้แก่ครูผู้สอน ไม่มี
เกณฑ์คุณภาพของแต่ละประเด็นพิจารณา ไม่มีการน ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และยังไม่มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และค่าเป้าหมายความส าเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบ  

1.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ตัวชี้วัดความส าเร็จ แต่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ของส านักพระพุทธศาสนา และไม่มีเอกสารอ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
(SWOT) และขาดการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

1.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
โรงเรียนมีความพยายามจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน แต่ 

ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับด้านผู้เรียน ครู อย่างเป็นระบบข้อมูลปีฐานที่แสดงให้เห็นถึงฐาน
การคิดในการก าหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ (เช่นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) ส่งผลต่อการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่แท้จริงของสถานศึกษา 

1.4 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอ่ืน ๆ ในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

(SAR) แต่ยังไม่พบหลักฐาน ร่องรอย เชิงประจักษ์ ว่าได้มีการก าหนดรูปแบบแนวทาง และแบบแผนไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามบริบทของสถานศึกษา โรงเรียนบางแห่งขาดการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท า SAR   

1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้ KM ของบุคลากรครู มีการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูล ประชุมเพ่ือรายงานและปรับปรุงการด าเนินงาน แต่ไม่มีความชัดเจน เรื่องจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC…ในสถานศึกษา    

1.6 การติดตามผลการด าเนินงานไม่พบหลักฐาน ร่องรอย เครื่องมือหรือใช้เครื่องมือติดตามผล 
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
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    สิ่งท่ีต้องการพัฒนาหรือต้องการนิเทศในครั้งต่อไป  
1. การนิเทศติดตามการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา  
2. ควรจัดการอบรมเรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
3. ควรจัดการอบรมเรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา และก าหนดเกณฑ์คุณภาพของแต่ละประเด็นพิจารณา ประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ของ
สถานศึกษา 

4. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
5. การอบรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และส านักพระพุทธศาสนา 
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 ส่วนที่ 4  
ผลการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ 

 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร น าข้อเสนอแนะการนิเทศไปปฏิบัติในหน่วยงาน

การศึกษา/สถานศึกษา  ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1. สถานศึกษาตามเป้าหมายของโครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 แห่ง ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 
1.1 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             

จ านวน 11 แห่ง 
1.2 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

                          และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน  2 แห่ง 
1.3 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              จ านวน  1 แห่ง 
1.4 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

        จ านวน  1 แห่ง  
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา จ านวน  11  แห่ง  
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1. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน 11 แห่ง 
 
1.1 โรงเรียนอนุบาลฤชากร 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนอนุบาลฤชากร ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศทั้งหมด 4 เรื่องดังนี้  
 
ครูคนที่ 1 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท ากิจกรรมกลางแจ้ง ทุกครั้งที่พาเด็กออกไปเล่น
เครื่องเล่นสนามอิสระ ครูจะต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงโดยครูจะให้เด็กเข้าเครื่องเล่นเป็นฐาน เพื่อให้ครูได้ควบคุม
และดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 เมื่อได้ข้อเสนอแนะแนวทางจากการนิเทศ ครูก็น าข้อเสนอแนวทางมาปรับใช้และเพ่ิมเติมในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยก่อนเราจะท ากิจกรรมครูกับเด็กก็ต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
และครูก็จะสามารถดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง 
 

ผลที่ได้ 
 1. เด็กมีระเบียบวินัยในการเล่นสนามมากขึ้นมีความระมัดระวังและการดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้
ได้รับอันตราย 

2. ไม่ต้องใช้ครูพี่เลี้ยงเยอะในการเฝ้าดูแลเด็กเวลาพาเด็กไปท ากิจกรรมกลางแจ้งและเล่นสนามเพราะ
ครูและเด็กได้ร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนท ากิจกรรมแล้ว 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ยังมีเด็กส่วนน้อยที่ยังไม่สามารถควบคุมให้เขาอยู่ในจุดที่ก าหนดได้ 

 
วิธีแก้ปัญหา 

 1. เรียกเด็กกลุ่มเหล่านั้นมานั่งมองเพ่ือน ๆ ที่ก าลังเล่นแล้วครูก็ให้มองและอธิบายวิธีการเล่นที่ถูกต้องให้
เด็กกลุ่มเหล่านี้ได้น ากลับไปปฏิบัติในการเล่นครั้งต่อไป 
 

ลงชื่อ .......ศิริกุล กุลนอก...... 
(....นางสาวศิริกุล กุลนอก.....) 

ต าแหน่ง ......ครูประจ าชั้น อ.3 ... 
วันที่ .........17 เม.ย. 2562......... 
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ครูคนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  
   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

1. สื่อมีขนาดเล็กเกินไป และควรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
2. ควรมีการประเมินกลังการสอนของเด็กเป็นรายบุคคล 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ปรับขนาดของสื่อการสอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนและปรับให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และแก้ไขปัญหาโดยมีครูและครูผู้ช่วยคอยดูแล 

2. การปรับเปลี่ยนเรื่องการเขียนบันทึกหลังการสอนจะปรับในปีการศึกษาหน้า 
 
ผลที่ได้ 
 จากการปรับสื่อและรูปแบบการท ากิจกรรมเด็กให้ความร่วมมือมากขึ้น มีความเข้าใจมากข้ึนและยังท า
ให้เด็กท่ีไม่กล้ามีความกล้าแสดงออกมากข้ึน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 สัปดาห์ที่มานิเทศการสอนเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนก่อนการประเมินพัฒนาการของเด็ก ๆ จึงท า
ให้ได้มีการปรับการสอนเพียงแค่ครั้งเดียว ยังไม่เพียงพอส าหรับการปรับการเรียนการสอนและรูปแบบกิจกรรม 
 
วิธีแก้ปัญหา 
 ในปีการศึกษาหน้าจ าน าค าแนะน าท่ีได้มาปรับใช้และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อจะได้ส่งผลให้เด็กมีการ
พัฒนาการในการเรียนรู้มากข้ึน 
 

ลงชื่อ .......ปิยฉัตร รักวรนิจ..... 
(....นางปิยฉัตร รักวรนิจ.....) 

ต าแหน่ง ......ครูประจ าชั้น อ.1 ... 
 วันที่ .........17 เม.ย. 2562......... 
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ครูคนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

1. สื่อมีขนาดเล็กเกินไป และควรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
2. ควรมีการประเมินกลังการสอนของเด็กเป็นรายบุคคล 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ปรับขนาดของสื่อการสอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนและปรับให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และแก้ไขปัญหาโดยมีครูและครูผู้ช่วยคอยดูแล 

2. การปรับเปลี่ยนเรื่องการเขียนบันทึกหลังการสอนจะปรับในปีการศึกษาหน้า 
 
ผลที่ได้ 
 จากการปรับสื่อและรูปแบบการท ากิจกรรมเด็กให้ความร่วมมือมากขึ้น มีความเข้าใจมากข้ึนและยังท า
ให้เด็กท่ีไม่กล้ามีความกล้าแสดงออกมากข้ึน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 สัปดาห์ที่มานิเทศการสอนเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนก่อนการประเมินพัฒนาการของเด็ก ๆ จึงท า
ให้ได้มีการปรับการสอนเพียงแค่ครั้งเดียว ยังไม่เพียงพอส าหรับการปรับการเรียนการสอนและรูปแบบกิจกรรม 
 
วิธีแก้ปัญหา 
 ในปีการศึกษาหน้าจ าน าค าแนะน าท่ีได้มาปรับใช้และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อจะได้ส่งผลให้เด็กมีการ
พัฒนาการในการเรียนรู้มากข้ึน 
 

ลงชื่อ .......ปิยฉัตร รักวรนิจ..... 
(....นางปิยฉัตร รักวรนิจ.....) 

ต าแหน่ง ......ครูประจ าชั้น อ.1 ... 
 วันที่ .........17 เม.ย. 2562......... 
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ครูคนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในจัดกิจกรรม สื่อมีขนาดเล็กเกินไปไม่สอดคล้องกับ

แผนการสอน ครูผู้ช่วยหน้าชั้นเรียนไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการจัดกิจกรรม 
 
วิธีการด าเนินงาน 

ในการปรับปรุงแก้ไข ครูปรับปรุงแผนการสอนโดยการเขียนให้ละเอียดมากขึ้น และครูผู้ช่วยมีส่วนร่วม 
บทบาทมากข้ึนสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
 
ผลที่ได้ 

เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อุปสรรคคือ สื่อและตัวระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างจ ากัด ผู้สอนเขียน
แผนการสอนไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง 
 
วิธีแก้ปัญหา 

อ่านแผนการสอนอย่างละเอียดและเพ่ิมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อให้การเตรียมความพร้อมทุกอย่าง
เป็นไปอย่างราบรื่น 
 

ลงชื่อ .......ชลนา กลางมณี...... 
(....นางสาวชลนา กลางมณี.....) 

ต าแหน่ง ......ครูประจ าชั้น อ.2 ... 
วันที่ .........17 เม.ย. 2562......... 
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1.2 โรงเรียนวรรณวิทย์ 
ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศจ านวน 1 เรื่อง คือ  

       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน  โดยจัดล าดับ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่  เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์    และการวัดและประเมินผล 

วิธีการด าเนินงาน 
1.   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่  เริ่มตั้งแต่ข้ันน า  โดยน าบัตรที่สะกดค าอ่านแม่กนตรงมาตรา

มาให้นักเรียนอ่านพร้อม ๆ กัน  ซึ่งเป็นขั้นของการทบทวน          
2.  ขั้นสอน  ครูแจกแผ่นบิงโกให้นักเรียนท า  และสอบถามว่าบิงโกท่ีให้ท านั้น  ได้มาตราตัวสะกดแม่ใด 
3.  ครูแจกไม้ไอศกรีม  และให้นักเรียนจัดกลุ่มมาตราแม่กน ที่มี น เป็นตัวสะกด  และจัดกลุ่มมาตราแม่

กนที่ไม่ได้มี น เป็นตัวสะกด 
4.   ครูให้นักเรียนฝึกอ่านค าจากไม้ไอศกรีมที่ได้รับ  และครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แม่กนไม่ได้มี น  

เป็นตัวสะกดแค่ตัวเดียว แต่ยังมี ร ล ญ ณ และ ฬ เป็นตัวสะกดอีกด้วย 
5.  ครูให้นักเรียนอ่านบัตรค าที่เป็นมาตราแม่กนไม่ตรงตามมาตราให้นักเรียนอ่านพร้อม ๆ กัน  รวมถึง

ครูได้อธิบายความหมายของค าในบัตรค าด้วย 
6.  ครูให้เรียนหาตัวสะกดของค าแม่กน จากบัตรค า หนังสือเรียนพาที หรือจากไม้ไอศกรีม เขียนลง

กระดาษและอ่านให้ครูฟัง 
7.  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการอ่านและเขียนค าตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน  และให้

นักเรียนท าแบบฝึกทักษะตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน 
ผลที่ได้ 
1.  นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสามารถบอกได้ว่ามาตราแม่กน  ไม่ได้มี น เป็นตัวสะกดเพียงตัว

เดียวเท่านั้น  แต่ยังมี ตัว ร ล ญ ณ และ ฬ เป็นตัวสะกดอีกด้วย 
2.  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเสียงค าและบอกความหมายในมาตราแม่กน ที่ไม่ได้มี น เป็น

ตัวสะกดได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหา/อุปสรรค 
1..ยังมีนักเรียนอีก 2 – 3  คน ยังไม่สามารถอ่านค าท่ีสะกดในมาตราแม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราได้ หรือ

ยังไม่ค่อยคล่องเท่ากับนักเรียนส่วนใหญ่   
วิธีแก้ปัญหา 
1.  ครูเรียกเด็กท่ียังอ่านไม่ได้ หรือยังไม่คล่อง มาฝึกอ่าน  เรียนเพ่ิมเติมใหม่นอกเวลาเรียน           

        
          ลงชื่อ บุณฑริกา  ทักขินัย 

(นางสาวบุณฑริกา  ทักขินัย) 
                                                                 ต าแหน่ง     คร ู 
                                                                 วันที่  24  มีนาคม  2562 
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1.3 โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 
โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศทั้งหมด 2 เรื่องดังนี้  

ครูคนที่ 1 
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ครูคนที่ 2 
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ภาพสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น 
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1.4 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษฏ์ 
 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษฏ์ ไดร้ับข้อเสนอแนะในการนิเทศทั้งหมด 8 เรื่องดังนี้  
 
ครูคนที่ 1  

ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง         
   การบอกวิธีการตามล าดับขั้นตอนในการท ากิจกรรม 

       วิธีการด าเนินงาน 
   ครูอธิบายวิธีการท ากิจกรรมตามล าดับขั้นตอนก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรม หรือในบาง

กิจกรรมคุณครูจะสาธิตวิธีการปฏิบัติให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วค่อยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ผลที่ได้ 
   นักเรียนมีความเข้าใจในการท ากิจกรรมมากขึ้น 

นักเรียนมีแนวทางในการท ากิจกรรมและสามารถต่อยอดในการท ากิจกรรมได้ดีขึ้น 
ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่มี 
วิธีแก้ปัญหา 

   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

           
           ลงชื่อ นางสาวเกตชนก  ไชยตรี 

        ต าแหน่ง ครปูระจ าชั้นปฐมวัยปีที่1/2 
                 วันที่ 26 สิงหาคม2562 
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ครูคนที่ 2  
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
เรื่อง แนะน าการใช้สื่อของ www. Dlit.ac.th เนื่องจากสอน 5 วิชา 
วิธีการด าเนิน 
1. ครูน าภาพและวีดีโอเกี่ยวกับ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภาคให้นักเรียนดู 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภาคว่ามีอะไรบ้าง  

และจัดขึ้นเพ่ือจุดประสงค์อะไร  
3. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภาคที่สนใจ แล้วน าเสนอหน้า 

ชั้นเรียน  
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากเรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
ผลที่ได้  
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายและสรุปได้ว่า ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละภาคมีอะไรบ้างจัดขึ้น 

เพ่ือจุดประสงค์อะไร 
ปัญหา/อุปสรรค 
นักเรียนส่วนน้อยขาดสมาธิในการเรียนและไม่สามารถอธิบายหรือยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรม 

ของแต่ละภาคได้ 
วิธีการแก้ปัญหา 
ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
รูปถ่ายขณะท ากิจกรรม 
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ลงชื่อ    กรรณิกา    คุชิตา  
        (นางสาวกรรณิกา   คุชิตา) 
              ต าแหน่ง    คร ู
        วันที่   28 / ส.ค. / 2562 
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ครูคนที่ 3 
 

ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง 
เมื่อเปลี่ยนกิจกรรมออกไปนอกห้องเรียนควรแจ้งเด็กว่าจะไปท าอไรบ้าง 
วิธีการด าเนินงาน 
ครูปรับใหม่โดยที่เปลี่ยนกิจกรรมทุกครั้งครูแจ้งจุดประสงค์ให้เด็กทราบว่าต่อไปต้องท ากิจกรรมอะไรต่อ

เพ่ืออะไรบ้าง 
ผลที่ได้ 
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

 
 

 
 
        
        

ลงชื่อ   ณัฐลิกา  แสงหอย 
                       ( นางณัฐลิกา  แสงหอย ) 
                                           ต าแหน่ง ครูประจ าชั้นอนุบาล 2/1 
              วันที่    28 /08 /2562 
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ครูคนที่ 4 
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง 

 การสอนให้ตรงตามตัวชี้วัดและการปรับเปลี่ยนจากการจ ากิจกรรมกลุ่มเป็นการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

วิธีการด าเนินงาน 
 มีการปรับเปลี่ยนการสอนให้ตรงตามชี้วัดมากขึ้นในเรื่องการจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยได้มีการให้นักเรียนลองจ าแนกพร้อมกันเป็นกลุ่มและมีการน าเสนอหลังจาก
กิจกรรมเสร็จมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลการเรื่องการจ าแนกสัตว์เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มี
กระดูกสันในหลังคาบเรียนต่อไป 

ผลที่ได้ 
 จากการด าเนินการตามค าแนะน าของศึกษานิเทศก์นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจ าสัตว์ได้ตามตัวชี้วัดแต่ยัง
มีกลุ่มนักเรียนพิเศษที่ต้องได้รับค าแนะน าและการช่วยเหลือจากคุณครูและเพ่ือน ๆ เพื่อให้สามารถจ าแนกกลุ่ม
สัตว์ได้ถูกต้อง 

ปัญหา/อุปสรรค 
 นักเรียนพิเศษมีความเข้าใจค่อนข้างน้อยในเรื่องการจ าแนกกลุ่มสัตว์ได้ไม่ถูกต้อง 

วิธีการแก้ไขปัญหา 
 การแก้ไขปัญหามีการอธิบายซ้ าและใช้ภาพช่วยเหลือในการจ าแนกบางส่วนสามารถช่วยเหลือได้
บางส่วนต้องให้เพ่ือนประกบช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถจ าแนกได้ถูกต้อง 

ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
            การร่วมกันจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง                      การร่วมกันจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
                    และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                        และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยนักเรียนคละกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
      การน าเสนอเพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจและความถูกต้องแต่ละกลุ่ม 
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การน าเสนอเพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจและความถูกต้องแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในคาบเรียนต่อไปให้นักเรียนจ าแนกเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินเป็นรายบุคคล 

 
                                                     ลงชื่อ  พรรษา  บุบผาวงษ์ 

             (นางสาวพรรษา  บุบผาวงษ์) 
             ต าแน่งครูสอนวิทยาศาสตร์ 
           วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 
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ครูคนที่ 5  
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
 
เรื่องกระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ดใช้เพื่อให้นักเรียนคิดหาค าตอบ โดยคุณครูสามารถทดสอบ

ความเข้าใจของนักเรียนรายบุคคล ว่ามีนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจในบทเรียนบ้าง ท าให้คุณครูได้เข้าใจนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังท าให้คุณครูทราบได้ว่าเรื่องใดที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

 
วิธีการด าเนินงาน 
1.  คุณครูให้นักเรียนประดิษฐ์กระดานไวท์บอร์ดขึ้นเอง เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนกับสิ่งที่ตน

ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา พร้อมทั้งเห็นความส าคัญและยังท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยใช้เพียงแผ่นใสและฟิวเจอร์บอร์ด
เท่านั้น  

2. คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทดสอบความเข้าใจจากสิ่งที่เรียนที่มา ซึ่งคุณครูจะก าหนด
โจทย์ขึ้นมาทีละข้อ และให้นักเรียนทุกคนหาค าตอบลงในกระดานไวท์บอร์ดของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนทุกคน
ยกค าตอบขึ้นมาพร้อมกัน ท าให้คุณครูได้ทราบว่านักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจในบทเรียน  

 
ผลที่ได้ 

 คุณครูสามารถวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายบุคคลได้  และยังท าให้คุณครูทราบได้ว่าเรื่องใดที่
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ หรือนักเรียนกลุ่มใดที่ไม่เข้าใจ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. นักเรียนบางห้องจ านวนนักเรียนค่อนข้างมาก ท าให้นักเรียนบางคนที่นั่งใกล้กัน อาจจะลอกค าตอบ

จากเพ่ือนข้างๆได้ 
2. นักเรียนบางห้องจ านวนนักเรียนค่อนข้างมาก เมื่อคุณครูให้นักเรียนยกค าตอบพร้อมกัน ท าให้คุณครู

ดูได้ไม่ทั่วถึงว่านักเรียนคนใดที่หาค าตอบได้ไม่ถูกต้อง 
3. นักเรียนบางคนไม่มีปากกาไวท์บอร์ด หรือปากกาหมึกหมด ท าให้นักเรียนมีปัญหาในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
4. เมื่อนักเรียนจะลบค าตอบ นักเรียนมักจะใช้มือในการลบ ท าให้มือนักเรียนเปื้อนรวมไปถึงเสื้อผ้าของ

นักเรียนด้วย 
 
วิธีแก้ปัญหา 

 1. เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนหาค าตอบทีละแถว หรือหาค าตอบทีละกลุ่ม เพ่ือ
แก้ปัญหานักเรียนที่ดูค าตอบจากเพ่ือนข้าง ๆ รวมทั้งท าให้คุณครูดูนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 2. คุณครูเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้ส ารองเพ่ิมเติม เช่น ปากกาไวท์บอร์ด หรือผ้าลบไวท์บอร์ด 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่มี  
 3. คุณครูแนะน าการใช้อุปกรณ์ และบอกถึงโทษของสารเคมีจากปากกาไวท์บอร์ด เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักเวลาลบค าตอบว่าควรใช้แปรงหรือผ้าในการลบเท่านั้น 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลงช่ือ   ลัดดาวัลย์ พลแสน 
 (นางสาวลัดดาวัลย์   พลแสน) 

ต าแหน่ง ครู 
วันที่ 29  สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ครูคนที่ 6  
 

ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
1. การจัดประสบการณ์ในขั้นน าใช้เวลานาน ควรลดนิทานให้เหลือเพียงเรื่องเดียว 
2. ความเชื่อมโยงในข้ันน าและขั้นสอนไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เนื่องกิจกรรมเยอะเกินไป 
การปฏิบัติตามค าแนะน า  (วิธีด าเนินงาน) 
1. ได้ปรับลดระยะเวลาในขั้นน าให้เหมาะสม  ใช้เวลาให้น้อยลง  

 
 
 

 

 

2. ปรับความเชื่อมโยงในขั้นน าและข้ันสอนให้มีความเชื่อมโยงกันมากข้ัน และปรับกิจกรรมให้ใช้เวลาที่
เหมาะสม ไม่ใช้เวลานานเกินไป  และลดเนื้อหาในการสอนให้น้อยลงและเหาสมกับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
ผลที่ได้รับ 
1. นักเรียนสนุกกับการร่วมกิจกรรม และมีสมาธิในการท ากิจกรรมมากข้ึน 
ปัญหาและอุปสรรค 

 - 
ผู้ส่งรายงาน 

นางสาวเมธาวี    กันหะคุณ 
  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ห้อง 2 
  โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 

                                                                                                     โทร. 023682133 
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ครูคนที่ 7  
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
จัดมุมหนังสือให้มีหนังสือน้อยลง เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกอ่านและดูง่ายขึ้น 
การปฏิบัติตามค าแนะน า  (วิธีด าเนินงาน) 
ได้ด าเนินการจัดมุมหนังสือตามค าแนะน าแล้ว   

 
 
 

 

 

 

 

 

ผลที่ได้รับ 
นักเรียนเลือกอ่านหนังสือและดูหนังสือได้สะดวกข้ึน  ง่ายในการเลือกอ่านและดูกับเพ่ือน ๆ 
ปัญหาและอุปสรรค 

 - 
                                                                                               ผู้ส่งรายงาน 

                                                                                                     นางวีณา   เชิญอักษร 
                  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ห้อง 1 
                                                                                                     โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 

                                                                                                      โทร. 023682133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           92 

 
 

ครูคนที่ 8 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
เรื่อง   การใช้สื่อ 
วิธีการด าเนิน    
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเครื่องชั่ง และชนิดของเครื่องชั่ง 
2. ครูใช้สื่อการสอนจากคอมพิวเตอร์ เรื่อง ชนิดของเครื่องชั่ง และครูอธิบายเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
3. ครูน าสื่อของจริงมาให้นักเรียนดู เช่น เครื่องชั่งสปริง, เครื่องชั่งน้ าหนัก, เป็นต้น 
4. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าสิ่งของชนิดต่าง ๆ มาลองชั่งแล้วอ่านค่าท่ีได้  
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากเรื่อง การชั่ง (ชนิดของเครื่องชั่ง) 
ผลที่ได้  
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถบอกความหมายและประเภทของเครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และ 

สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องว่าเครื่องชั่งชนิดใด ใช้ชั่งสิ่งของประเภทไหน 
ปัญหา/อุปสรรค 
นักเรียนส่วนน้อยที่ยังบอกความหมายและประเภทของเครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้อง ยังจ า 

ไม่ได้ว่าเครื่องชั่งชนิดนี้ใช้ชั่งสิ่งของประเภทอะไร 
วิธีการแก้ปัญหา 
1. ครูและเพ่ือน ๆ อธิบายเพ่ิมเป็นรายบุคคลหลังท ากิจกรรมเสร็จ 
รูปถ่ายขณะท ากิจกรรม 
 

 

 

 

ลงช่ือ นภาพร  นิยมธรรม  
(นางนภาพร  นิยมธรรม) 

   ต าแหน่ง ครู 
 วันที่   28 / ส.ค. / 2562 
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1.5 โรงเรียนปัญจทรัพย์  
สรุปรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 เรื่อง  การนิเทศการสอนของครู จ านวน 5 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
วิธีการด าเนินงาน 

การนิเทศการสอนของครู  
(ข้อเสนอแนะ) 

วิธีการด าเนินการพัฒนาและ
แก้ปัญหา 

ผลที่ได้รับ 

ครูคนที่ 1 คุณครูฉวีวรรณ   จ าปาทอง 
สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของครู 

1. ครูได้จัดกิจกรรมการสอนโดย
ให้นักเรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ครูคอยให้ค าแนะน า
แก่นักเรียนเพ่ิมเติม จึงท าให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มดีข้ึน และมี
ความสนุกสนานขึ้น 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมที่ครูจัดขึ้น 
2. นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกทางความคิดมาก
ขึ้น 
3. นักเรียนมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

ครูคนที่ 2 คุณครูกุลนัดดา  แสงทอง  
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.5 
1. การแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ
ก่อนการเรียนการสอน 
2. ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วน
รว่มในการจัดกิจกรรมของครู 
3. ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารระหว่างเรียน 

1. ก่อนการเรียนครูได้ชี้แจง
จุดประสงค์ให้นักเรียนทราบถึง
เรื่องท่ีจะเรียน 
2. ครูได้จัดกิจกรรมการสอนโดย
ให้นักเรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
3. ครูได้เน้นให้นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน
ระหว่างที่จัดกิจกรรม 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ครูจัดขึ้น 
2. นักเรียนได้รับความ
สนุกสนานกับกิจกรรม 
3. ครูได้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการไปปรับใช้ใน
การสอนครั้งต่อไป 
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การนิเทศการสอนของครู  
(ข้อเสนอแนะ) 

วิธีการด าเนินการพัฒนาและ
แก้ปัญหา 

ผลที่ได้รับ 

ครูคนที่ 3 คุณครูปวีณา  พันธ์พืช 
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. การวางแผนการจัดกิจกรรมของครู 
3. การดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง 
4. การแบ่งกลุ่มนักเรียนในการท า
กิจกรรม เนื่องจากพ้ืนที่การส ารวจมี
จ ากัด 

1. ครูควรมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนอย่าง
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
2. ครูดูแลนักเรียนทุกคนอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา
กับนักเรียน 
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

1. นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
2. นักเรียนได้แสดงออกทาง
ความคิด และรับฟังความ
คิดเห็นจากเพ่ือน ๆ 
3. ครูได้น าข้อเสนอแนะจาก
กรรมการไปปรับใช้ในการ
จัดการสอนครั้งต่อไป 

ครูคนที่ 4 คุณครูเพียงใจ  จิปอมจา 
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 
1. การประเมินผลผู้เรียน ควรขยายความ
ให้มากขึ้นเพ่ือความเข้าใจ 
2. การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

1. ครูขยายความเรื่องการ
ประเมินผลผู้เรียนเพ่ือความเข้าใจ
ว่า เป็นการตอบค าถามของครู 
หรือ การประเมินการตอบค าถาม
ของผู้เรียน 
2. ครูใช้สื่อการสอนที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมของครู 
2. นักเรียนสามารถท า
แบบฝึกหัดได้ตาม
ความสามารถของตนเอง 
3. ครูได้น าข้อเสนอแนะจาก
กรรมการไปปรับใช้ในการ
จัดการสอนครั้งต่อไป 
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ครูคนที่ 5  
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
เรื่อง การติดตามนิเทศการสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ดังนี้ 
1. การเคลื่อนไหวในการท ากิจกรรม 
2. การบูรณาการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ 
3. การส่งเสริมทักษะทางคิด 
วิธีการด าเนินงาน 
ได้น าค าแนะน าของอาจารย์ผู้นิเทศมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอน หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม  เรื่อง มารยาท

ในการไหว้   
1. จัดกิจกรรมโดยเน้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 
2. จัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาซักถาม และ กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะทางความคิด 
โดยการถามตอบมากข้ึน 
3. จัดกิจกรรมที่บูรณาการสอดแทรกภาษาอังกฤษลงไปในหน่วยการเรียนรู้ 
ผลที่ได้ 

 เด็ก ๆ เกิดความสนุกสนานจากการที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางต่าง ๆ มีทักษะในการแก้ไข
ปัญหามากขึ้นในขณะเคลื่อนไหวร่างกายในการท ากิจกรรม  มีความกล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น เกิด
ความมั่นใจในการคิดและตอบค าถามดีขึ้น และยังรู้จักซักถามเพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจ รวมไปถึงการได้รู้จัก
ค าศัพท์ใหม่ที่นอกเหนือจากบทเรียนเพิ่มขึ้น 

ปัญหา / อุปสรรค 
 เด็กบางคนยังใช้ค าในการถามตอบและยังออกเสียงค าศัพท์ได้ไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ปัญหา 
 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติอย่างซ้ า ๆ เนื่องจากเด็กระดับปฐมวัยการได้ท ากิจกรรมซ้ า ๆ จะช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

  นางสาวสาวิตรี  บุญนพ  
ต าแหน่ง ครูประจ าการ 
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
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ภาพกิจกรรม 
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1.6 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนอนุบาลลูกหนู ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศทั้งหมด 4 เรื่องดังนี้  
 
ครูคนที่ 1 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

ท่านอาจารย์ให้ค าเสนอแนะดีมาก ให้เด็กได้สัมผัสจากสิ่งของที่คุณครูสอนให้เด็กได้จับต้องวัตถุนั้นว่า
เป็นอย่างไรมีสีและรูปร่างเป็นอย่างไร เวลาปั้นแป้งโดว์ควรจะมีที่รองเพ่ือไม่ให้แป้งหล่นลงพื้น 

วิธีการด าเนินงาน   
  มีการพูดคุยกับเด็ก และสนทนา ซักถาม มีการท่องค าคล้องจอง หรือ ร้องเพลงก่อนที่จะสอน และ
ด าเนินไปตามข้ันตอนของกิจกรรมจนครบ 

ผลที่ได้ 

  เด็กได้มีระเบียบวินัยในการท างานได้ดีขึ้นและมีข้อตกลงก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง เด็กได้รับ
ความรู้ความเข้าใจจากประสบการตรง ในการท ากิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค 

 มีเด็กบางคนยังไม่พูด ให้เด็กฝึกพูดดูจากรูปภาพ และให้เด็กพูดตามโดยดูจากปากคุณครู และแนะน าให้
ผู้ปกครองไปปรึกษากับคุณหมอ เพื่อน ามาปฏิบัติ 

วิธีแก้ปัญหา 

 ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมโดยการสัมผัสจับต้องและลงมือปฏิบัติในกิจกรรม 6 หลัก โดยการลงมือกระท าใน
กิจกรรมนั้นด้วยตนเองค่ะ 
 
ครูคนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

เรื่อง  “นม” อาจารย์แนะน าได้ดีมากในเรื่องของการสอนเสริมประสบการณ์ ภาษาในการอ่านเนื้อเพลง
ควรอ่านให้ถูกต้อง เวลาเด็ก ๆ สังเกตความเหมือนความต่าง ให้เด็กเข้าไปสังเกตใกล้ ๆ เอากระดาษมาปิด
ด้านหลังของแก้วที่ใส่นม เด็กจะได้มองเห็นความเหมือนความต่างของนมได้ชัดเจนตัวหนังสือควรมีรูปภาพ
ประกอบศิลปะ ควรมีโต๊ะเดียวการท ารถจากกล่องนม 

วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมเคลื่อนไหว                  การท าท่าทางตามค าบรรยายจากครู เรื่องการดื่มนม   
 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์  การเปรียบเทียบนม 2 ชนิด นมวัว นมถ่ัวเหลือง 
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์           การท ารถจากกล่องนม 
 เสรี                                     เล่นตามมุมประสบการณ์ 
 ประสบการณ์                     การเดินต่อเท้า 
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ผลที่ได้ 
 เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น สนุกสนานรู้จักความแตกต่างของนมทั้งสองชนิดได้
ท ารถจากกล่องนม ภูมิใจที่ได้รถกลับบ้าน เล่นอิสระตามมุมประสบการณ์ เล่นเกมเดินต่อเท้า 

ปัญหา/อุปสรรค 
 เสริมสร้างประสบการณ์        ค าอ่านควรมีสัญลักษณ์ เวลาเด็กสังเกตนมที่อยู่ในแก้วควรมีกระดาษ 
         ปิดด้านหลังแก้ว เพื่อเด็กจะได้สังเกตชัดเจนขึ้น 
 กิจกรรมศิลปะ       ควรจัด 1 โต๊ะ ไม่ต้องมีโต๊ะแป้งโดว์ เพราะเด็กจะสนใจแป้งโดว์ 
                                               มากกว่าท ารถ 
 กิจกรรมกลางแจ้ง      เด็กบางคนเดินเขย่งเท้า 

วิธีแก้ปัญหา 

 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ค าอ่านควรมีสัญลักษณ์ เช่น สีขาวให้เอาสีขาวมาติดตรงค าอ่าน  

สีเหลืองให้ติดสีเหลืองตรงค าอ่าน ควรมีสัญลักษณ์ประกอบค าอ่านทุกครั้ง การเปรียบเทียบให้เด็กเข้าไปดูใกล้ ๆ 
ให้เอากระดาษปิดด้านหลังแก้วนมไว้ เด็กจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้น 
 
ครูคนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

เรื่อง   อาจารย์ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะที่ดีมากในเรื่องการบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม การสอนให้
เป็นไปตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ และต้องให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

วิธีการด าเนินงาน   
 มีการพูดคุย สนทนากับเด็กทุกคนในห้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะน าปฏิทินและให้เด็กฝึก
เขียนชื่อ (โดยชื่อของเด็กมีขนาดเล็ก) อาจารย์ผู้นิเทศ แนะว่าให้ท าให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เด็กดูได้สะดวก เสริม
ประสบการณ์ เป็นการท าอาหาร คือท าแซนวิช เด็กสามารถท าแซนวิช รู้จักส่วนผสม และท าได้ตามล าดับ
ขั้นตอน 

ผลที่ได้ 
 เด็กสนุกสนานกับการท ากิจกรรม เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ ท าด้วยตนเองกันทุกคน ได้จับได้สัมผัส ชิม
รสชาติ ส่วนผสมของแซนวิช   

ปัญหา/อุปสรรค 

 ปัญหาครูผู้สอนไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนการสอนที่เขียนไว้ ท าให้แผนการสอนไม่ได้น ามาใช้จริง 
และการบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมไม่ดีเท่าที่ควร ใช้เวลาในการท ากิจกรรม (ท าแซนวิช) นานเกินไป และการ
ควบคุมชั้นเรียนซึ่งในห้องเรียนมีเด็กพิเศษ 2 คน เด็ก 2 คนหลุดจากกิจกรรม เป็นช่วง ๆ 

วิธีแก้ปัญหา 
 ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของแผนการจัดประสบการณ์ และด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้
จัดการบริหารเวลาให้ดีขึ้น โดยให้เด็กได้ลงมือท า (แซนวิช) ตามล าดับขั้นตอนพร้อม ๆ กัน และมีกิจกรรมรองรับ 
หรือใบงานให้กับเด็กพิเศษ คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม ตามความสามารถของเด็ก 
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ครูคนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง    

การเรียนการสอนผลไม้ คุณครูต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และไม่ต้องรีบ ในการท ากิจกรรม
ต้องสรุปทุกครั้ง 

วิธีการด าเนินงาน  สนทนาร่วมกับเด็ก ๆ และครู เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็ก ๆ น ามา ให้เด็กได้สัมผัสรูปร่าง
ของผลไม้ และให้ชิมรสว่าผลไม่ชนิดไหนมีรสหวาน รสเปรี้ยว เขียน my map ผลไม้ ให้เด็ก ๆ ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลไม้ 

ผลที่ได้ 
 เด็ก ๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผลไม้ ได้ลงมือปฏิบัติจริงต่อเนื่องทุกกิจกรรม และทุก
กิจกรรมก็จะเกี่ยวกับผลไม้ ท าให้เด็ก ๆ เข้าใจยิ่งขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค 
  การท ากิจกรรมทุกกิจกรรม ต้องสรุปให้เด็ก ๆ ทุกครั้ง และเด็ก ๆ ต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

วิธีแก้ปญัหา 
  การคิดวันที่ ต้องให้เด็กออกมาคิดเองเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ตัวเลข เสริมประสบการณ์ ถามเด็ก ฝรั่งสีอะไร 
ผิวเป็นอย่างไร และดมกลิ่น ร้องเพลงให้ตรงกับผลไม้ของจริงที่น ามา my map ควรมีรูปภาพ ศิลปะประดิษฐ์
จากผลไม้ ต้องถามเด็กว่า เราจะเอาผลไม้ไปท าอะไร กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เกมวิ่งเก็บผลไม้ ควรน าแต่ภาพ
ผลไม้มา ไม่ควรน าผักมา จะท าให้เด็กสับสน 
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1.7 โรงเรียนสมิทธิพงษ์  
รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
โรงเรียนสมิทธิพงษ์ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศทั้งหมด 8 เรื่องดังนี้  
ครูคนที่ 1 นางสาวศศกร ปานมี ต าแหน่งครูปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง 
  1. การจัดท าแผนการสอนการจัดประสบการณ์ 
  2. การแบ่งกลุ่มเด็กในการท างานกลุ่ม 
วิธีการด าเนินงาน 

1. พูดคุยกับสายชั้นงานของตนเองเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
2. เขียนการท ากิจกรรมที่ครูเปลี่ยนแปลงแล้วน าไปพิมพ์ใหม่ 
3. การแบ่งกลุ่มท างานของเด็ก ครูมีงานที่หลากหลายและเด็กได้มีโอกาสลงมือท าทุกคน 

ผลที่ได้ 
-  การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ยังต้องพัฒนาต่อไป 
-  การท างานกลุ่มของเด็ก ๆ เด็กได้ลงมือท าทุกคนและมีความชื่นชมผลงานของตนเองได้ 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ครูยังต้องฝึกในการวางแผนการเชื่อมโยงการสอนและ

มาตรฐานให้สอดคล้องกัน 
วิธีแก้ปัญหา 

-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงกิจกรรม 
-  บันทึกผลการสอนและน ามาปรับใช้ 

 
นางสาวศศกร ปานมี  

                                                                     ต าแหน่ง  ครูปฐมวัยปีที่ 1 
                                                                    วนัที่ 19 สิงหาคม 2562 

 
ครูคนที่ 2 นางสาวณัชทพร ศิวเดโชนน  ต าแหน่ง ครูประจ าชั้นปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

ใบสรุปผลการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้ท าทุกคน บันทึกผลการทดลองทุกคน 
วิธีการด าเนินงาน 

- ขั้นตอนสรุปผลการทดลอง คุณครูได้แจกใบบันทึกผลการทดลองให้เด็ก ๆ ทุกคน 
ผลที่ได้ 

- เด็กไม่แย่งกันในการสรุปผลการทดลอง 
      

     นางสาวณัชทพร ศิวเดโชนน 
                                                                            ต าแหน่ง ครูประจ าชั้นปฐมวัยปีที่ 2 

                                                                                     วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ครูคนที่ 3 นางชัญมน ค้าขาย ต าแหน่ง คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

หน่วยครอบครัวของเรา เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว 
วิธีการด าเนินงาน 

- ครูกล่าวทักทายเด็ก ๆ สนทนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว แล้วให้เด็กยืนเป็น
วงกลมแสดงท่าทางประกอบค าบรรยายเช่น ช่วยพี่กรอกน้ าใส่ขวด ช่วยคุณพ่อรดน้ าต้นไม้ หยิบไม้ขนไก่ช่วยคุณ
แม่ปัดฝุ่น ช่วยคุณแม่ล้างจาน...... ตามจินตนาการ 

- คุณครูน ามงกุฎสมาชิกบุคคลในครอบครัวมาให้เด็ก ๆ เลือกสวมบนศีรษะ เพ่ือแสดงบทบาทสมมุติ
แสดงท่าทางบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวท าอะไรบ้าง เพื่อให้เพื่อนๆช่วยกันทายค าตอบ และ
ผลัดเปลี่ยนกันจนครบทุกคน คุณครูบันทึกค าตอบของเด็ก ๆ ลงในผัง Concept Map “ในครอบครัวเราท า
อะไรบ้าง?” 
ผลที่ได้ 

- จากการจัดกิจกรรมเด็ก ๆ เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงออกท่าทางเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเพ่ือน ๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าได้อย่าง
เหมาะสม 

- มีทักษะในด้านการคิดและเชื่อมโยงประสบการณ์ สามารถสนทนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
- ส่งเสริมการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีในการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

ปัญหา/อุปสรรค 
- การพูดคุยและขาดสมาธิในการฟัง 
- ไม่เคารพกติกาข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม 
- ขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นของตนเอง 

วิธีแก้ปัญหา 
-  สร้างข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมเพ่ือให้โอกาสเด็ก ๆ ที่ไม่กล้าแสดงออกมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
-  เด็กท่ีมีความมั่นใจในตนเอง น าเสนอความคิดของตนเอง กล้าแสดงออกแต่ขาดวินัยไม่รู้จักรอคอย

ผู้อื่น ควรปรับการน าเสนอความคิดของตนเองมาแบ่งปันเพ่ือน ๆ โดยการจับคู่สนทนากับเพ่ือน ๆ ให้พูดคุย
ประสบการณ์ของตนเอง โดยคุณครูก าหนดข้อตกลงให้เด็กปฏิบัติ 

                   
นางชัญมน ค้าขาย 

                                                                     ต าแหน่ง คุณครูประจ าชั้นอนุบาล 
                                                                     วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ครูคนที่ 4 นางสาวภวพร บุญทอง ต าแหน่ง ครู 
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

การเปรียบเทียบความยาว 
 
วิธีการด าเนินงาน 

- ให้นักเรียนที่มีความสูงแตกต่างกัน 4-5 คน ออกมายืนหน้าชั้นเรียน แล้วให้เพ่ือน ๆ ในห้องช่วยกัน
เรียงล าดับจากสูงไปเตี้ย 
 
ผลที่ได้ 

- นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเพ่ือนคนไหนสูงที่สุด และใครเตี้ยที่สุดและเรียงล าดับความสูงที่สดุไปยังเตี้ยที่สุด 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

- นักเรียนน าสิ่งของมาเปรียบเทียบความสูงหรือความยาวหลาย ๆ ชิ้น แล้วดูด้วยสายตาคาดคะเน จะไม่
สามารถบอกได้ว่าของแต่ละชิ้นสูงกว่าหรือยาวกว่า 
 
วิธีแก้ปัญหา 

- ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวสิ่งของที่น ามา แล้วจดบันทึกไว้ทีละชิ้น จะท าให้ทราบความยาวได้ 
และสามารถเปรียนเทียบความยาวหรือความสูงได้ 

 
 
      

นางสาวภวพร บุญทอง  
                                             ต าแหน่ง ครู 

        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ครูคนที่ 5 รัชนี กุศลกู้เกียรติ  ต าแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ 
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

Numbers 
วิธีการด าเนินงาน 

- ครูทบทวนค าศัพท์จากบัตรภาพเช่น a dog, a cat, a bird เป็นต้น  
- ครูแสดงบัตรตัวเลข 1-10 พร้อมออกเสียง one-ten 
- ครูน าภาพสัตว์มาให้นักเรียนดูพร้อมพูดประโยคค าถาม How many birds? แล้วครูพูดตอบว่า One 

bird และครูอธิบายประโยคและความหมายให้นักเรียน 
- ครูฝึกให้นักเรียนถามและตอบเป็นกลุ่มและเป็นบุคคล 

ผลที่ได้รับ 
- นักเรียนสามารถน าค าศัพท์ไปพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับจ านวนนับ (numbers) เป็นประโยคค าถามและ

ค าตอบแบบสั้น ๆ ได้ โดยครูน าบัตรภาพเกี่ยวกับสัตว์แปะตามมุมห้อง แล้วให้นักเรียนส ารวจจ านวนภาพแต่ละ
ภาพ ครูให้นักเรียนเขียนทั้งประโยคค าถามและค าตอบใส่กระดาษมาส่ง นักเรียนส่วนมากสามารถพูดและเขียน
ประโยคค าถามและตอบได้ แต่มีนักเรียนบางคนที่มีการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ช้าและยังเขียนไม่ค่อยได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
  - นักเรียนบางคนมีการเรียนค่อนข้างช้ากว่านักเรียนคนอ่ืน เนื่องจากมีวุฒิภาวะในการพูด การออกเสียง
ค าและประโยคไม่ได้และไม่ชัดเจนและบางคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก จึงเป็นปัญหาที่ครูต้องพัฒนาต่อไป 
วิธีแก้ปัญหา 

ครูแก้ปัญหาโดยเรียกนักเรียนกลุ่มนั้นมาฝึกพูด ออกเสียงบ่อย ๆ โดยใช้บัตรภาพและบัตรค าในช่วงเวลา
ว่างหรือบางครั้งครูให้เพ่ือนที่เรียนรู้ได้เร็ว ช่วยฝึกพูดค าศัพท์และความหมายพร้อมฝึกถาม-ตอบกันในห้องเรียน 
จึงท าให้นักเรียนเริ่มกล้าพูดตอบกับครูและเพ่ือน ๆ ได้ แต่ก็จะได้ฝึกปฏิบัติกันต่อไปบ่อย ๆ 

 
                                                                                          รัชน ีกุศลกู้เกียรติ 

                                                                                 ต าแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ 
                                                                                        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ครูคนที่ 6 นางสาวสุภา ใจสบาย ต าแหน่ง ครู 
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง ค าที่มีตัวการันต์ อาจารย์แนะน าว่าสอนดีมาก สื่อการสอนมีครบแต่แผนการ
สอนเขียนสรุป ควรจะเขียนทุกอย่างที่สอนแม้จะหลายหน้าให้เขียนรายละเอียดทั้งหมด 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ร่วมกันร้องเพลงค าที่มีตัวการันต์ อ่านแผนภูมิร้อยกรอง ทายปริศนาค าทาย 
2. ศึกษาความรู้จากใบความรู้เรื่องตัวการันต์ อาสาสมัครอ่านน า 
3. ท ากิจกรรมเสริมทักษะ เขียนค าที่มีตัวการันต์ให้มีความหมาย 
4. จับกลุ่มอ่านเรื่องจากหนังสือพิมพ์กลุ่มละ 5 ค า แล้วออกมาอ่าน 
5. สรุปเรื่องตัวการันต์ 

 
ผลทีไ่ด้ 

- นักเรียนสนุกสนานในการเรียน ร่วมกิจกรรมทุกข้ันตอน มีความกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้ 
- สามารถทายปริศนาค าทายที่มีค าตอบเป็นค าท่ีมีตัวการันต์ได้ 
- บอกลักษณะของค าที่มีตัวการันต์ ความหมายและการอ่าน การน าค าท่ีมีตัวการันต์ ความหมายและ

การอ่าน การน าค าที่มีตัวการันต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

- มีนักเรียน 2 คนห้อง ป.3/2 ซุกซนเล่นในขณะท ากิจกรรม ครูจึงให้ท ากิจกรรมตลอดก็ลดการเล่นได้ 
 
วิธีแก้ปัญหา 

ได้น าค าแนะน าในการเขียนแผนการสอนโดยเขียนครบทุกขั้นตอนคือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นปฏิบัติ ขั้น
น าไปใช้ และขั้นสรุป ซึ่งท าให้ได้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก 

 
 

   นางสาวสุภา ใจสบาย 
                                                                       ต าแหน่ง ครู 

                                                                     วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ครูคนที่ 7 นายอุดมศักดิ์ มณีวงษ์  ต าแหน่ง ครู 
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ขาดทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

- จัดการเรียนรู้แต่ละห้องโดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย มีสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย เน้นการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ 
ผลที่ได้ 

- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านและเข้าใจโจทย์ปัญหาที่ได้ 
- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถคิดค านวณและวิธีการหาค าตอบได้ถูกต้อง 
- นักเรียนมีทักษะและวิธีการคิดท่ีหลากหลายในการหาค าตอบ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

- นักเรียนบางคนบกพร่องในการอ่านและท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
- นักเรียนบางคนลืมวิธีท าหรือสูตร 
- นักเรียนบางคนขาดความสนใจ 
- นักเรียนขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเขียนอธิบาย 

 
วิธีแก้ปัญหา 

- ให้นักเรียนฝึกอ่านโจทย์บ่อย ๆ เพ่ือจะได้อ่านคล่อง ๆ 
- ให้นักเรียนฝึกท าโจทย์ซ้ า ๆ จะได้รู้วิธีหรือขั้นตอนในการท าง่ายข้ึน 
- ฝึกการเขียนให้เป็นระเบียบ มีสื่อการเรียนที่เข้าใจง่ายและใช้ค าถาม - ตอบบ่อย ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิด

การคิดและกล้าแสดงความคิดเห็น 
- บางโจทย์ใช้การเล่นเกมเพ่ือดึงดูดความสนใจ เกิดความสนุกสนานมีความสนใจมากขึ้น 

 
นายอุดมศักดิ์ มณีวงษ์ 

ต าแหน่ง ครู 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ครูคนที่ 8 นางสาวกวิตา  ชวประพันธ์  ต าแหน่งครู 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง     Verb to have 
วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน(Warm up) ครูทกัทายนักเรียน แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
ขั้นน าเสนอ  (Presentation) อธิบาย V. to have เมื่อท าหน้าที่เป็นกริยาหลักในรูปปัจจุบัน มี 2 รูป 

คือ have และ has มีความหมายว่า “มี” และ “กิน หรือ รับประทาน” has ใช้กับ He She It และประธาน
เอกพจน์อ่ืน ๆ เช่น ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียว เช่น He has a new car. She has a fan.  
have ใช้กับ I You We They และประธานพหูพจน์อ่ืน ๆ เช่น They have a fan. Dogs have two eyes.  
Had เป็นรูปอดีตของ have / has ใช้ได้กับประธานทุกตัว เช่น I had noodles yesterday. V. to have รูป
อนาคต คือ will have, shall have แต่ปัจจุบันนิยมใช้ will haveกับประธานทุกตัว เช่น I will have a new 
car next month. My mother will have a new house next year. 

ขั้นฝึก (Practice)   
    - ขออาสาสมัครออกมาเลือกประธานที่ใช้กับ have, has  

  - ขออาสาสมัครแต่งประโยคที่ใช้ have, has, had, 
  - นักเรียนฝึกอ่านประโยครูปปัจจุบัน ประธานเอกพจน์ ประธานพหูพจน์ และประโยครูปอดีต พร้อม ๆ 

กัน 
 *** ขั้นน าไปใช ้(Production) อาจารย์ผู้นิเทศได้แนะน า ให้เพ่ิมลงในแผนสอน ซึ่งครูผู้สอนได้น าไปใช้โดยให ้
 นักเรียนจับคู่ผลดักันสนทนาบอกสิ่งที่ตนเองมีแล้วสลับเปลี่ยนคู่ 5 ครั้งโดยต้องไม่ซ้ าคนเดิม ครูผู้สอนเดินฟัง   
 ประโยคที่นักเรียนสนทนา พร้อมให้ก าลังใจและค าแนะน าแก้ไข หากนักเรียนพูดไม่ถูกต้อง 
 - บทสนทนาตัวอย่าง ตามรูปแบบที่ก าหนด เป็นตัวอย่าง 
 A  :  I have a book.   B  :  Yes.   You have a book but I have a pen. 
 A  :  Look at that.   She has a ruler. B :  Oh ! yes.   She has a ruler.    

(ท่ีขีดเส้นใต้ นักเรียนสามารถเปลี่ยนค านาม/สรรพนามเป็นค าอ่ืนได้ ) 
- อธิบายการท าแบบฝึกหัด ก่อนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเก่ียวกับการใช้ V. to have ในหนังสือเรียน 

  ขั้นสรุป (Wrap up)  -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้เรียน 
  -  ครูน าเสนอ เพลงการใช้  V. to have  และกลอนช่วยจ า  การใช้  V. to have 
     ผลที่ได้  นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ  สามารถเลือกใช้  has, have  กับรูปประโยคที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
     วิธีแก้ปัญหา 

- อาจารย์ผู้นิเทศได้แนะน า  ให้เพ่ิมขั้นน าไปใช้ (Production) โดยให้นักเรียนจับคู่  ผลัดกันพูดบอก
สิ่งที่ตนเองมี 

- ครูผู้สอนได้น าค าแนะน านี้ไปใช้ในชั้นอื่นด้วย  ผลปรากฎว่านักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมนี้มาก 
และท าให้นักเรียนเข้าใจการใช้ has, have ได้ดี 

 
นางสาวกวิตา  ชวประพันธ์ 

ต าแหน่งครู 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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1.8 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 
 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศ จ านวน 1 เรื่อง  
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1.9 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 
 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศ จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
ครูคนที่ 1  

ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง 
การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความจ าเป็นในการให้น าสื่อ และนวัตกรรมมาใช้ในการสอน

มากขึ้น 
2.  จัดเตรียมแผนการสอนที่ต้องใช้สื่อการสอนทางเทคโนโลยี 
3.  จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจมากข้ึน 
4.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนโดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการเรียนรู้ 
5.  ครูใช้คลังข้อสอบเพื่อเป็นการลดภาระครูในการออกข้อสอบ รวมทั้งคลังสื่อการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้เพิ่มเติมจากท่ีครูสอน 

ผลที่ได้ 
1.  ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถจ าได้มากและนานขึ้น 

2.  ช่วยให้ผู้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในเวลาที่ก าหนดไว้ 
3.  ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
4.  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงในชั่วโมงทุกคน นักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นในการท า

กิจกรรม 
5.  ครูผู้สอนไม่เหนื่อยมากในการสอน 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ในการใช้สื่อบางชนิด มีปริมาณไม่เพียงพอกับผู้เรียน และต้องเสียค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่อง และ

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เช่น โปรเจ็กเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.  สื่อที่ใช้อินเตอร์เน็ตบางครั้งสัญญาณขาดหายจึงท าให้การเรียนการสอนสะดุด 
  3. เวลาในการเตรียมสื่อเทคโนโลยีมีน้อย เนื่องจากเปิดเทอมแล้วและมีกิจกรรมต่อเนื่อง 
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วิธีแก้ปัญหา 
1. ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 2 คน ในบางเครื่อง และแจ้งทางฝ่ายบริหารและฝ่ายโสตให้ทราบว่า

เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้ไม่ได้ให้ด าเนินการแก้ไขทันทีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.  ปรับปรุงเรื่องระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น หรือแก้ปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยจะ
ดาวน์โหลดสื่อการสอนเก็บไว้ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน หรือใช้วิธีการท าสื่อเองเป็นการ
น าเสนองานโดยโปรแกรม power point และให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาใช้ในบางคาบท่ีมีความต้องการใช้สื่อ  
  3. จัดแบ่งเวลา และจัดท าสื่อในช่วงปิดเทอมให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ สมพร  เจริญสง่า 
(นางสาวสมพร  เจริญสง่า) 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
วันที่ 23 กันยายน 2562 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           111 

ครูคนที่ 2 
   ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ วิชาภาษาอังกฤษ   
 1.  ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากกว่านี้ 
 2.  สื่อรูปภาพอาจจะเล็กไปจนท าให้นักเรียนหลังห้องมองไม่เห็น 
 3.  กระชับเวลาแต่ละกิจกรรม เช่นกิจกรรมกลุ่ม 
 4.  ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้เอง เช่น คิดประโยคเปรียบเทียบหรือสิ่งของที่จะน ามาเปรียบเทียบด้วย
ตัวเอง 
   วิธีการด าเนินงาน 
 1.  คิดกิจกรรมในห้องเรียนให้รอบคอบและกระชับไม่ยืดเยื้อ 
 2.  ใช้สื่อรูปภาพที่ใหญ่ข้ึนกว่าเดิม 
 3.  เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนให้มากข้ึน 
   ผลที่ได้ 
 1. เวลาท ากิจกรรมในห้องเรียนเพียงพอต่อการท ากิจกรรมมากขึ้น 
 2. มีการใช้สื่อรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เวลาท ากิจกรรมต้องพยายามอย่าออกนอกเรื่องที่สอน เพราะจะไม่ทันเวลา  แต่บางครั้งจะต้องแจ้ง   
นักเรียนเรื่องอ่ืน ๆ  หรืออ่านกรุอ่าน 3 ภาษาก่อนเรียน เลยท าให้เวลาในการท ากิจกรรมไม่ค่อยพอในคาบนั้น ๆ 
   วิธีแก้ปัญหา 
 พยายามโฟกัสเฉพาะเรื่องที่จะสอนให้มากที่สุด  
 

ลงชื่อ   ครูเสาวภาคย์  นาคนาวา 
ต าแหน่ง   ครูสอนภาษาอังกฤษ 

วันที่    23  ก.ย.  2562 
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ครูคนที่ 3 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง 

การเขียนแผนการเรียนการสอนของปฐมวัย เพราะว่าแผนที่ให้อาจารย์ดูในวันนิเทศเป็นแผนการเรียน
การสอนแบบเก่าอยู่ 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ครูในระดับปฐมวัยได้ปรึกษา และด าเนินการเขียนแผนใหม่ 
2. อบรมการเขียนแผน 
3. ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพ่ือนบ้าน คือโรงเรียนโสมภานุสรณ์ 

ผลที่ได้ 
1. ทางคณะครูระดับปฐมวัยได้ปรึกษากัน จะปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหม่ในเทอม 2  
2. จะต้องมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้  สภาพที่พึงประสงค์เข้ามาในแผนด้วย  

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ครูไม่ได้รับการอบรมใหม่การเขียนแผนการเรียนการสอนใหม่  
2. ครูไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการอบรม 

วิธีแก้ปัญหา 
เปิดหัวข้อการอบรมและการเขียนแผนการเรียนการสอนใหม่ พร้อมกับหลักสูตรปฐมวัย  

 
 
ครูคนที่ 4 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ  สอนการเทียบเสียงแบบตรงและไม่ตรงมาตรา และเพ่ิมจุดประสงค์ 
ในแผนการสอน 
วิธีการด าเนินงาน 

หลังจากได้รับค าแนะน า ก็ได้ให้เด็กมสี่วนร่วมการใช้สื่อในทุกหน่วยการเรียน ให้เด็กมาถือบัตรค าและ 
แต่งประโยคจากค าที่ถือ และได้เพ่ิมจุดประสงค์ในแผน 
ผลที่ได้ 

เด็กสนุกและตื่นเต้นในการเรียน มีความกระตือรือล้นในการเรียน 
ลงชื่อ สุจิตรา  วงษ์มาน 

(นางสาวสุจิตรา  วงษ์มาน) 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

วันที่ 24 กันยายน 2562 
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ครูคนที่ 5 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง 
- การเขียนแผนการเรียนการสอนเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ให้รวบรัดตามแผนการเรียนรู้รายชั่วโมง 
- กระบวนการสอนครูควรกระตุ้นนักเรียนโดยการอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจมากกว่านี้ 
- กระตุ้นนักเรียนให้กล้าแสดงออก 
- ครูควรเดินส ารวจในแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด 

 
วิธีการด าเนินงาน 
- ครูได้น าข้อเสนอแนะตามท่ีศึกษานิเทศก์แนะน า มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน โดยการได้เข้าไปอบรม 

การเขียนแผน และเฝ้าติดตามตัวนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้ค าแนะน ากับนักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
ผลที่ได้ 
- ตัวครูผู้สอนก็เริ่มเข้าใจในการเขียนแผนการสอนมากขึ้นและมั่นใจในการสอนในแต่ละครั้ง 
- นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่สอนมากขึ้นและกล้าแสดงออกในการการน าเสนองานหน้าชั้นได้  

ปัญหา/อุปสรรค 
- ครูยังขาดขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรเพราะเป็นวิชาเพ่ิมเติม 
- ครูไม่ได้รับการอบรมใหม่การเขียนแผนการเรียนการสอนใหม่  

วิธีแก้ปัญหา 
-  เปิดหัวข้อการอบรมและการเขียนแผนการสอนใหม่พร้อมทั้งศึกษาหลักสูตร 

 
ลงชื่อ นางสาวกัญญารัตน์  ห้าหวา 

ต าแหน่งครูชีววิทยา  
ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 

วันที่ 23 กันยายน 2562 
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1.10 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 
 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนอนุบาลชุติมา ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 
ครูคนที่ 1 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  

จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเรื่องหนูท าได้ ของชั้นอนุบาล 2 ได้มีข้อเสนอแนะจากอาจารย์
นิเทศเก่ียวกับหัวข้อที่ใช้ในการเรียนการสอนคือกิจกรรมศิลปะซึ่งมีใน 6 กิจกรรมหลัก โดยการน ามารวมอยู่ใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อที่ซ้ ากัน จึงได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในแผนการจัดประสบการณ์โดยให้มีการจัด
กิจกรรมให้ชัดเจนทั้งเรื่องที่น าเสนอลักษณะกิจกรรมและสื่อที่น ามาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีการด าเนินงาน  
คุณครูได้ปรับแผนการจัดประสบการณ์โดยศึกษาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเขียนแผนการจัด

ประสบการณ์ ให้ตรงกับหลักสูตรปี 60 
ผลที่ได้ 
ครูได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ตรงกับหลักสูตรปฐมวัยปี 2560 โดยยึดหลักฐานแกนกลาง 
ปัญหา/อุปสรรค 
คุณครูจัดกิจกรรมไม่ตรงตามหัวข้อหน่วยการจัดประสบการณ์ ครูยึดหนังสือของ ผ.อ. เป็นหลัก 
วิธีแก้ปัญหา 
ครูศึกษาหลักสูตรปี 2562 และศึกษาการเขียนแผนกรจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหน่วยที่เรียน 
 

ครูคนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  
การล้างมือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่อง การล้างมือฯ 9 ขั้นตอนจากการที่ศึกษานิเทศก์ได้มาให้

ค าแนะน า เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยให้ครูผู้สอนควรมีสื่อการเรียนการสอนให้มาก เช่น ควรมีนิทาน มีรูปภาพ 
สื่อเทคโนโลยี ทีวี โน๊ตบุ๊ค กิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรมีเพลง และภาพการเคลื่อนที่เด็กสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

วิธีการด าเนินงาน  
จากการที่อาจารย์มาให้ค าแนะน า คุณครูผู้สอนได้น าเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน ได้มีการน ารูปภาพการ

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ทุกวันที่ห้องน้ าจนเกิดความเคยชินและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยครูคอยให้
ค าแนะน าอยู่บ้าง 

ผลที่ได้ 
1. เด็กนักเรียนสามารถล้างมือได้ 14 คน จากนักเรียนทั้งหมด 18 คน นักเรียนจ านวน 4 คน ที่คุณครู

ต้องคอยช่วยเหลือในการล้างมือ 
2. เด็กนักเรียนสามารถน าการล้างมือไปปฏิบัติที่บ้านได้ จากการบอกเล่าของผู้ปกครองของนักเรียน 
3. นักเรียนรู้จักการรักษาความสะอาดมือได้  
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ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดสื่อที่เป็นเทคโนโลยีในการประกอบการเรียนการสอน 
2. นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะเด็กได้เรียนวิชาอ่ืนก่อนหน้านี้แล้วจึงท าให้เด็ก ๆ ขาดความสนใจ 
3. ครูผู้สอนไม่จบตรงตามเอกปฐมวัย 
4. ครูผู้สอนใช้ค ายากไปส าหรับเด็กอนุบาล 
วิธีแก้ปัญหา 
1. ครูผู้สอนต้องศึกษาหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาให้มาก 

 
ลงชื่อ นางประไพศรี  แหวนวงษ ์ 

(นางประไพศรี  แหวนวงษ์) 
ต าแหน่ง  ครูประจ าชั้นอนุบาล 1  

วันที่ 26 สิงหาคม 2562  
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1.11 โรงเรียนทองพูน 
 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนทองพูน ได้รับข้อเสนอแนะในการนิเทศ จ านวน 2 เรื่อง คือ 
 
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พัฒนาเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน และ 
การนิเทศภายใน 

วิธีการด าเนินงาน  
 1.  ฝ่ายวิชาการได้จัดเวลาให้ครูได้พบปะพร้อมหน้ากัน ทั้งแบบแยกเป็นชั้นเรียนและพร้อมกันทุก
ระดับชั้นเพื่อให้ความรู้ครูในเรื่องการจัดกิจกรรม การเลือกกิจกรรม เพื่อให้เหมาะกับวัยและสอดคล้องกับการ
พัฒนาเด็กอย่างครบถ้วนทุกด้าน 
 2.  จัดการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาในด้าน 
      2.1  การตัดท าแผนโดยปรับให้เป็นไปตามรูปแบบตามที่ได้รับค าแนะน าจากคณะผู้นิเทศ โดยให้
คุณครูตระหนักว่าแผนการสอนคืออาวุธคู่กายของครู 
      2.2  สังเกตบุคลิกรวมถึงการใช้ภาษาของครูให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับวัย 
 3.  ในแต่ละปีการศึกษา แต่ละภาคเรียน ฝ่ายวิชาการและครูเข้าร่วมประชุมเพ่ือศึกษาเนื้อหาตามที่
หลักสูตรก าหนด ร่วมกับวางแผนจัดท าโครงการสอนและก าหนดการสอยให้เหมาะสมกับวัน เวลา เทศกาล
ฤดูกาลให้เหมาะสมและร่วมกันวางแผนส ารวจสื่อที่มีอยู่เดิม และความต้องการสื่อใหม่ให้เพียงพอกับการใช้และ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและร่วมกันวางแผนพัฒนาการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ผลที่ได้ 
 ครูมีความเข้าใจในการท าจะจัดกิจกรรมการสอน โดยเน้น 
 1.  เด็กเป็นส าคัญตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
 2.  กิจกรรมพัฒนาเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้านและเหมาะสมกับวัย 
 3.  เด็กเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติกิจกรรมโดยตรง  
 4.  น าความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 5.  เด็กเกิดการเรียนรู้ และอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 
ปัญหา / อุปสรรค       
 1.  เด็กยังขาดความกล้าแสดงออก 
 2.  ขาดทักษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา 
 
วิธีแก้ปัญหา 
 1.  จัดกิจกรรมที่ดึงดูดให้เด็กได้แสดงออกความสามารถของตนเอง 
 2.  จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน และให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กสนใจ มีความถนัด และท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
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2. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จ านวน  2 แห่ง 
 
2.1 ศูนย์การเรียนรู้ กศน.เขตคลองสามวา แขวงสามวาตะวันตก 

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา/ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะจากการนิเทศเรื่อง แหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ควรให้นักศึกษาได้สรุปองค์ความรู้  
โดยใช้ผังมโนทัศน์ และการออกแบบการสอนควรให้นักศึกษาเห็นภาพการสอนที่ชัดเจนเน้นแหล่งเรียนรู้ และ
ชุมชนใกล้ตัวของนักศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ครูศึกษาวิธีการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เพ่ือให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และการออกแบบการ

สอนที่จะน าผังมโนทัศน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครอูอกแบบการสอนโดยให้นักศึกษาเห็นภาพการสอนที่ชัดเจนเน้นแหล่งเรียนรู้ และชุมชนใกล้ตัวของ

นักศึกษา 
3. ครูสรุปองค์ความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ และชุมชนใกล้ตัวของนักศึกษา ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  

โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
4. ครูให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ และชุมชนใกล้ตัวของนักศึกษา ให้นักเรียนดูเป็น

ตัวอย่าง โดยใช้ผังมโนทัศน์ พร้อมทั้งตบแต่งให้สวยงาม และฝึกให้นักศึกษาออกมาน าเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน 

ผลที่ได้ 
      นักศึกษาสามารถสรุปองค์ความรู้ผังมโนทัศน์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ ได้ พร้อมทั้งออกแบบผลงานผังมโนทัศน์
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างสวยงาม และรู้จักน ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องอ่ืน ๆ ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่
สอนมากขึ้น และเห็นคุณค่าของผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...............................................                                                                                                     
(นางสาวสุพรรณี  ม่วงวันดี) 

ต าแหน่ง .........ครูอาสา................. 
วันที่ ........22 ส.ค. 2562...............  
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3. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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 ส่วนที่ 5  
อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลตามนโยบายการตรวจราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จากการนิเทศของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 สังกัด เพ่ือร่วม
หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา ประกอบด้วย จุดแข็งของสถานศึกษา  
จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการเร่งด่วนของสถานศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบาย ของสถานศึกษา 
แต่ละสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้  

3. สถานศึกษาตามเป้าหมายของโครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 แห่ง ประกอบไปด้วย 4 สังกัด ดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 11 แห่ง 

1.2 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                          และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน  2 แห่ง 

1.3 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              จ านวน  1 แห่ง 

1.4 สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
        จ านวน  1 แห่ง  

4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา จ านวน  11  แห่ง  
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1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 1. จุดแข็งของสถานศึกษา 

1.1 โรงเรียนเป็นโรงเรียนของชุมชน ต่างจากโรงเรียนเอกชน 
ทั่วไป ท าให้โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือจากสังคมชุมชนเสมอ ๆ 

1.2 โรงเรียนตั้งอยู่ในท าเลที่เดินทางสะดวก 
1.3 มีโครงการฝึกอาชีพนักเรียน เช่นท าขนมชั้น ปลูกผัก 

เพาะเห็ดขาย ท าให้นักเรียนกินผักและรู้วิธีการน าผักมาประกอบอาหาร 
1.4 ครูและผู้บริหารจบปฐมวัย ท าให้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และ 

การบริหารจัดการภายในองค์กร และความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
2. จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 

2.1 เป็นโรงเรียนมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานน้อย 
2.2 ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอนและการประเมิน 

พัฒนาการ 
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 จึงมีความต้องการทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้กับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสถานศึกษา 
     1. หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายเฉพาะส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก ซึ่งมีก าลังในการแข่งขันน้อย เพื่อประคับประคองให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถด 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 เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
1.3 มีหลักสูตรเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนักเรียน 
1.4 มีการจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันต่อสถานการณ์ 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
1.6 มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
1.7 มีการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 

2. จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
2.1 ด้านบุคลากร 
      2.1.1 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 
      2.1.2 ความรู้และทักษะในการจัด นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
      2.1.3 ขาดแคลนครูที่มีความรู้ ด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/การจัดห้องเรยีนแบบเรียนร่วม 
      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 าไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามความที่ 
        ต้องการได้ 

2.4.แนวทางในการพัฒนา 
2.4.1 มีโควต้าของ สช. ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และสื่อสาร 
       การสอนคอมพิวเตอร์ และด้านต่าง ๆ  
2.4.2  มีการอบรมครูผู้สอน ด้านการศึกษาพิเศษ 
2.4.3  มีพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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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 
ควรประเมินจากแฟ้มผลงานเด็ก 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

1. จุดแข็งของสถานศึกษา 
1. โรงเรียนก่อตั้งมานานเกิดความเชื่อถือจากผู้ปกครอง 

(Well know)  
2. จากจ านวนนักเรียนที่มากท าให้โรงเรียนได้พัฒนาได้

หลากหลาย 
3. บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มี

ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และสาขาวิชา  
4. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน 

ห้องปฏิบัติการครบครัน 
5. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีการเข้าถึงข้อมูลและรับข่าวสาร

ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
2. สิ่งท่ีต้องการ ส่งเสริม/พัฒนา/คุณภาพผู้เรียน 

1. ต้องการวิทยากรพิเศษมาสอนเพ่ิมเติมในด้านอาชีพ 
2. ต้องการครูการศึกษาพิเศษมาสอนกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
         ควรเน้นในภาครัฐส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด สช.ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 
         4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ให้มีการนิเทศสถานศึกษาแบบปัจจุบัน จากส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และให้สถานศึกษาร่วมวางแผน และสรุปผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ปัญหา
พร้อมกันต่อไป 
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1.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร   
1.  จุดแข็งของสถานศึกษา กศน.กทม. 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การอบรมหรือพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม

วิทยากรกระบวนการ การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ การ
อบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น เป็นต้น 
          1.2  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ตาม
โครงสร้างของส 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 ควรจัดสรรและปรับปรุงให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
           2.3 ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัด เช่น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
           2.4 บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากไม่มีความมั่นคงด้านอาชีพ   

2.5 บุคลากรมีภาระงานมาก เครือข่ายขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 2.6 ต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 2.7 แบบทดสอบปลายภาคเรียนและ N-NET ส าหรับนักศึกษาผู้พิการทางสายตา ควรจัดท า
แบบทดสอบที่เหมาะสม เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา 
 1. มีการจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
 2. มีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  เช่น จัดค่ายวิชาการ  ค่ายปรับพื้นฐาน   
 3. จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และใช้สื่อ
จากโซเชียลเน็ตเวิร์ก   
 4.  ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเป็นวิทยากรให้ความรู้   
 5.  ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังทั้งฝ่ายการจัดการเรียนการสอนและฝ่ายสนับสนุน 
 6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
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3. ความต้องการเร่งด่วนของสถานศึกษา กศน.กทม. 
 3.1 อุปกรณ์/สื่อ ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.2 เพ่ิมอัตราก าลังฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 3.3 สนับสนุนงานวิชาการ เช่น การประกันคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษา 
 3.4 การประชาสัมพันธ์บทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้ประสานงาน
การท างานได้ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายของสถานศึกษา กศน.กทม. 
 4.1 ข้าราชการ และบุคลากรมีน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการในแต่ละครั้ง   
ท าให้บุคลากรในส านักงานไม่สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ เพื่อให้การด าเนินงานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ควรจัดสอบบรรจุข้าราชการให้สอดคล้องกับจ านวนของนักศึกษา  
 4.2 เพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้เพียงพอ   
 4.3 ต้องการมีสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนและให้บริการประชาชนเป็นเอกเทศ ไม่ต้องเช่า หรือ
สามารถเช่าซื้อได้ 
 4.4 ปรับเปลี่ยนสถานะของบุคลากรจากการเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ให้เป็น
ข้าราชการ เพื่อความมั่นคงในอาชีพ และเป็นการให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.3 โรงเรียนในสังกัดสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  

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.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน 
  6. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
  7. มีการจัดสวัสดิการและมอบรางวัลส าหรับครูเพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  8.  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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  ด้านการวัดและประเมินผล 
  1. มีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2. มีการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 
  3. มีการประเมินผลผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
  4. มีการวัดและประเมินผลในจุดที่โรงเรียนส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เช่น การคิด  
   ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก 

2. สิ่งท่ีต้องการ ส่งเสริม/พัฒนา/คุณภาพผู้เรียน 
  - 
 แนวทางในการพัฒนา 
  -  หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้องกับการศึกษา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียนสาธิต 
     อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  3.1 การเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แหล่งค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
  3.2 การผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ตามศักยภาพของนักเรียน 
  3.3 การบริหารและการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ Thailand 4.0 
  3.4 ระบบส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  3.5 ความเชื่อมโยงทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนและท้องถิ่น 
  3.6 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  - 
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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 และการ
สรุปผลการนิเทศฯ ร่วมกัน 
 ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 โรง ดังนี้ 
1. โรงเรียนวชิรมกุฏ รหัสสถานศึกษา : 7010010101  

ที่ตั้ง  เลขที ่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 
      ครสูอนบาลี      จ านวน         1    รูป/คน 
      เจ้าหน้าที่   จ านวน         2    รูป/คน 
     รวม           19    รูป/คน 

 จุดเด่น มีห้องเรียนเฉพาะ เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสื่อการทดลอง 
วิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร เป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  กิจกรรม
เสริมทักษะอาชีพ 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 

 

http://www.baleesathit.com/
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน       จ านวน        1   รูป  
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน        4   รูป  
      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 มีโครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ ในการดูแลเณร มีครูอาสาและครูจากโรงเรียนใกล้เคียงมาสอนวิชา
คณิต 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 สร้างเครือข่าย 
ใกล้เคียง ท าระบบการเงินบัญชี ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกทราบ 
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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 

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 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560)  
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 
 



รายงานผลการนิเทศการศึกษา  :  ศธจ.กทม.           129 

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 

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 เพ่ือเป็นการ

สร้างจุดแข็งให้กับโรงเรียน 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    รปู 

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 
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 จุดเด่น มีการจัดท าโครงสร้างบริหารชัดเจน  
 ข้อเสนอแนะ ควรปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้สั้น กระชับ และชัดเจน การจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การ
ท าใบงานประกอบการสอน ท าโครงงาน การวิจัย ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน การ
มอบหมายงานใด ๆ ควรท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม  รหัสสถานศึกษา : 7010470110 

ที่ตั้ง  เลขที่ 229  หมู่ที่ - แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โทร 0 2748 6932  
โทรสาร 0 2748 6829 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 ควรมแีบบการนิเทศ 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 

mailto:pongploy2550@yahoo.com
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      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  
 
10. โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย   ที่ตั้ง  เลขท่ี 97 หมู่ที่ -  แขวงสัมพันธวงศ ์ เขตสัมพันธวงศ ์ 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 
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 11. โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ที่ตั้ง เลขที่ 423 หมู่ที่ - แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  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 
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ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที ่93 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

---------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ การจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของรัฐบาล และ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เกิดการบูรณการงานระดับพื้นที่สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
     ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร        

 

ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนนุ การด าเนินงานการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 
 2.  ร่วมด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล       
ประธาน 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ ช่วยปฏบิัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. นางสาวอรัญญา  ธาราวร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                     กรรมการและเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 /หน้าที่...... 
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-๒- 
  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 

 

  ให้คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี 
                         (อานนท์  สุขภาคกิจ) 
                  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที ่92 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
---------------------------------------------- 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวน 2 แห่ง จากทั้งหมดของพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 50 แห่ง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
และสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก าหนด อันจะน าไปสู่ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เกิดการบูรณการงานระดับพ้ืนที่สนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร        
2. นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
3. นางรัชนุช  สละโวหาร   รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนนุ การด าเนินงานการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 

การศึกษา 
 2.  ร่วมด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ประธาน 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ ช่วยปฏบิัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
/4. นางทัศนีย์...  
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4. นางทัศนีย์  นิวาศะบุตร   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา  กรรมการ 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
5. นางสาวพิสสมัย  นามบุตร   นักวิชาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา       กรรมการ 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
6. นายณัฐฐากรณ์ สีหาบุตร   นักวิชาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา       กรรมการ 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
7. นางสาวกันทิมา ท้วมพิบูลย์   นักวิชาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา       กรรมการ 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
8. นางสาวอรัญญา  ธาราวร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
9. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

  คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ร่วมวางแผนก าหนดแนวทางรูปแบบวิธีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและพัฒนาส่งเสริมการบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ร่วมจัดท าแผนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ การด าเนินงานตามตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ร่วมก าหนดปฏิทินการนิเทศตลอดจนการวิเคราะห์ผลการนิเทศ  
  4. ร่วมด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  5. ร่วมกันสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

  ให้คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  14   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี 
                         (อานนท์  สุขภาคกิจ) 
                  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ที่ ๔๑๗  /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) 

........................................................................ 
  ตามที่ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค าสั่ง ที่ ๒๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒     
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินการออกนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
ตรวจเยี่ยม ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                   
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๑ โรง นั้น    

  เพ่ื อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้อย จึ งขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศ                   
ติดตาม ก ากับคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                          
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม)  ดังนี้ 
  ๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร     ที่ปรึกษา
  ๒. นางสาววารุณี ขจรธานีนนท์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ           กรรมการ 
  ๓. นายเรวัติ  คงทอง   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑      กรรมการ 
   ๔. นายณัฐพันธ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๓      กรรมการ 
  ๕. นายทองพิณ  เมืองซอง  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๔      กรรมการ 

   ให้ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอ ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการ    
ในการออกนิเทศ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการออกนิเทศ ติดตาม ก ากับ ตรวจเยี่ยม ให้ค าแนะน า
เป็นที่ปรึกษา ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๑ โรง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การด าเนินงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

   ๑. คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ กลุ่มที่ ๑ 
       ๑.๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๔       ประธาน

      ๑.๒ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓     รองประธาน 
       ๑.๓ นายณรงค์  ทรงอารมณ์                                             รองประธาน

          ๑.๔ นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย                                    คณะท างาน
      ๑.๕ นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม                                    คณะท างาน
      ๑.๖ นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์                                   คณะท างาน 

 

/๑.๗ นายเดชา... 
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           ๑.๗ นายเดชา  ละลีย ์                                     คณะท างาน 
                           ๑.๘ นางสาววารุณี  ขจรธานีนนท์                                   คณะท างาน 
           ๑.๙ นายทองพิณ  เมืองซอง                                              คณะท างาน 
       ๑.๑๐ นายณัฐพันธ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์                                   คณะท างาน 
       ๑.๑๑ นายศุภชัย  เสริมสขุ                  คณะท างานและเลขานุการ      
       ๑.๑๒ นายอดิพงษ์  ชูบุญ            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒. คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ กลุ่มที่ ๒ 
       ๒.๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑       ประธาน

          ๒.๒ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ                                   รองประธาน
               ๒.๓ นายสิทธา  มูลหงษ์                                                               รองประธาน
      ๒.๔ นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ                                   คณะท างาน 

       ๒.๕ นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์                                                    คณะท างาน 
       ๒.๖ นางสาวอรัญญา  ธาราวร                                    คณะท างาน 
       ๒.๗ นางสาวนันทวัน  แสนบัวค า                                   คณะท างาน 
          ๒.๘ นายเรวัติ  คงทอง                                                                 คณะท างาน 
                   ๒.๙ นางสาวยุพาวรรณ  ดุลยสุจริต                                                  คณะท างาน 
                    ๒.๑๐ นายช านาญศิลป์  ก้อนแสนไชย                                   คณะท างาน 
       ๒.๑๑ นางสาวสุทธินันท์  ธงศรี                  คณะท างานและเลขานุการ 
       ๒.๑๒ นายอ าพล  โคตรพุ้ย                     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีหน้าที่ด าเนินการออกนิเทศ ติดตาม ก ากับ ตรวจเยี่ยม       
ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๑ โรง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

                      พันต ารวจโท 

                                     (พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์) 
                          ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ค 

ก าหนดการนิเทศสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเพทมหานคร 
      ประจ าปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขต วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1 โรงเรียนอนุบาลฤชากร 

(สังกัด สช.) 
บางพลัด วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 

2 โรงเรียนวรรณวิทย์  
(สังกัด สช.) 
 
 

คลองเตย วันจันทร์ที่  
25 ก.พ. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 

3 โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 
(สังกัด สช.) 
 

ลาดพร้าว วันพุธที่ ๖ มี.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.)) 

4 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษฏ์ 
(สังกัด สช.) 
 
 

สะพานสูง วันพุธที่ 19 มิ.ย. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 

5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 
(ดินแดง) (สังกัด สช.) 
 

ดินแดง วันพฤหัสบดีที่  
20 มิ.ย. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 

6 โรงเรียนวชิรมกุฏ 
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา) 

พระนคร วันอังคารที่  
25 มิ.ย. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 

7 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา (สังกัด อว.) 

จตุจักร วันพฤหัสบดี 
ที่ 27 มิ.ย. 62 

เวลา 9.00 – 12.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 

8 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 
(สังกัด สช.) 

บึงกุ่ม วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขต วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

9 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 
(สังกัด สช.) 

บางขุน
เทียน 

วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 
 

10 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 
(สังกัด สช.) 

บางขุน
เทียน 

วันพุธที่ 24 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 
 

11 โรงเรียนทินกรพิทยา
นุสรณ์ 
(สังกัด สช.) 

สะพานสูง วันพฤหัสบดีที่  
25 ก.ค. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย ์ ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 
 

12 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 
(สังกัด สช.) 
 

บางกะปิ วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 
 

13 โรงเรียนทองพูน 
(สังกัด สช.) 

ภาษีเจริญ วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.) 
 

14 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตคลองสามวา 
แขวงสามวาตะวันตก   
(สังกัด กศน.) 
   

คลองสามวา วันอาทิตย์ที่  
4 สิงหาคม 2562 
เวลา 9.00 – 16.30 

นายปรเมศวร์  ศิรริัตน์ (ผอ.กศน.กทม.) 
นางรัชนุช สละโวหาร (รองผอ.กศน.กทม.) 
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.)
นางทัศนีย์  นิวาศะบุตร (กศน.กทม.) 
นางสาวพิสสมัย  นามบุตร (กศน.กทม.) 
นายณัฐฐากรณ์ สีหาบุตร (กศน.กทม.) 
นางสาวกันทิมา ท้วมพิบูลย์ (กศน.กทม.) 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขต วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
15 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 

เขตห้วยขวาง 
(สังกัด กศน.) 
 

ห้วยขวาง วันพฤหัสบดีที่  
22 สิงหาคม 2562 
เวลา 9.00 – 16.30 

นายปรเมศวร์  ศิรริัตน์ (ผอ.กศน.กทม.) 
นางรัชนุช สละโวหาร (รองผอ.กศน.กทม.) 
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ(ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์(ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร (ศน.ศธจ.กทม.)
นางทัศนีย์  นิวาศะบุตร (กศน.กทม.) 
นางสาวพิสสมัย  นามบุตร (กศน.กทม.) 
นายณัฐฐากรณ์ สีหาบุตร (กศน.กทม.) 
นางสาวกันทิมา ท้วมพิบูลย์ (กศน.กทม.)  
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ตารางการบูรณาการ การนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขต วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1 กุศลสมาครวิทยาลัย  สัมพันธวงศ์ วันที่ 28 พ.ค. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 
คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 1 

2 วัดกาญจนสิงหาสน์
วิทยา  

ตลิ่งชัน วันที่ 28 พ.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 2 

3 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 
วัดพระเชตพนฯ 

พระนคร วันที่ 30 พ.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 1 

4 พระปริยัติธรรม 
วัดศรีบุญเรือง 

บางกะปิ วันที่ 30 พ.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 2 

5 พระปริยัติธรรม 
พรหมวชิรญาณ  
วัดยานนาวา 

สาคร วันที่ 31 พ.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 1 
 

6 พระปริยัติธรรม 
วัดผ่องพลอยวิริยาราม 

บางนา วันที่ 31 พ.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 2 

7 วชิรมกุฏ วัด
มกุฏกษัตริยาราม 

พระนคร วันที่ 10 มิ.ย. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 1 

8 มังกรกมลาวาส 
วิทยาลัย วัดมังกร
มังกรกมลาวาส 

ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย 

วันที่ 10 มิ.ย. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 2 
 

9 พระปริยัติธรรม 
วัดธรรมมงคล 

พระโขนง วันที่ 18 มิ.ย. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 1 

10 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มจร.วัดศรีสุดาราม 

บางกอกน้อย วันที่ 18 มิ.ย. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 2 

11 พุทธศาสตร์วิทยา  
วัดสุทธาวาส 

บางกอกน้อย วันที่ 2 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  
กลุ่มที่ 2 

 
หมายเหตุ :  รายช่ือคณะท างานด าเนินการออกนิเทศ  

1. คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ กลุ่มที่ 1 
       1.1 ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 14        

          1.2 ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 13      
       1.3 นายณรงค์  ทรงอารมณ์                                                  

          1.4 นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย                                     
          1.5 นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม                                     
          1.6 นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์                                    
          1.7 นายเดชา  ละลีย ์                                      
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                           1.8 นางสาววารุณี  ขจรธานีนนท์                                    
           1.9 นายทองพิณ  เมืองซอง   
       1.10 นายณัฐพันธ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์   
       1.11 นายศุภชัย  เสริมสุข     
       1.12 นายอดิพงษ์  ชูบุญ             

   2. คณะท างานด าเนินการออกนิเทศ กลุ่มที่ 2 
       2.1 ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑            

          2.2 ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  
                   2.3 นายสิทธา  มูลหงษ์                                                                
           2.4 นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ                                     
       2.5 นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์                                                     

      2.6 นางสาวอรัญญา  ธาราวร                                     
       2.7 นางสาวนันทวัน  แสนบัวค า                                    
          2.8 นายเรวัติ  คงทอง                                                                 
                   2.9 นางสาวยุพาวรรณ  ดุลยสุจริต                                                   
                    2.10 นายช านาญศิลป์  ก้อนแสนไชย                                   
       2.11 นางสาวสุทธินันท์  ธงศรี    

      2.12 นายอ าพล  โคตรพุ้ย      
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อศึกษานิเทศก์ประจ าเขต 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1. นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 เบอร์โทรศัพท์  :  081-721-2036    

E-mail  :  ko.bkk2@gmail.com 
 

2. นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 เบอร์โทรศัพฺท์  :  081-642-8801 

E-mail  :  aou.umaporn@gmail.com 
  

3. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  เบอร์โทรศัพฺท์  :  081-093-8037  

E-mail  :  roongthipthongthai@gmail.com 
 
4. นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์  :  081-988-5140    
E-mail : benjamas@dlthailand.com 

 
5. นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
   เบอร์โทรศัพฺท์  :  098-265-4908 
 E-mail : arunya.th@esdc.go.th  
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่าง ส าเนาสมุดนิเทศ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

วันที่ออกนิเทศ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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โรงเรียนทองพูน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
วันที่ออกนิเทศ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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โรงเรียนวชิรมกุฏ สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แผนกสามัญศึกษา  
วันที่ออกนิเทศ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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ภาคผนวก ช 

ประมวลภาพข่าวการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กองบรรณาธิการ 
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    ที่ปรึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  

  บรรณาธิการ 

      นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

  กองบรรณาธิการ   

  นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 ผู้จัดพิมพ์ 

  กลุ่มงานบูรณาการนิเทศการศึกษา และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 



Tel 02-354-3799 / Fax 02-354-3798
E-Mail :  supervisor.bkkedu@gmail.com
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