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          ผลงานนวัตกรรมการนิเทศออนไลน์โดยใช้รูปแบบ SPEED 4 Q Model ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เป็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพท่ีเกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบจากการไม่คุ้นชินกับการเรียนการ
สอนวิถีใหม่ ( New Normal ) ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ในการจัดการ
เรียนการสอนและการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การให้การช่วยเหลือ
จากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์โดยใช้นวัตกรรมการ
บริหาร รูปแบบ SPEED 4 Q Model เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ซึ่งการใช้นวัตกรรมดังกล่าวได้ส่งผลต่อการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น  ครูผู้สอน
ได้รับการนิเทศออนไลน์ครบทุกคนทุกห้องเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี และมี
การปรับตัวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 
         โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 
ขอขอบพระคุณทางต้นสังกัดท่ีขับเคล่ือนกิจกรรมการนิเทศด้วยรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
พัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบจนเกิดเป็นผลส าเร็จเชิงประจักษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบและ
กระบวนการของนวัตกรรมจะได้เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาต่างๆในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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๑. ควำมส ำคัญของนวัตกรรมที่น ำเสนอ 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และผ่านการประเมินในระดับ ๑  

ดาวเมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมายเชิง
คุณภาพของโครงการท่ีต้องการให้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน มีความตระหนัก
รู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธร รมชาติ สร้างความรู้สึก 
รับผิดชอบ ช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมด้วยการร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จึงมีการวางแผนในการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมในรูปแบบของโครงการต่างๆ แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) ซึ่งแพร่ระบาดมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบให้ทุกสถานศึกษาท้ังประเทศ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนให้
นักเรียนมาเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเองจ านวน ๕ รูปแบบคือ  
 ๑.On-site เรียนท่ีโรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
๒.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV  
๓.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  
๔.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
๕.On-hand เรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ 
เช่น วิทย ุเป็นตน้ 

จากนโยบายดังกล่าว กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาซึ่งมีภารกิจหลักในการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอน จึงได้ส ารวจความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียน และร่วมกันพิจารณา
เลือก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ ออนไลน์ ( On-line ) และออนแฮนด์ ( On- hand )  ซึ่ง
วิธีการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นวิถีการเรียนรู้แบบใหม่  ( New Normal ) ท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือหลักในการจัดการเรียนการสอน   ครูผู้สอนสามารถท างานท่ีบ้าน ( work from home ) เพื่อความ



ปลอดภัยจากการแพร่เช้ือ   จากการจัดเก็บข้อมูลในระยะแรกของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า
คุณครูผู้สอนประสบปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียนออนไลน์จ านวนมาก มีเหตุผลมากมาย
ท่ีเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน  เช่นขี้เกียจ ลืมเวลาในการเข้าเรียนตามตารางเรียน  ขาดแคลนอุปกรณ์ 
หรือต้องช่วยผู้ปกครองในการท างาน   ฝ่ายบริหารโดยผู้บริหารสถานศึกษา จึงน าปัญหาดังกล่าวมาพูดคุย
แลกเปล่ียนโดยใช้กระบวนการ PLC พร้อมก าหนดวิธีการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบ แก่
ครูผู้สอนและนักเรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศออนไลน์ โดยการบูรณาการกระบวนการจากนวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษา SPEED 4 Q Model 
 ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) ได้ก าหนดรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานของสถานศึกษาคือ 
SPEED 4 Q Model ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เป็นระบบตามคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ สู่วิถีคุณภำพ 
         บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคล่ือนระบบ เน้นการสร้างความเข้าใจและการใช้
ทักษะทางการส่ือสารต่อบุคลากรในองค์กรในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช่ัวโมง PLC บุคลากรทุกวัน
พฤหัสบดี ทุกกลุ่มบริหารงานรับทราบและเข้าใจระบบการท างานและน ากระบวนการใช้นวัตกรรมการบริหาร
ของโรงเรียนคือ SPEED 4 Q Model ไปบูรณาการในการบริหารงานของแต่ละกลุ่มงาน 
 

 
            S: System Approach การบริหารเชิงระบบ คือ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ก าหนดวิธีการ/
กระบวนการท างาน ท่ีชัดเจน มีการบูรณาการเช่ือมโยงกันในแต่ละระบบ น าสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
           P: Participative Management  การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค 4 ร  คือ ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมภาคภูมิใจ  
           E: Ethics  จริยธรรม คือ จริยธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการ 4 ประการ ความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสา 
           E : Evaluation  การติดตามประเมินผล คือ การประเมินผลการด าเนินงาน ตาม  วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 4 ด้าน  1.ประสิทธิภาพ 2.ประสิทธิผล 3.ประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สถานศึกษา  และ 4.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
          D : Development  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การน าผลการประเมินมาสะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง  เพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาสู่ความมีคุณภาพท่ียั่งยืนต่อไป    
 



              SPEED 4 Q Model  คือค ำตอบของผลกำรปฏบิตัิงำนที่ ถกูต้อง รวดเร็ว มีคณุภำพ  

แห่งศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนบ้ำนตำขุนวทิยำ 
 

 

 ในการน ากระบวนการของนวัตกรรม SPEED ๔ Q Model มาบูรณาการกับการบริหารงานในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานั้น กลุ่มบริหารวิชาการได้ขับเคล่ือนให้กระบวนการท างานท่ีมี
ผลลัพธ์ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม สพฐ. ด้านความรับผิดชอบดี   
ปรากฎ ท่ีชัดเจนมากขึ้นในกิจกรรมนิเทศการสอนออนไลน์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการจัดการ
ข้อมูลต่างๆท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศออนไลน์ กลุ่มบริหารวิชาการจึงบูรณาการ
กระบวนการดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้านคือ 

1. Students Quality        คือ คุณภาพด้านผู้เรียน 
           2 Teachers Quality        คือ คุณภาพด้านครู 
           3. Management Quality  คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
           4. Network Quality         คือ คุณภาพด้านภาคีเครือข่าย 
ได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรนิเทศออนไลน์ได้ปฏบิัติดังนี้ 
 ๑.ก าหนดปฏิทินการนิเทศการสอนออนไลน์ทุกห้องเรียนให้กับคุณครูและนักเรียนทุกคน 
 ๒.ร่วมติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนไม่เข้าเรียนหรือขาดความพร้อมด้านส่ืออุปกรณ์ในการเรียนร่วมกับ
ครูที่ปรึกษา 
 ๓.เข้านิเทศการสอนออนไลน์พบปะเย่ียมเยียนให้ก าลังใจแก่นักเรียนและครูผู้สอนในลักษณะ
กัลยาณมิตรนิเทศ 
ได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบให้ครูผู้สอนทุกคนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ปฏิบัติดังนี้ 

๑ รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ทุกคาบเรียนในรูปแบบ Google Form 
๒. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดเก็บข้อมูลและบันทึกรายงานฝ่ายบริหาร 
๓. การจัดท าข้อมูลวัดและประเมินผล ปพ.๕ ให้บันทึกในโปรแกรม ปพ.๕ ออนไลน ์
๔. งานนิเทศการสอนจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการรับการนิเทศออนไลน์และรายงานต้นสังกัด 

ได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. นักเรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนท่ีก าหนด หากมีปัญหาในการเรียนให้ติดต่อครูประจ าวิชาและครู

ท่ีปรึกษา 
๒. นักเรียนทุกคนต้องได้รับการวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆท่ีเอื้อต่อการด าเนินการ 
๓. นักเรียนทุกคนต้องได้รับการเยี่ยมชมหรือนิเทศออนไลน์จากฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน 

๒.จุดประสงค์และเป้ำหมำย 
     ๑. เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน   เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม สพฐ. ด้านความรับผิดชอบดี   
     ๒.เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูวิถีใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ 
     ๓.เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบในการเข้าเรียนวิถีใหม่ ของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ 
     ๔.เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
  



๓.กระบวนกำรผลิตนวัตกรรม 
 
 

๑. ก ำหนดรูปแบบกำรนิเทศออนไลน์และกระบวนกำร PLC 
โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
“กัลยำณมิตรนิเทศ” 

                          
 
 
 
 

 
 

 
 

๕.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผู้นิเทศ 
 ผู้บริหำร 
 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ผู้รับกำรนิเทศ 
 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 หัวหน้ำสำระกำรเรียนรู้ 
 ครูทุกคน/ นักเรียนทุกชั้นเรียน 

นิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรู ้

 คุณภำพผู้เรียน 
 คุณภำพครู 
 คุณภำพสถำนศึกษำ 
 คุณภำพเครือข่ำยสถำนศึกษำ 



ก ำหนดรูปแบบกระบวนกำร 

 
 

๑.ขั้นวำงแผน ( Plan ) 
       ๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการเขียนแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ ก าหนดปฏิทินนิเทศ
ภายใน ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและแจ้งแนวทางการนิเทศภายในและจัดท าค าส่ังนิเทศภายใน 
       ๒. ผู้บริหารรับมอบนโยบาย จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรออนไลน์ ช้ีแจง
แนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่เช้ือของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ( 
COVID – 1๙ ) และการด าเนินการด้านการนิเทศจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร คือ 
        ๑) โครงการนิเทศวิถีใหม่ โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        ๒) โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
        ๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการ
พัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ( Cooperative  Development Supervision ) 
        ๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning Online : AAR สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 20๑๙  ( covid – 1๙ ) 

๒. ขั้นลงมือท ำ ( Do ) 
๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการส ารวจคุณครูที่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี 

จัดการอบรมการท า Google Form โดยวิทยากรในสถานศึกษา 
           ๒.. คณะผู้บริหาร โดยผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหาร
ท่ัวไปประชุมช้ีแจงรูปแบบการเรียนกับนักเรียนและผู้ปกครองในระบบออนไลน์ 



๓.ครูผู้สอนเขียนโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
๔. ครูผู้สอนศึกษาสภาพความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  พัฒนา/

ออกแบบ/ปรับปรุงส่ือการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning สอดคล้องกับความพร้อมของนักเรียน โดย
ด าเนินการควบคู่กับนโยบายต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (ระยะท่ี3) 

๕. ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีทักษะกระบวนการ สร้างช้ินงาน และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าช้ีแนะ และเน้นการสะท้อนคิด น าเสนอ หา
ข้อสรุปร่วมกัน 

๖. คณะผู้บริหาร โดยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ นิเทศติดตามการสอนรูปแบบออนไลน์การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  ตามตารางการนิเทศการสอนออนไลน์ 

๗.กลุ่มบริหารวิชาการเปิดกลุ่มไลน์ VIP ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ของหัวหน้าห้องทุกห้องเรียนและรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและหัวหน้าวิชาการ เพื่อแจ้งข่าวสารและเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนโดยตรง 

๓.ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแลกเรียนรู้ ในช่ัวโมง PLC บุคลากรออนไลน์ ทุกวันพฤหัสบดี ในคาบท่ี 9 เพื่อ

สะท้อนผล สรุปผล ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และการนิเทศออนไลน์ 

๔. ขั้นรำยงำนผล ( Action ) 
๑. ครูผู้สอน รายงานผลการสอนรายคาบในแบบรายงาน Google Form ต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานต่อผู้บริหารและรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีฯประจ า

สัปดาห์ 
๓. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ารายงานผลการสอนออนไลน์เป็นรูปเล่มเสนอกลุ่มบริหารวิชาการและ

ผู้บริหาร 
๔. กลุ่มบริหารวิชาการ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองในการ

ด าเนินการนิเทศภายใน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ความพึงพอใจ รวบรวมข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

๕. ครูผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีการบริหารจัดการโดยเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการส่ือสารในองค์กร 

โดยใช้กระบวนการ PLC เป็นส าคัญ ดังนั้นจึงมีการวางแผนการด าเนินการควบคู่ไปกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และก าหนดเป็นภาระงานปกติ มีการวางกิจกรรมและระบุไว้ในตารางสอน ดังนี้ 
  



 

   วัน               กิจกรรม      ช่วงเวลา       ผู้รับการนิเทศ         ผู้นิเทศ 
จันทร์ ประชุม PLC ฝ่ายบริหาร ๑๔.๑๕-๑๕.๕๕ น. หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงาน ๔ กลุ่ม 
ผู้อ านวยการ และ 
รองผู้อ านวยการ 

อังคาร ประชุมPLC หัวหน้ากลุ่มสาระ ๑๔.๑๕-๑๕.๕๕ น. หัวหน้ากลุ่มสาระ รองผู้อ านวยการฯ 
และหน.กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

พุธ PLC กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
PLC กลุ่มสาระศิลปะ 

๑๐.๐๕-๑๐.๕๕ น. คุณครูในสาระ รองผู้อ านวยการฯ /
หน.กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/หน.สาระ 

พฤหัสบดี PLC กลุ่มสาระภาษาไทย 
PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

๑๐.๐๕-๑๐.๕๕ น. คุณครูในสาระ รองผู้อ านวยการฯ /
หน.กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/หน.สาระ 

ศุกร์ PLC กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
PLC กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

๑๐.๐๕-๑๐.๕๕ น. คุณครูในสาระ รองผู้อ านวยการฯ /
หน.กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/หน.สาระ 

                                                     การนิเทศชั้นเรียนออนไลน์  
ระยะท่ี 

๑ 
 

รับการนิเทศจาก สพม.สฎ.ชพ 
 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คุณครูสโรชา  ทอง
นุ่น 

ศึกษานิเทศก์จาก 
สพม.สฎ ชพ 

นิเทศตัวแทนกลุ่มสาระ ๑๒ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔   

ตัวแทนครูจาก ๘ 
กลุ่มสาระ 

ผู้บริหารและ
คณะกรรมการนิเทศ 

๒ นิเทศช้ันเรียนคุณครูทุกคนพบ
นักเรียนทุกช้ันเรียน 

๑๙ - ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

คุณครูทุกกลุ่มสาระ ผู้บริหารและ
คณะกรรมการนิเทศ 

๓ นิเทศให้ก าลังใจครูและนักเรียน ๒ สิงหาคม - ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๖๔ 

คุณครูทุกกลุ่มสาระ ผู้บริหารและ
คณะกรรมการนิเทศ 

            
               
  



ข้อมูลประกอบประชุมชี้แจงรูปแบบการสอนออนไลน์และแนวทางการรับการนิเทศ 

 
 

ภำพประกอบกำรประชุมออนไลน์ คำบ PLC  บุคลำกรทุกวันพฤหัสบดี 
 

      
 



                 ตารางการนิเทศการสอนออนไลน์ ระยะที ่๑ ( วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

วัน/เดือน/ป ี คุณครูผู้เข้ารับการนิเทศ กลุ่มสาระ ระดับชั้น คาบที่ หมายเหตุ 
๑๒ ก.ค. ๖๔ 

(จันทร์) 
อ.วีรยุทธ อนุกูล ศิลปะ ๖/๓ ๓  

อ.วราวรรณ พัฒน์จีน คณิตศาสตร์ ๒/๕ ๖  
๑๓ ก.ค. ๖๔ 

(อังคาร) 
อ.จุฑาภรณ์ เป้าทอง วิทยาศาสตร์ฯ ๕/๔ ๑-๒  
อ.สมฤดี กลับรินทร์ ภาษาต่างประเทศ ๓/๕ ๖  
อ.พันทิวา คงแย้ม ภาษาไทย ๑/๗ ๙  

๑๔ ก.ค.๖๔ 
( พุธ ) 

อ.สมศักดิ์ บัวหนุน สังคมศึกษาฯ ๔/๔ ๒ 
 
 

๑๕ ก.ค. ๖๔ 
( พฤหัสบดี) 

อ.ธีระพล เกิดเนตร การงานอาชีพ ๖/๒ ๘ 
 
 

๑๖ ก.ค.๖๔ 
( ศุกร์ ) 

อ.เกรียงศักดิ์ นิลนิยม สุขศึกษาฯ ๕/๒ ๖ 
 

ภาพประกอบการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
วันอังคารที่ ๑๖   เดือนกรกฏาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครูผู้สอน : นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม วิชาสุขศึกษาฯ รหัสวิชา พ๓๒๑๐๑ ระดับช้ัน ม.๕/๒ เวลา๑๒.๒๕-๑๓.๒๕ น. 
ผู้นิเทศ : นายบุญเลิศ   ทองชล   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ผู้ร่วมนิเทศ : นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ผู้ร่วมนิเทศ : นายโยธิน  นวลมุสิก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ร่วมนิเทศ : นายนราธิป  นาเจริญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  

       

   



 
 

 
ตารางการนิเทศการสอนออนไลน์ ระยะท ี๒ (วันที่ ๑๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

วัน/เดือน/ป ี คุณครูผู้เข้ารับการนิเทศ กลุ่มสาระ ระดับชั้น คาบที่ หมายเหตุ 
๑๙ ก.ค. ๖๔ 

(จันทร์) 
อ.ศันสนีย์ สว่างจันทร์ วิทยาศาสตร์ฯ ๓/๑ ๑  

อ.สาวิตรี รักษาพราหมณ์ ภาษาไทย ๒/๓ ๒  
อ.กิ่งดาว  ช่วยชนะ ภาษาไทย ๖/๑ ๓  
อ.อโณทัย หนักแดง ภาษาไทย ๔/๑ ๔  

อ.วิภาวรรณ ขันพระแสง ภาษาไทย ๓/๓ ๖  
๒๐ ก.ค. ๖๔ 

(อังคาร) 
อ.อาทิตยา เกตุแก้ว คณิตศาสตร์ ๑/๖ ๑  

อ.จิราภรณ์ สีด า ภาษาไทย ๕/๒ ๒  
อ.เรณู ผดุงฤกษ์ ภาษาไทย ๑/๕ ๓  
อ.จงกล รจนา คณิตศาสตร์ ๔/๒ ๔  

อ.กมลรัตน์ คะตะโต คณิตศาสตร์ ๑/๒ ๖  
อ.กัญญาภรณ์ การะเกด ภาษาไทย ๕/๑ ๗  

๒๑ ก.ค. ๖๔ 
(พุธ) 

อ.ปริฉัตร์ จันทร์หอม คณิตศาสตร์ ๑/๗ ๑  
อ.ธิดารัตน์ แซ่เล้ียว คณิตศาสตร์ ๒/๖ ๒  

อ.ปุณณมา ทองดีเพ็ง สังคมศึกษาฯ ๒/๔ ๓  
อ.จุฬาลักษณ์ หนูหวาน คณิตศาสตร์ ๓/๔ ๕  

อ.อรวลี เทพนุรักษ์ สังคมศึกษาฯ ๒/๑ ๖  
อ.ประเสริฐ จันทร์ทัน แนะแนว ๑/๑ ๗  

๒๒ ก.ค. ๖๔ 
(พฤหัสบดี) 

 
 
 
 
 

อ.นริศา บุระชัด วิทยาศาสตร์ฯ ๒/๕ ๑  
อ.ภัทราพร ช่างเหล็ก สังคมศึกษาฯ ๑/๔ ๒  

อ.วีระ ห้วยนุ้ย สังคมศึกษาฯ ๑/๒ ๓  
อ.พรพณา ฤทธิ์ชู วิทยาศาสตร์ฯ ๔/๕ ๔  
อ.สโรชา ทองนุ่น วิทยาศาสตร์ฯ ๕/๓ ๖  

อ.บุญฑริกา  เจียมทิพย์ ภาษาต่างประเทศ ๔/๑ ๗  

๒๓ ก.ค. ๖๔ 
(ศุกร์) 

อ.พัชรพล รัตนพันธ ์ วิทยาศาสตร์ฯ ๕/๔ ๑  
อ.สัญญา เจริญ สังคมศึกษาฯ ๓/๑ ๒  

อ.สุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ฯ ๖/๔ ๓  
อ.โยธิน นวลมุสิก สุขศึกษาฯ ๖/๓ ๔  
อ.สุธาสินี เทพไชย สังคมศึกษาฯ ๖/๒ ๖  

 

 

 

 



วัน/เดือน/ป ี คุณครูผู้เข้ารับการนิเทศ กลุ่มสาระ ระดับชั้น คาบที่ หมายเหตุ 
๒๖ ก.ค. ๖๔ 

(จันทร์) 
อ.สุนทร  เพชรชู สังคมศึกษาฯ ๔/๒ ๑  
อ.กฤติมา แสงทองล้วน ศิลปะ ๕/๔ ๒  
อ.นพดล ศรีสุข วิทยาศาสตร์ฯ ๔/๔ ๓  
อ.ฐิตารีย์ อินทจันทร์ ภาษาต่างประเทศ ๓/๒ ๕  

 
 
 
 
             ( ตัวอย่ำง ) แบบรำยงำนกำรนิเทศ ชั้นเรียน ONLINE  

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔ COVID-19 (ระลอกใหม่)” 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 

……………………………… 
๑. วันที ่ ๑๓ เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔   เวลา .......... ๐๘.๒๕ - ๑๐.๐๕..................................น.  
๒. ชื่อสถานศึกษา.........โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา.......................................................................................... 
๓.ชื่อครูผู้สอน.............นางสาวจุฑาภรณ์  เป้าทอง...................................................... 
๓. รายวิชา.....วิทยาศาสตร์.......................................... ชั้น......ม.๕/๔........................................................ 
๔.นักเรียนทั้งหมด (ในช้ันเรียน) ......๓๗............. คน    นักเรียนที่เข้าเรียน Online วันนี้..  ๓๒............ คน 
  นักเรียนที่เข้าช้ันเรียนไม่ได้................๕............. คน 
๕.วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนได้ 
.................ติดตามผ่านครูที่ปรึกษาเพื่อให้ใบงานย้อนหลัง.............................................................. 
๖. รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน Online  
 โปรแกรม google Meet + โปรแกรมน าเสนอ Power point + กระดานเขียน Online 
  โปรแกรม Zoom + โปรแกรมน าเสนอ Power point + กระดานเขียน Online 
๗. สื่อประกอบการสอน Online 
.................อุปกรณ์ IT : Notebook และ โทรศัพท์มือถือ และการใช้ Google Scholar 
๘. วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ขั้นน า : ทักทายนักเรียน สร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง แนะน าเนื้อหาสาระ และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นสอน : ใช้กระบวนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning Online โดย  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ใช้ค าถาม
กระตุ้นการคิดเรื่อง ธาตุท่ีเป็นวัสดุใกล้ตัวโดยค านึงประโยชน์และอันตรายของธาตุนัน้ โดยยกตัวอย่างวัสดุจริงเช่น 
สายไฟฟ้า  นักเรียน มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบตลอดเวลา มีการเสริมแรง กล่าวค าชม ให้ก าลังใจ 
ขั้นสรุป : ครูยกตัวอย่างธาตุและใช้ค าถามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกนัตอบ ประเมินนักเรียนจาก
ช้ินงานและให้นักเรียนประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ www.menti.com 
๙.ข้อเสนอแนะอืน่ๆ …….-…….. 
 
     ลงช่ือผู้นิเทศ.......................................................              
                  (..นางกัญจนา  สมชาติ...) 
               ต าแหน่ง...รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



 
 
 
๔. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ท่ีได้รับ 
    ผลจากการจัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์ครบทุกช้ันเรียน  ฝ่ายบริหารได้มีโอกาสพบปะเย่ียมเยียนครูผู้สอน
และนักเรียน ได้ส่งผลให้การเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนดีขึ้นตามล าดับดังนี้ 
 

 



และจากการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิถีใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับตัวและปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ( COVID -19 ) ด้วยการจัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการได้ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์ และสะท้อนกลับเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยได้พิจารณามิติของนักเรียน มิติของ
ผู้ปกครอง ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และมิติของคุณครูผู้สอนหลังได้รับการนิเทศการ
สอนออนไลน์  กลุ่มบริหารงานวิชาการได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการด าเนินการข้างต้น  โดยได้
ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  และความ
พึงพอใจของคุณครูท่ีมีต่อระบบการนิเทศออนไลน์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 
2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564  มีผลการด าเนินการดังนี้ 
 

 ผลกำรด ำเนนิงำนกำรนเิทศออนไลน์ของโรงเรยีนบ้ำนตำขุนวทิยำ 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ด าเนินการนิเทศการจัดเรียนการสอนด้วยระบบการนิเทศออนไลน์ น าโดย
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ติดตามและนิเทศคุณ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากจ านวนครูผู้สอน 59 คน ได้ด าเนินการนิเทศ
การสอนออนไลน์ ไปแล้วจ านวน ๕๙ คน 
 ตารางแสดงร้อยละการด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยจ าแนกตาม
กลุ่มสาระท่ีเข้ารับการนิเทศ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ภาษาไทย 8 ๑๐๐ 

คณิตศาสตร์ 7 ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ๑๐๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ 2 ๑๐๐ 

การงานอาชีพ 1 ๑๐๐ 
ศิลปะ 1 ๑๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๑๐๐ 
แนะแนว 1 ๑๐๐ 

รวม ๕๙ คน  
 



 

 

ข้อมูลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ 
 

ข้อ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 

1 
นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019] 

3.79 มาก 

2 
วิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019] 

3.72 มาก 

3 
ผู้เรียนได้รับการช้ีแจงรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวจากทางโรงเรียน
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และสามารถเลือกวิธีการเรียนการ 

3.84 มาก 

4 
ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ของโรงเรียน สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 

3.59 มาก 

๑๐๐% 

1๐๐% 

1๐๐% 

1๐๐% 

๑๐๐% 

 
๑๐๐ 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนคุณครูที่ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบออนไลน์ โดยจ ำแนกตำมกลุ่มสำระ / กิจกรรม 

ภำษำไทย 

คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ภำษำต่ำงประเทศ 

กำรงำนอำชีพ 

ศิลปะ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 

แนะแนว 



ข้อ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
5 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา 3.84 มาก 
6 ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี 4.02 มาก 

7 
ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ 

3.07 ปานกลาง 

8 ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความเห็นของนักเรียน 4.03 มาก 
9 ผู้สอนมีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนท าการสอน 3.92 มาก 

10 
ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมคิดวิเคราะห์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง 

3.76 มาก 

11 
ผู้สอนมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสม 

3.87 มาก 

12 ผู้สอนใช้วิธีการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 3.78 มาก 

13 
ผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.84 มาก 

14 ผู้สอนใช้เทคนิค หรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่างหลากหลาย 3.78 มาก 
15 ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.81 มาก 
16 ผู้สอนมีการเฉลย หรือแนะแนวทางของค าตอบเพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ 3.92 มาก 
17 ผู้สอนมีการแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบคะแนนการประเมินเป็นระยะๆ 3.93 มาก 
18 การวัดและประเมินผลมีความยืดหยุ่นและเอื้อตามสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.80 มาก 
19 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 3.51 มาก 

20 
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของคุณครูมีความ
เหมาะสม 

3.81 มาก 

เฉลี่ย 3.83 มำก 
 

 จากตารางผลปรากฏว่า ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ “ผู้สอนมี
ความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความเห็นของนักเรียน” ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
( x 4.03) ความพึงพอใจล าดับรองลงมา คือ “ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี”ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( x 4.02) ความพึงพอใจล าดับรองลงมา คือ “ผู้สอนมีการแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ
คะแนนการประเมินเป็นระยะๆ”ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x 3.93) และความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียล าดับน้อยท่ีสุด คือ “ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์” ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x 3.07)  
 ซึ่งภาพรวมของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( x 3.83) 
 

โดยการแปลความหมายก าหนดตามเกณฑ์  ต่อไปนี้  
               ค่าเฉล่ีย  4.50  –  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
               ค่าเฉล่ีย  3.50  –  4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

         ค่าเฉล่ีย  2.50  –  3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
               ค่าเฉล่ีย  1.50  –  2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
               ค่าเฉล่ีย  0.50  – 1.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 



ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้คุณครูลดการส่ังงานและการบ้านให้น้อยลง 
- สัญญาณไม่เสถียร 
- อยากเรียนด้วย Google meet มากกว่า Line Meeting เนื่องจากมีความเสถียรมากกว่า 
- บางเนื้อหาเรียนไม่เข้าใจ 

 

ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจของผู้ปกครองที่มตี่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรปูแบบออนไลน์
ของโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครอง 
1) เพศของผู้ปกครอง 

 

เพศ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 42 18.92 
หญิง 180 81.08 

 

 
 
 
 

2) อายุของผู้ปกครอง 

 
ช่วงอำยุ (ป)ี จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 10 4.42 
31 – 40 103 45.58 
41 – 50 95 42.04 
51 ปีข้ึนไป 18 7.96 

 



 
 
 

3) ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้ปกครองของนักเรยีนระดับช้ันดังต่อไปนี้ 
 

ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ม.1 78 34.51 
ม.2 57 25.22 
ม.3 27 11.95 
ม.4 45 19.91 
ม.5 5 2.21 
ม.6 14 6.19 

 

 
  



ข้อมูลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ 
 

ข้อ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 

1 
นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

4.15 มาก 

2 
วิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

4.11 มาก 

3 
ผู้ปกครองได้รับการชี้แจงรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวจากทางโรงเรียน
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และสามารถเลือกวิธีการเรียนตามความพร้อมของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

4.21 มาก 

4 
ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ของ
โรงเรียน สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

4.16 มาก 

5 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา 4.13 มาก 
6 ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี 4.19 มาก 

7 
ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน ์

4.20 มาก 

8 
ผู้สอนผู้สอนมีความยืดหยุ่น เป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความเห็นของ
นักเรียน 

4.15 มาก 

9 ผู้สอนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายรายวิชา 4.10 มาก 

10 
ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ร่วมคิดวิเคราะห์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง 

4.02 มาก 

11 
ผู้สอนมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสม 

4.09 มาก 

12 ผู้สอนใช้วิธีการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 4.00 มาก 

13 
ผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.00 มาก 

14 ผู้สอนใช้เทคนิค หรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่างหลากหลาย 3.97 มาก 
15 ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.05 มาก 
16 ผู้สอนมีการเฉลย หรือแนะแนวทางของค าตอบเพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ 4.05 มาก 
17 ผู้สอนมีการเปิดเผยคะแนนท่ีได้จากการวัดผล 4.08 มาก 
18 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน และยุติธรรม 4.12 มาก 

19 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

3.84 มาก 

20 ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนมีความเหมาะสม 4.08 มาก 
เฉลี่ย 4.08 มำก 

  

 จากตารางผลปรากฏว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
“ผู้ปกครองได้รับการช้ีแจงรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวจากทางโรงเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
และสามารถเลือกวิธีการเรียนตามความพร้อมของตนเองอย่างเหมาะสม” ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ



มาก ( x 4.21) ความพึงพอใจล าดับรองลงมา คือ “ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์”ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x 4.20) ความพึงพอใจ
ล าดับรองลงมา คือ “ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี”ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (
x 4.19) และความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับน้อยที่สุด คือ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ไม่ได้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน” ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x 3.84)  
 ซึ่งภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( x 4.08) 
 

โดยการแปลความหมายก าหนดตามเกณฑ์  ต่อไปนี้  
               ค่าเฉล่ีย  4.50  –  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
               ค่าเฉล่ีย  3.50  –  4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

         ค่าเฉล่ีย  2.50  –  3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
               ค่าเฉล่ีย  1.50  –  2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
               ค่าเฉล่ีย  0.50  – 1.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้คุณครูลดการส่ังงานและการบ้านให้น้อยลง 
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
- อยากให้คุณครูสอนสดนักเรียนให้ละเอียดแทนการให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอในเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อน 

 

ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจของคุณครูทีม่ีต่อระบบนเิทศออนไลน์ 
ข้อมูลท่ัวไปของคณะครู  
 

1) เพศของคุณครู 
เพศ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 10 30.43 
หญิง 26 69.57 

 

 
 

 
  



2) ต าแหน่ง/ วิทยฐานะ ของคุณครู 
 

ต ำแหน่ง/ วิทยฐำนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ครูผู้ช่วย 7 19.44 
ครู คศ.1 12 33.33 
ครู คศ.2 9 25.00 
ครู คศ.3 3 8.33 

พนักงานราชการ 1 2.78 
ครูอัตราจ้าง 4 11.11 

 

 
 

 
3) ข้อมูลแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของคุณครูผู้ตอบแบบประเมิน 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ภาษาไทย 8 22.22 

คณิตศาสตร์ 7 19.44 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 19.44 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 19.44 
ภาษาต่างประเทศ 2 5.56 

การงานอาชีพ 1 2.78 
ศิลปะ 1 2.78 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 5.56 
แนะแนว 1 2.78 

รวม 36 คน  
 



 
ข้อมูลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของคณะครูท่ีมีต่อระบบกำรนิเทศออนไลน์ 
 
 

ข้อ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
1 การบริหารจัดการด้านการนิเทศมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 4.48 มากท่ีสุด 
2 มกีารก าหนดปฎิทินการนิเทศออนไลน์อย่างเป็นทางการแก่ผู้รับการนิเทศ 4.78 มากท่ีสุด 

3 
มีการช้ีแจงรูปแบบการนิเทศ จุดประสงค์ของการนิเทศ เกณฑ์ของการนิเทศ 
ชัดเจน เหมาะสม 

4.43 มาก 

4 ขั้นตอนการนิเทศมีความเหมาะสม 4.61 มากท่ีสุด 
5 ผู้นิเทศมีความรู้ความสามารถในการนิเทศ 4.70 มากท่ีสุด 
6 เทคนิคและวิธีการนิเทศมีความเหมาะสม 4.61 มากท่ีสุด 
7 ผู้นิเทศมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนิเทศแบบกัลยาณมิตร 4.87 มากท่ีสุด 
8 ผู้นิเทศมีการใช้ภาษาและค าพูดเหมาะสม 4.78 มากท่ีสุด 
9 ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม 4.74 มากท่ีสุด 

10 ผู้นิเทศมีการเสริมแรงและให้ก าลังใจอย่างเหมาะสม 4.78 มากท่ีสุด 
11 ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม 4.70 มากท่ีสุด 
12 ผู้รับการนิเทศมีความเครียดและกดดันระหว่างรับการนิเทศ 3.00 ปานกลาง 
13 ผู้รับการนิเทศสามารถน าผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 4.65 มากท่ีสุด 
14 ผู้รับการนิเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้นิเทศ 4.70 มากท่ีสุด 
15 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ท่ีรับการนิเทศมีต่อระบบการนิเทศออนไลน์ 4.61 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.56 มำกที่สุด 
 
 

 จากตารางผลปรากฏว่า ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ “ผู้นิเทศมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนิเทศแบบกัลยาณมิตร” ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x 4.87) ความพึง
พอใจล าดับรองลงมา คือ “ผู้นิเทศมีการเสริมแรงและให้ก าลังใจอย่างเหมาะสม” “ผู้นิเทศมีการเสริมแรงและ
ให้ก าลังใจอย่างเหมาะสม”และ “มีการก าหนดปฎิทินการนิเทศออนไลน์อย่างเป็นทางการแก่ผู้รับการนิเทศ” 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x 4.78) ความพึงพอใจล าดับรองลงมา คือ “ผู้นิเทศให้
ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม”ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x 4.74) และความพึงพอใจท่ีมี



ค่าเฉล่ียล าดับน้อยที่สุด คือ “ผู้รับการนิเทศมีความเครียดและกดดันระหว่างรับการนิเทศ” ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x 3.00)  
 ซึ่งภาพรวมของความพึงพอใจของคณะครูที่มีต่อระบบการนิเทศออนไลน์ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x 4.56) 
 

โดยการแปลความหมายก าหนดตามเกณฑ์  ต่อไปนี้  
               ค่าเฉล่ีย  4.50  –  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
               ค่าเฉล่ีย  3.50  –  4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

         ค่าเฉล่ีย  2.50  –  3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
               ค่าเฉล่ีย  1.50  –  2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
               ค่าเฉล่ีย  0.50  – 1.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
- ควรให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมสังเกตการสอน 
- การนิเทศมีความเหมาะสมดีมาก 

 

  ๕.  ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง มีความตระหนักในความ
รับผิดชอบและให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการนิเทศออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  แม้ในระยะแรกอาจจะมีความไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร
ประกอบการเรียนการสอน แต่ท้ังครูและนักเรียนได้พยายามศึกษา วิธีการใช้งาน วิธีการเข้าเรียน ร่วม
แก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

กระบวนการนิเทศออนไลน์ในสถานศึกษาและต้นสังกัด มีความเข้มแข็ง และมีความต่อเนื่อง มีการ
รายงานเชิงระบบ บุคลากรมีทักษะทางด้านการนิเทศ และมีความสารรถทางเทคโนโลยีสามารถจัดท าข้อมูล
ต่างๆได้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา มีความเข้มแข็งพร้อมเอื้อเฟื้อสนับสนุน ส่ืออุปกรณ์ในการเรียน
ออนไลน์ให้กับนักเรียนเช่นตัวแทน บริษัท ที โอ ที จ ากัด มหาชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและ
รับทราบความยากล าบากในการเรียนออนไลน์ของผู้ปกครอง จึงได้ส ารวจความต้องการและขยายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้กับผู้ปกครองฟรี พร้อมแจกซิมอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียนท่ีประสบปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต 
        ๖. บทเรียนที่ได้รับ 
          ๑.การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ( COVID -19 ) ได้ปรับให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่
แสวงหาส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. การปลูกฝังคุณธรรมเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร คณtครู-บุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนโดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการเข้าเรียนแม้จะอยู่ใน
สถานการณ์ใด  ก็ตาม 
 ๓.การบริหารจัดการเชิงระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมต่างๆ
จะน าสู่ความส าเร็จท่ียั่งยืน 
 
  



๗.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
 
    ๑. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยม  การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

 
     

๒. นายบุญเลิศ  ทองชล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาและนางกัญจนา สมชาติ รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับเชิญจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร เป็นวิทยากรร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของ
ชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
  
๓. นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครูช านาญการพิเศษ , นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม ครูช านาญการ  

และ นายนพดล  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ ทาง
การศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 

 
 

๘. เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
    ๑. ในการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนออนไลน์ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าและ เป็นแบบอย่างของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในด้านการพัฒนาและปลูกฝังให้เกิด คุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
และ คุณธรรมอัตลักษณ์ คือ ด้านความรับผิดชอบดี  
    ๒. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการจัดการเรียน
การสอนและงานสนับสนุนอื่น ๆ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม 
    ๓. นักเรียนและผู้ปกครองมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID -19 ) 
    ๔. การวางระบบการนิเทศออนไลน์ครบทุกช้ันเรียนและการก าหนดให้การรายงานโดยใช้ Google 
Form ช่วยลดภารครู แต่สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล 
                                           
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าสั่งการนิเทศ 
 

 

 
                                                         
                                                           ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 

ท่ี 084/25๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศภำยในสถำนศกึษำ 

................................................................. 
     การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการส าคัญท่ีท าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิด การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการ         จัดการศึกษา จนไม่สามารถเปิดภาคเรียนตามปกติในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้นั้น 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆท่ี
เอือ้ต่อความพร้อม           ของผู้เรียนตามนโยบายต่างๆของต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ีประสานงาน ดูแล ให้ค าปรึกษา วินิจฉัย ส่ังการให้การด าเนิน
กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายบุญเลิศ  ทองชล                  ผู้อ านวยการ                ประธานคณะกรรมการ 
 ๑.๒ นางกัญจนา  สมชาติ                  รองผู้อ านวยการ         รองประธานคณะกรรมการ 
 ๑.๓ นายปริวรรต  ธงธวัช                 รองผู้อ านวยการ          รองประธานคณะกรรมการ 
 ๑.๔ นายสุนทร  เพชรชู          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป        กรรมการ 
 ๑.๕ นายสัญญา  เจริญ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ             กรรมการ     
 ๑.๖ นางจงกล  รจนา        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีหน้าท่ี นิเทศการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
ออนไลน์ของครูผู้สอนทุกคน และนักเรียนทุกห้องเรียน ตามตารางการนิเทศ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ โดยใช้
รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นางกัญจนา  สมชาติ            รองผู้อ านวยการ                    ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.๒ นายปริวรรต  ธงธวัช            รองผู้อ านวยการ               รองประธานคณะกรรมการ 

๒.๓ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์       หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ              กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย                  กรรมการ  
 ๒.๕ นางนริศา  บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
 ๒.๖ นางสุภาพร พัฒนรักษา         หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
 ๒.๗ นายพีระพงศ์ ฤทธิเพชร์           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ          กรรมการ 
 ๒.๘ นายวีรยุทธ  อนุกูล                หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ           กรรมการ 
 ๒.๙ นายโยธิน นวลมุสิก                หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ          กรรมการ 



 ๒.๑๐ นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว       หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์            กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมกำรจัดท ำเคร่ืองมือกำรนิเทศ มีหน้าท่ี จัดท าตารางการนิเทศ ออกแบบเครื่องมือและ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสารสนเทศ ประกอบด้วย 

 ๓.๑.นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม            ครู คศ.๒                   ประธานคณะกรรมการ 
 ๓.๒ นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์                 ครู คศ.1        กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม          ครูผู้ช่วย                                    กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวนภิสา เส็นติระ                 ครูผู้ช่วย                  กรรมการและเลขานุการ 

 
          ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ยุติธรรม 
เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

        ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                 (นายบุญเลิศ ทองชล) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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แบบรายงานการนิเทศชั้นเรียน ONLINE 
                           “สพม.สฎชพ ห่วงใย ใสใ่จเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 (ระลอกใหม่)” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
……………………………… 

๑. วันท่ี  8 เดือน มิถุนายน  2564    เวลา ..........09.15- 10.05..................................น.  
๒. ช่ือสถานศึกษา.........โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา.......................................................................................... 
๓.ช่ือครูผู้สอน.............นางสาวสโรชา.....ทองนุ่น...................................................... 
๓. รายวิชา.....วิทยาศาสตร์.1.......................................... ช้ัน......ม.1........................................................ 
๔.นักเรียนท้ังหมด (ในช้ันเรียน) ......35............. คน    นักเรียนท่ีเข้าเรียน Online วันนี้..  35............ คน 
  นักเรียนท่ีเข้าช้ันเรียนไม่ได้................-............. คน 
๕.วิธีการแก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่สามารถเข้าช้ันเรียนได้…….-………………. 
๖. รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน Online  
  Facebook โปรแกรมน าเสนอ Powerpoint + กระดานเขียน Online 
  โปรแกรม google meet + Meet Attender + โปรแกรม obs studio + Apowersoft  
                 iPhone/iPad Recorder+โปรแกรมน าเสนอ Keynote 
๗. สื่อประกอบการสอน Online 
.................อุปกรณ์ IT : Notebook และ ipad. ส่ืออุปกรณ์จริงซึ่งเป็นสารที่อยู่ในชีวิตประจ าวันเช่น น้ า เกลือ 
พริกป่น  กุญแจ ส่ือประกอบการเรียน.จาก https://phet.colorado.edu....................................... 
๘. วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ขั้นน า : ทักทายนักเรียน สร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง แนะน าเนื้อหาสาระ และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นสอน : ใช้กระบวนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning Online และ context – based learning 
การจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ใช้ค าถามกระตุ้นการคิด มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
ตลอดเวลา มีการเสริมแรง กล่าวค าชม ให้ก าลังใจ ทุกครั้งท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้
นักเรียนเปิดกล้อง แสดงท่าทางสัญลักษณ์ทางมือ หรือพิมพ ์Chat โต้ตอบ มีการบันทึกวีดีโอ นักเรียนชมย้อนหลัง
ได้ตลอดเวลา 
ขั้นสรุป : ครูใช้ภาพประกอบค าถามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันตอบ ประเมินนักเรียนด้วย google 
form และให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ www.menti.com 
๙.ข้อเสนอแนะอื่นๆ……-…….. 
     ลงช่ือผู้นิเทศ........................................ ...............                
               (..นายบุญเลิศ   ทองชล....) 
             ต าแหน่ง... ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา             
                             
 
                                   


