
สรุปการนิเทศ ติดตามฯ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 
โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์) 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. 
โดย นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ 

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

รูปแบบ : การประชุมครู ผสมผสานการนิเทศออนไลน์ 

บันทึกการนิเทศ 

1. ขอบคุณส าหรับการด าเนินงานปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา (รวมถึงการด าเนินการช่วงแพร่ระบาด 
Covid-19 ระลอก ๑ และ ๒)  
 

2. การเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-รูปแบบการเปิดเรียน เป็นแบบผสมผสาน (On hand, On line และ On demand) ตั้งแต่วันที่  

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
-แจกตารางสอนให้ผู้เรียนทุกคน เพ่ือเข้าเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด เรียบร้อยแล้ว 
-ให้ผู้ปกครองที่อยู่นอกพ้ืนที่-ต่างจังหวัด ขออนุญาตอ าเภอ เพ่ือเข้ามารับเอกสารการเรียนและ 

อุปกรณ์ต่างๆ ของนักเรียน เนื่องจากทางอ าเภอพุทธมณฑล ก าหนดให้จัดกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๕๐ คน/
ครั้ง 
 -การเปิดเรียนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน ว่าจะสามารถ on site ได้
หรือไม่  
 

๓.  การเตรียมการสอนของคุณครูแต่ละวิชา / ระดับ 
 ๓.๑ ระดับปฐมวัย 
  -จัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ และตามแบบฝึกหัดของแต่ละห้อง 
  -ติดต่อผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ 
  -การส่งใบงานในกลุ่มไลน์ 
  -นักเรียนอัดคลิปเพ่ือเป็นการส่งงาน 
  -น าสื่อการสอนของสมเด็จพระเทพฯ ส่งให้ผู้ปกครอง เพ่ือนักเรียนจะได้พบเจอสื่อการสอนที่

หลากหลาย 
 ๓.๒ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  -ใช้ application tik tok ในการแนะน าตนเอง 
  -มีคลัง vdo , youtube ให้ความรู้ 
  -ทดสอบความรู้ พูดคุย ส่งใบงาน 
  ปัญหา หากผู้เรียนเกิดความสงสัย สามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์ห้องเรียน และครูประจ าชั้นจะ

ให้ครูผู้สอนตอบให้ พร้อมทั้งมีการวัดและประเมินผลทางไลน์เมื่อเรียนเสร็จแล้ว 



 ๓.๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  -มีกลุ่มไลน์ระหว่างผู้ปกครองกับครูประจ าชั้น และกลุ่มไลน์ระหว่างครูประจ าชั้นกับนักเรียน 
  -ให้นักเรียนน าใบงานมาเรียนตามตารางสอนที่ก าหนด 
  -ใบงานเน้นเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดที่วัดได้จริง 
  -มีใบความรู้ พร้อมกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
  -ให้นักเรียนดู DLTV ด้วยเพื่อเป็นเติมเต็มความรู้ 
 ๓.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  -มีกลุ่มไลน์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคม เพ่ือให้

นักเรียนติดต่อครูประจ าวิชาได้เลย ไม่ต้องผ่านครูประจ าชั้น เนื่องจากเป็นเนื้อหาเฉพาะทาง 
  -จัดการเรียนการสอนแบบ On line เกือบ 100% 
  -นักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารให้ติดตามการเรียนหลังจากที่ผู้ปกครองเลิกงานและกลับมาถึง

บ้านแล้ว 
  -ครูผู้สอนเข้าสอนตามตารางสอนและบันทึกการสอนไว้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนย้อนหลัง 

(rerun) ได ้
  -นักเรียนชั้น ม.๒-๓ เป็นนักเรียนที่เคยเรียนผ่านระบบ On line ที่โรงเรียนแล้วจึงไม่มีปัญหาใน

การเข้าเรียน แต่นักเรียนชั้น ม.๑ บางคนที่เป็นนักเรียนใหม่ ยังไม่เคยพบกัน จะต้องให้ครูประจ าชั้นช่วยชี้แจงการ
จัดการเรียนการสอน 

  *ค าแนะน าของศึกษานิเทศก์ ให้ครูแต่ละท่านเก็บผลงานการเรียนการสอน On line และจัดท า
เป็นนวัตกรรมของตนเอง และรวมกันเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนต่อไป  

 
๔.  ความร่วมมือของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 -นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดี แต่มีบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจ ครูประจ า

ชั้นและครูผู้สอน จึงเป็นบุคคลส าคัญท่ีต้องให้ความร่วมมือกันในการติดตามนักเรียนผ่านทางผู้ปกครอง 
 -ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 -ชุมขน ให้ความสนใจต่อการเรียนการสอนที่บ้าน และช่วยกันให้ข้อมูลพร้อมช่วยเหลือ เมื่อมีโอกาส 
 
๕.  ความยากล าบากท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน และการติดต่อสื่อสาร 
 นักเรียนสัญชาติไทย ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะสามารถติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองได้ แต่หากเป็น

นักเรียนสัญชาติอ่ืน ก็จะมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารหากกลับไปประเทศของเขา หรือย้ายถิ่นฐานชั่วขณะ แต่ค่อย
รอมาจัดการเรียนการสอนหลังจากได้กลับมาเรียน On site เมื่อมโีอกาส 

 
๖.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๑ งานวิชาการ  การนิเทศภายใน 
  -การให้ค าแนะน า ปรึกษา พูดคุย ช่วยเหลือ 



   ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพบปะพูดคุยผ่านการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น และวางแผนการด าเนินการ รองรับ
นโยบายของ สพฐ.และส านักงานเขตให้ทันท่วงที  

  -หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   โรงเรียนมีการ พัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรเป็นปัจจุบัน  ตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
  -การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
   คุณครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  -มีการด าเนินการเรื่อง PLC อย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนการ

ด าเนินการต่อไปได ้
-ฝ่ายวิชาการทราบความเคลื่อนไหว และสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู 

ประจ าชั้น และครูผู้สอน พร้อมมีการน าประเด็นเข้าที่ประชุมเพ่ือเรียนชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ และร่วมกันวางแผน
แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม  
  -ส าหรับโครงการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย/ เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้  ได้วางแผนจัด
กิจกรรมแยกระดับตามช่วงชั้น โดยเน้นกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนพอใช้ และปรับปรุง ส่วนระดับมัธยมศึกษา 
เน้นสมรรถนะการคิดขั้นสูง และจะจัดกิจกรรมเป็นแบบชุมนุม 
  -การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ โรงเรียน ของ สพป. 
เพ่ือจัดการเรียนรู่สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R ๘C ) ตามท่ี สพฐ.ให้แนวทาง 
  -การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่การสอบ NT และการสอบ O-NET และ
เตรียมพร้อมสู่การสอบ PISA /(ให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการขับเคลื่อนและก าหนดแนวทาง) 
  -โรงเรียนรักษาศีล ๕ สร้างคนดีสู่สังคม ทางโรงเรียนได้วางแผนด าเนินการโดยน ามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต และอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาด าเนินการร่วมกัน 
  -คัดลายมือ ได้มีการวางแผนท า PLC เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งช่วยกันจัดหาเครื่องมือ และ
สื่อในการด าเนินการ 
  -แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ On line , On 
hand , On demand ให้ทราบพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 *ค าแนะน าของศึกษานิเทศก์  

๑. ให้คณะครูรวบรวมงานของตนเองที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือจัดท าเป็นผลงานการปฏิบัติที่ด ี
เลิศ best practice ของตนเอง สู่ best practice ของโรงเรียน 
  ๒. ให้โรงเรียนโชว์ plat form การจัดการเรียนการสอน On line และเผยแพร่หน้า website 
หรือ face book ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ 
 ๖.๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จากคู่มือของ สพฐ.ส่วนที่ ๓ หน้า ๖๗-๖๘ ข้อ ๒.๑-๒.๒) 
  (๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ปฐมวัยและ
พ้ืนฐาน) 

(๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ 



สถานศึกษาตนเองอย่างเป็นระบบ สามารถสะท้อนคุณภาพความส าเร็จได้อย่างชัดเจน 
(๓) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่จัดท าไว้  
(๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ (จัดท าค าสั่ง 

แต่งตั้ง) พร้อมประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (หรือ ปีละ ๑ ครั้ง)  
(๕) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ใน                 

การปรับปรุงพัฒนา  
(๖) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน 

การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด และน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานมารที่ สพป.นครปฐม เขต ๒ 

(๗) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และ 
ตามค าแนะน าของ สพป. หรือ สพฐ. เพ่ือให้การประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 *การด าเนินการของโรงเรียน 
  ก าลังร่วมมือกันในการไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ระหว่างมาตรฐานและตัวชี้วัดของเขตพ้ืนที่ และของ 
สพฐ. เพ่ือจะด าเนินการให้สอดคล้องกัน และได้มีการสอบถามพูดคุยกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโดยตรง ผ่าน
ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย 
 *ค าแนะน าของศึกษานิเทศก์ 
  -ให้เพ่ิมหวัข้อเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
  -เมื่อด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะพูดคุยเรื่ องประกัน
คุณภาพภายนอกต่อไป และได้มีการน าค าแนะน าของศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย (จากการนิเทศ ติดตามฯ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๓) มาด าเนินการแล้ว โดยได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นแบบไฟล์งาน ไว้
ใน google drive แล้ว ครั้งหน้าจะให้ศึกษานิเทศก์ได้ดูเอกสารหลักฐานนี้ 
 ๗. ทางโรงเรียนน้อมรับนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมน าสู่การปฏิบัติ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม 
และปฏิบัติตนตามมาตรการของ สบค.อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยไม่จัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานจ านวนมากกว่า 
๕๐ คน ตามข้อก าหนด เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอ 
 ๘. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564 และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สอบไปแล้วเมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่ง
ทางศูนย์ HECE จะแจ้งวันเวลามาอีกครั้งหนึ่ง 
  *ค าแนะน าของศึกษานิเทศก์ ให้คุณครูที่จะเข้าร่วมการสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ เข้าร่วม
กลุ่มไลน์เตรียมสอบ สพป.นครปฐม เขต ๒ เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและฝึกทักษะจาก website Chaisri Nites 
ที่ได้รวบรวมไว้ 
 ๙. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนทุกระดับ 

*ค าแนะน าของศึกษานิเทศก์ เน้นให้ผู้เรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนทุกครั้งที่มี 
การเรียนการสอน และนอกห้องเรียน 
 



 ๑๐. การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาอ่ืนๆด้วย 
  *ค าแนะน าของศึกษานิเทศก์ เน้นการคิดวิเคราห์ ตีโจทย์ โดยใช้การคิดขึ้นสูง เพ่ือเตรียมตัวสู่   
การสอบ PISA  
 ๑๑. การพัฒนาบุคลการ  
  -มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สามารถเก็บงานเพื่อเตรียมสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  -ผลักดันให้ผู้มีคุณสมบัติ  ได้เข้ารับการประเมินก่อนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่จะมีการเปลี่ยนสู่                  
การประเมิน วPA  
  
ข้อค้นพบ 

๑. ครูผู้สอนทุกท่านมีความกระตือรือร้นในการจัดท า/ รวบรวม/ จัดหาสื่อ การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ 
เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

๒. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้ง On line, On hand และ On  
demand ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน 

๓. ครูผู้สอนมีความเอาใจใส่นักเรียนที่ตนรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีการติดตาม หากผู้เรียนไม่ได้เข้าเรียน 
และร่วมพูดคุย แก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง 

๔. ผู้บริหารให้ความสนใจในการด าเนินการต่างๆ เป็นอย่างดี พร้อมสนับสนุนครูผู้สอนในการด าเนินการ 
ต่างๆ ให้ทันท่วงที  

๕. ผู้บริหารมีความเอาใจใส่และดูแล พูดคยุ ให้ค าแนะน า เสริมสร้างก าลังใจให้กับครูผู้สอนเป็นอย่างดี 
๖. ผู้บริหารและหัวหน้างาน มีการเปิดใจ พร้อมรับฟังค าแนะน าในการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ จากศึกษานิเทศก์เป็นอย่างด ี
 

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านรองผู้อ านวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน                     
วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์) ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลัง ฟันฝ่าอุปสรรค                    
ในสถานการณ์ท่ียากล าบากนี้ไปด้วยกัน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน mind set เมื่อถึงเวลาที่ควรปรับเปลี่ยน ท าให้
การด าเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ขอให้ช่วยกันด าเนินการและท า
หน้าที่ของตนเองอย่างดีทีสุ่ด เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนสืบไป  

 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

           นางสาวเกริน ช้อยเครือ 
     ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ๒ 
               ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 


