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ค ำน ำ 
               การพัฒนา นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศภายในที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ รูปแบบ         
การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม B.P. MODEL โครงการ เส้นทางสู่เกียรติยศ ครเูพชรบ้านไร่ “PAR SUPERVISION 
BANRAIPIT. MODEL” โรงเรยีนบ้านไร่พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย เล่มนี้ เป็น
เอกสารที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ การบริหารสถานศึกษา ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้างครูมืออาชีพ นักเรียนคุณภาพ       เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
              ขอบพระคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครู บุคลากรทางการศึกษา          
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลังใจและร่วมด าเนินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โครงการ 
เส้นทางสู่เกียรติยศ ครเูพชรบ้านไร่ “PAR SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” ครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้                             
 

                                                                                             
                                                                            นายสรายุทธ  เกษรพรหม 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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รูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงได้ 
โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 

........................................................................... 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าต าบล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่  
เลขที่ 102  หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านไร่  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย  บนเนื้อท่ี  30  ไร่  2 งาน 12 ตารางวา  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามแนวนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพ่ือเป็น
พลโลก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่เก่ง  ดี  
และด ารงชีพอยู่อย่างมีความสุข  ซ่ึงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  3  ต าบล  ได้แก่  
ต าบลบ้านไร่  ต าบลบ้านซ่าน  และต าบลราวต้นจันทร์  

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
             รูปเทวดาสีซอสามสาย 

ประกอบด้วยเทวดานั่งสีซอสามสาย  บรรจุคติพจน์ของโรงเรียน   
“บัณฑิตย่อมฝึกตน” อยู่ใต้เทวดา  ซึ่งเปรียบเสมือนหลักยึดของการประพฤติปฏิบัติ
ให้บุคลากรของโรงเรียนใช้ทางสายกลางในการด ารงชีวิต และมีชื่อโรงเรียน  
“โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม” อยู่ด้านล่าง 

สีประจ ำโรงเรียน   ส้ม – น้ าตาล 
     สีส้ม  หมายถึง   ความร้อนแรงแห่งวิชาความรู้ 
     สีน้ ำตำล หมายถึง   ความแข็งแกร่ง  อดทน  ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 

ปรัชญำ      การศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคล 

คติพจน์     อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 

ค ำขวญั     สะอาดกาย  สะอาดใจ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ดูแลสังคม 

อักษรย่อ       บ.พ. 

    อัตลักษณ์ของโรงเรียน     ใฝ่เรียนรู้  คู่สังคม 

    เอกลักษณ์ของโรงเรียน     ห้องสมุดมีชีวิต  เด็กใฝ่คิด  บูรณาการ   

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน     ต้นกระถินณรงค์ 
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เพลงมำร์ชประจ ำโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
 

ค าร้อง : วิญญู  รังสิวุฒาภรณ์  
ท านอง : สิทธิชัย  โขนงนุช  
เรียบเรียงเสียงประสาน : เสริม  มีกล่ า 

 

ได้ยินนามก็คร้ามเกรงขจรทั่วแดน   แผ่ร าแพนกรีดกรายดั่งยูงฟ้อนหาง 
หยิ่งล าพองประดุจเช่นพญาจงอาง    ชื่อเสียงดังสูงเด่นด้วยสามัคคี 
สะอาดกายสะอาดใจวินัยเพรียบพร้อม   พวกเรายอมรับใช้ได้ทุกวิถี 
ใฝ่ศึกษา มุ่งกีฬา และการดนตรี    มรรยาทดี ศรีสง่า แก่สถาบัน 
           พร้อมพรัก บ้านไร่พิทยาคม   อบรมฝึก ศึกษา สมความใฝ่ฝัน 
ฐานการศึกษาม่ัน      ให้สมค าขวัญ บัณฑิตย่อมฝึกตน 
เบ้าหล่อหลอม ร่วมจิตใจ สีส้มน้ าตาล   จะกันดาร อย่างไร ไม่เคยมีผล 
สถาบัน เคี่ยวฝึกฝนให้คนเป็นคน    เพ่ิมความเข้มข้น สายเลือด บ้านไร่ของเรา 

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม 2519  ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28   
พฤษภาคม 2519  และเปิดท าการเรียนการสอนเป็นวันแรก  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519  และตั้งชื่อว่า 
“โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม” โดยมีนายเสริม  มีกล่ า  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 39 คน  มีครูฝ่าย
ปฏิบัติการ  2  คน  คือ นางสาวปราณี  กล่อมฤทธิ์  และนายเลิศ  ทองเหลือง  โดยเปิดท าการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นระดับเดียว  และต่อมาเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2536  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  โดยมีนายสุเทพ  ไตต่อผล  เป็นอาจารย์ใหญ่ 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  จ านวน  460 คน  มีบุคลากรสายบริหาร  จ านวน  2  คน  บุคลากร
สายการสอน  จ านวน  30  คน  พนักงานราชการ  จ านวน  2  คน  ครูอัตราจ้าง  จ านวน  2  คน  ครูธุรการ  
จ านวน  1  คน  อัตราจ้างสาขาขาดแคลน  จ านวน  1  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  6  คน  รวม
บุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน  44  คน  โดยมีนายสรายุทธ  เกษรพรหม  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และมี 
นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน     
 
 
 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  มีผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น  9  คน  ดังนี้ 
    1.  นายเสริม  มีกล่ า  ครูใหญ่               พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2527 
    2.  นายเยี่ยม  อ่ าทอง      ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่       พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2534 
    3.  นายสุเทพ  ไตต่อผล      อาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ      พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2542 
    4.  นายถวิล  หิรัญศรี      ผู้อ านวยการ          พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544 
    5.  นายชัยวัฒน์  เรืองวาณิชยกุล ผู้อ านวยการ             พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549 
    6.  นายนรินทร์  คงคาสวรรค์ ผู้อ านวยการ             พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555 
    7.  นายมนตรี  คงเจริญ  ผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 
    8.  นายประสาน  โชติมน  ผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563  
    9.  นายสรายุทธ  เกษรพรหม ผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
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ในด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  โรงเรียน 
บ้านไร่พิทยาคม  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 

ปี  พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจ านวน 1 หลัง  ห้องน้ า- 
    ห้องส้วม  1 หลัง 8 ที่นั่ง  บ้านพักครู 1 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง 

ปี  พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  บ้านพักครู  
    1 หลัง  ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 8 ที่นั่ง  อาคารเรียนแบบ 108 ต  จ านวน  
    1 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง 

ปี  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลงั 
ปี  พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลงั  แบบ 202 ก  สองชั้น 
ปี  พ.ศ. 2524  ไดร้ับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลงั  แบบ 202 ก  สองชั้น 
ปี  พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204  สองชั้น  1 หลัง   
ปี  พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 หน่วย  และได้ต่อเติมใต้ถุน 

    อาคารเรียน 4 ห้องเรียน 
ปี  พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 102/29  จ านวน 1 หลัง 
ปี  พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ 33  จ านวน 1 ชุด  บ้านพัก 

    นักเรียน  จ านวน  1 หลัง   
ปี  พ.ศ. 2533  ได้งบประมาณก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม  จ านวน 1 หลัง 
ปี  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  108  ล.  จ านวน 1 หลัง  ถังเก็บ 

    น้ าฝน แบบ ฝ. 33  จ านวน 1 ชุด  
  ปี  พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม 6 ทีนั่ง  ชาย 3 ที่ หญิง 3 ที่  จ านวน  
       1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2537   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  108 ล.  จ านวน 1 หลัง  และ 
    โรงเรียนได้จัดสร้างป้ายโรงเรียนขึ้นใหม่เป็นป้ายหินอ่อน 

ปี พ.ศ. 2538   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ล. (ปรับปรุง 29) จ านวน  
    1 หลัง  และหอประชุมแบบ 100/27  จ านวน  1 หลัง 

  ปี  พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน  จ านวน 1 หลัง 
ปี  พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง  จ านวน  

    1 หลัง 
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ที่ตั้งโรงเรียน 
  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ตั้งอยู่เลขท่ี 102  หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านไร่  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัด
สุโขทัย  บนถนนหมายเลข 1056  บ้านไร่ – ดอนโก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
มีเนื้อที่  30  ไร่  2  งาน  12  ตารางวา   
 

               แผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงเรียน 
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ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของโรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุโขทัย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการ     
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้ 
   1. วางแผนงานและบริหารวิชา การจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการงานวิชาการตั้งแต่การวางแผน   
การปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
   2. บริหารจัดการและด าเนินการเรื่องการจัดท าแผนงานโครงการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงานอ่ืนๆ การของบประมาณ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ        
ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการด้านการเงิน บัญชี  พัสดุและสินทรัพย์ ควบคุมตรวจสอบการจัดท าหลักฐานทางการเงิน 
บัญชี พัสดุ การเบิกจ่ายเงิน  และการใช้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
    3. บริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ วางแผนอัตราก าลัง การสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การจัดสวัสดิการ สร้างขวัญก าลังใจ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเมินผล       
การปฏิบัติงาน การลงโทษทางวินัย การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   4. ควบคุม ก ากับ ดูแล บริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมและดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียน  ปลูกจิตส านึก สร้างความรู้ตามแนวคุณธรรม จริยธรรม  และหลักประชาธิปไตย แก้ปัญหา  
ช่วยเหลือนักเรียน  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   5. บริหารจัดการงานธุรการ  อ านวยการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานโภชนาการสาธารณูปโภค  งานด้านอนามัย  การประชาสัมพันธ์
โรงเรียน  งานบริการต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี  บริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  และงานบริการต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพ 

 
ข้อมูลโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

กำรบริหำรงำนของโรงเรียน  5  กลุ่มงำน 
     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
  1.  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  2.  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
  3.  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
  4.  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  5.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

 ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลนักเรียน 
      1) จ านวนนักเรียนและห้องเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน 

ชัน้ ชำย หญิง รวม จ ำนวนห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

45 
52 
50 

38 
45 
50 

83 
97 
100 

3 
3 
4 

รวม ม.ต้น 147 133 280 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

36 
23 
22 

40 
22 
37 

76 
45 
59 

3 
3 
3 

รวม ม.ปลำย 80 99 179 9 
รวมทั้งสิ้น 228 232 460 19 

 
 
 
 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

- งานจัดการเรียนสอน 
  ตามหลักสูตร 
- งานวจิัยชั้นเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานขอ้มูล GPA 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
- งานกองทุนกู้ยืม 
  เพื่อการศกึษา 
- งานนเิทศการเรียน 
  การสอน 
- งานรับนักเรียน 
- งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

กลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานนโยบายและแผน 
- งานพัสด ุ
- งานควบคุมภายใน 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานระดมทุนและ 
  ทรัพยากรทางการศกึษา 
 

กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
- งานวางแผนอัตราก าลัง 
   และก าหนดต าแหน่ง 
- งานส่งเสริมสมรรถนะ 
   การปฏิบัติงาน 
- งานส่งเสริมขวัญก าลังใจ 
   และสวัสดกิาร 
-  งานเวรยามประจ าวัน 
- งานชุมชนภาคีเครอืข่าย 
  และสมัพันธช์ุมชน 
- งานคณะกรรมการ 
  สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 
 

กลุ่มงำนบริหำร 
กิจกำรนักเรียน 

- งานพัฒนาพฤตกิรรม 
  นกัเรียน 
- งานระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไข 
  ปัญหายาเสพติด 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานสวัสดิภาพนกัเรียน 
- งานส่งเสริมคณุธรรม  
  จริยธรรม 
- งานกจิกรรมนกัเรยีน 
- งานธนาคารโรงเรียน 

 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- งานธรุการ 
- งานเทคโนโลยี 
- งานอาคารสถานที ่
- งานโสตทัศศึกษา 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานสวนพฤกษศาสตร ์
- งานยานพาหนะ 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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ข้อมูลบุคลำกร 
      1) ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

ต ำแหน่ง ชื่อ – สกุล หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสรายุทธ  เกษรพรหม 055-685011 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา 055-685011 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายอุดร  ข าคม 055-685011 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางรุจิรัตน์  รัตนเพชร 055-685011 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล นางราตรี  ชูวิทย์ 055-685011 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นายจรัล  งามสม 055-685011 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข 055-685011 
 

  2) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

บุคลำกร เพศ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ชำย หญิง รวม ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี ป. ตร ี ป. โท  ป. เอก รวม 

ผู้บริหาร 2 - 2 - - 2 - 2 
ข้าราชการครู 9 21 30 - 16 14 - 30 
พนักงานราชการ 2 - 2 - 2 - - 2 
ครูอัตราจ้าง - 2 2 - 1 - - 1 
ครูธุรการ - 1 1 - 2 - - 2 
อัตราจ้างสาขาขาดแคลน 1 - 1 - 1 - - 1 
นักการภารโรง-แม่บ้าน 4 1 5 4 1 - - 5 
ลูกจ้างอ่ืนๆ - 1 1 - 1 - - 1 

รวม 18 26 43 4 24 16 - 44 
 
       3) จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

บุคลำกร 
คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย 

รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการ 1 - - - - - - - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - 1 - - - 1 
ครูผู้สอน 3 13 4 4 2 3 - 1 30 

รวม 4 13 4 4 3 3 - 1 32 
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3) จ านวนครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้าราชครู 

พนักงานราชการ/
อัตราจ้าง 

ครูต่างชาติ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ภาษาไทย - 3 - 1 - - 4 
คณิตศาสตร์ 2 4 - - - - 6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 - - - - 8 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2 - - - - 4 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - - - 2 
ศิลปะ - 1 1 - - - 2 
การงานอาชีพ - 3 1 - - - 4 
ภาษาต่างประเทศ 1 3 - 1 - - 5 

รวม 9 21 3 2 - - 35 
 
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  นายสรายุทธ  เกษรพรหม  วุฒิการศึกษา  คบ. (สังคมศึกษา)  กศ.ม. 
(บริหารการศึกษา)  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ตั้งแต่วันที่ 28  ตุลาคม  2563  จนถึงปัจจุบัน    
 2. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563  จนถึง
ปัจจุบัน    

3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร  ดังนี้ 
1) นายสรายุทธ  เกษรพรหม    ประธานกรรมการ 
2) นายนายกิตติชัย  กาวิละปัญญา   รองประธานกรรมการ 
3) นายอดุร  ข าคม   กรรมการ 
4) นางรุจิรัตน์  รัตนเพชร   กรรมการ 
5) นางราตรี  ชูวิทย์   กรรมการ 
6) นายจรัล  งามสม   กรรมการ 
7) นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข  กรรมการ 

4.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนไรพ่ิทยำคม ดังนี้ 
                1) นายบุญสม  เต่าเล็ก        ประธานกรรมการ 
       2) นายวินัย  เชิดชูไทย   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
       3) นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ  กรรมการผู้แทนครู 
       4) นายมงคล  ค าเมือง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
       5) นายธีรศักดิ์  สุขสัมพันธ์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       6) ร.ต.อ. บรรจบ  ชูวิทย์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
       7) พระอธิการพรนารายณ์  กิตติคุโณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
       8) พระปัญญา  ปัญญาวโร  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
       9) นายชาญชัย  มีกิจ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       10) นายสุเทพ  คล้ายบุญโต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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       11) นายประจ า  บุญทวี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       12) นายครรชิต  ชื่นจีน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       13) นายถวิล  ครุฑจับนาค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       14) นางดุษฎี  มีสุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       15) นายสรายุทธ  เกษรพรหม               ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมีพ้ืนที่  30  ไร่  2  งาน  12  ตารางวา  เป็นที่ดินราชพัสดุกรรมสิทธิ์
ของโรงเรียน  โดยมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บ้านพักครู  ห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียน  และสนามกีฬา  ดังนี้ 
 1. อาคารเรียน มี  3  หลัง  ดงันี้ 
      1)  อาคาร 216 ล        จ านวน  1  หลัง 
   อาคาร 1 ประกอบด้วย ส านักงานฝ่ายบริหาร  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหาร 
งบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)  ห้องดนตรีนาฏศิลป์  ห้องโรงเรียนธนาคารบ้านไร่พิทยาคม 
ห้องระบบดูแลนักเรียน  ห้องประชุมปาริชาต  และห้องเรียนทั่วไป 16  ห้อง  
 2)  อาคาร 108 ล   จ านวน  2  หลัง 
   อาคาร 2  ประกอบด้วย  ห้องแนะแนว  ห้องประชุม  ห้องงานประกันคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล  ห้องสหกรณ์ร้านค้า และห้องเรียนทั่วไป 1 ห้อง   
   อาคาร 3  ประกอบด้วย ห้องสมุด  และห้องเรียนทั่วไป 10 ห้อง 
 2. อาคารประกอบ  

     1)  อาคารโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรม       จ านวน  1  หลัง 
     2)  หอประชุมอเนกประสงค์   จ านวน  1  หลัง 
     3)  โรงอาหาร     จ านวน  1  หลัง 

3. บ้านพักครู  บ้านพักนักการภารโรง  หอพักนักเรียน  และห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน 
      1)  บ้านพักครู    จ านวน  4  หลัง 
      2)  หอพักนักเรียน    จ านวน  1  หลัง 
      3)  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน   จ านวน  3  หลัง 
      4)  สนามกีฬา    จ านวน  4  สนาม 
   - สนามฟุตซอล    จ านวน  1  สนาม 
   - สนามฟุตบอล    จ านวน  1  สนาม 
   - สนามเปตอง    จ านวน  1  สนาม 
   - ลานกีฬาเอนกประสงค์   จ านวน  1  สนาม 
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ตอนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรนิเทศภำยในสถำนศกึษำ 
2.1 ชื่อรูปแบบ กำรนิเทศภำยใน B.P. MODEL เพ่ือพัฒนาครูคุณภาพ ห้องเรียนและนักเรียนคุณภาพ                                                                                                
โครงกำร เส้นทำงสู่เกียรติยศครู เพชรบ้ำนไร ่“PAR SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” 

ค ำจ ำกัดควำม    โครงการ “เส้นทางสู่เกียรติยศครู เพชรบ้านไร่” เพ่ือ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
PAR หมายถึง (Participation) รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

โดยใช้ ทฤษฎี PAR เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครูคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ 
   SUPERVISION หมายถึง การนิเทศภายใน การให้ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วม 

                    BANRAIPIT. MODEL รูปแบบการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  
       ชื่อรูปแบบ      การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

“PAR  SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” ในปีการศึกษา 2563                    
2.2 สภำพปัจจุบัน / ปัญหำ และข้อมูลพื้นฐำน 

     ข้าพเจ้า นายสรายุทธ เกษรพรหม ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ด าเนินการวางแผนพัฒนาครูสู่คุณภาพ “โครงการนิเทศการศึกษา
เพ่ือพัฒนาครู ห้องเรียน นักเรียน สู่คุณภาพ” โดยศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง SAR รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบ 3 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการความรู้ โรงเรียนมีครูผู้สอนครบตาม
เกณฑ์ กคศ. ครูยังขาดทักษะเชื่อมโยงบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การน าสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนไมบ่รรลุผลส าเร็จตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ปรับปรุง 2563 เท่าที่ควร  เห็นได้จาก ผลการทดสอบระดับชาติ สทศ. ผลสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม. 3 และ
ม. 6  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ครูผู้สอนวัดและประเมินผล ตัดสินผลการเรียน ไม่เป็นไปตามหลักสูตร ฯ นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3 ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายโรงเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร โดยภาพรวม 
ต่ ากว่าร้อยละ 80 ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย MOU ที่โรงเรียนตั้งไว้ นักเรียนเข้าไปใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหา
ความรู้ ค่อนข้างน้อย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดมีไม่หลากหลาย หลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ไมส่อดคล้องไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้แต่ทฤษฎี วิชาการ ไม่มุ่งเน้น
การปฏิบัติ ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จึงได้ด าเนินพัฒนานวัตกรรม โดยใช้
รูปแบบ  B.P. Model ขับเคลื่อนโครงการนิเทศภายใน  แบบมีส่วนร่วม จัดท าโครงการ เส้นทาง“สู่เกียรติยศ
ครเูพชรบ้านไร่” โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทฤษฎี PAR “PAR  SUPERVISION  
BANRAIPIT. MODEL”เพ่ือพัฒนา ครู ห้องเรียน นักเรียน สู่คุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Desian 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active Leanning เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ 
ผสานวิชาชีพ ในห้องเรียนคุณภาพ สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ ดี เก่ง มีสุข อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ     
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา พ.ศ. 2551 
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2.3 รูปแบบหรือกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
 

 
 
 

 
 

 
 

          
กระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
ด ำเนินกำรโดยใช้รูปแบบ รูปแบบ B.P. MODEL                                                                                              
“PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. MODEL” 

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

 
 
 
 
 
 

กำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม โดยรูปแบบ ทฤษฏี PAR  
B.P. MODEL “PAR  SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
             กระบวนการนิเทศภายใน ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมีขั้นตอนของการวางแผน 
การนิเทศเป็นส่วนส าคัญ ดังนี้ 
 
กำรนิเทศภำยใน โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ได้ด ำเนินกำรใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. กำรนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน  
กำรนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน หมายถึง การท่ีผู้นิเทศพบและสังเกตการณ์ทางานของครูในชั้นเรียน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการทางานให้มีคุณภาพ  

วัตถุประสงค์  
1. ส ารวจความต้องการของคร ู 
2. ศึกษาปัญหาของคร ู 
3. ประเมินผลการสอนของคร ู 
4. กระตุ้นให้ครูปรับปรุง พัฒนาการสอน  
5. ให้ค าปรึกษาแนะนาแก่คร ู 
 

 
  
  
 
 
 
 
2 กำรนิเทศและสังเกตกำรสอน  

กำรนิเทศและสังเกตกำรสอน หมายถึง การจัดให้บุคคลหน่ึงท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการ
สอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทาการสอน  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกต
การสอนของผู้นิเทศ  
ขั้นตอนกำรสังเกตกำรสอน  

กระบวนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน มีขั้นตอนท่ีต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันแบบวิทยาศาสตร์สรุปได้ร่วม 5 
ขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

สร้ำงข้อตกลงในกำรนิเทศชั้นเรียน 
 

ปรับปรุง พัฒนำ กำรทำงำน นิเทศชั้นเรียน 
 

วิเคราะห์ผลการเยีย่มนิเทศชั้นเรียน 
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2.4 วิธีด ำเนินกำร 

      โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ด าเนินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยจัดท าโครงการ      
“เส้นทำงสูเ่กียรติยศ ครูเพชรบ้ำนไร่”จัดประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทฤษฎี PAR  
ประชุมทีมบริหาร หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ เพ่ือก าหนดบทบาท ขอบข่าย
ภาระงาน มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้อตรงตามตัวบ่งชี้ ตรงมาตรฐาน และตรงตาม
กรอบหลักสูตรพุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบ B.P. MODEL  “PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. 
MODEL   
 2.4.1 กรอบภำระงำนกำรประชุมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ B.P. MODEL  
“PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. MODEL โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 
  -    การจัดท าโครงการนิเทศภายใน “เส้นทางเกียรติยศครู เพชรบ้านไร่” 

- ก าหนดปฏิทินการนิเทศภายใน ตลอดปีกำรศึกษำ 
- ก าหนดรูปแบบการนิเทศ B.P. MODEL   
- หัวข้อ กิจกรรมการนิเทศ ให้สอดคล้องตรงตำมหลักสูตร พ.ศ. 2551 
- เครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกกำรนิเทศภำยใน แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- ปฏิทินการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  ตลอดปีกำรศึกษำ 
- ก าหนดทีมนิเทศ 2 สาย ในการนิเทศ ประกอบด้วย 

สำย 1 ผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
(นิเทศ สำระวิทยำศำสตร์ สำระคณิตศำสตร์ สำระศิลปะ สำระกำรงำนอำชีพ) 
สำย 2 รองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระ  

- (นิเทศ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระภำษำต่ำงประเทศ สำระสังคมฯ สำระสุขพละ) 
2.4.2 รูปแบบกำรนิเทศภำยใน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

1. กำรเยี่ยมห้องเรียน (สนทนำ ซักถำม ปัญหำ ควำมต้องกำร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศไปพบและสังเกตการท างานของครูในชั้นเรียน 

เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1.1. เพ่ือส ารวจความต้องการของครู 
1.2. เพ่ือศึกษาปัญหาของครูในสถานศึกษา 
1.3. เพ่ือประเมินผลการสอนของครู 
1.4. เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.5. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู 

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกบัผู้นิเทศ 

2.การปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการสอน 

วเิคราะห์พฤติกรรมการสอน 
 

5. การปรับปรุงการสอน/การนิเทศ 
 

การสังเกตการสอน 
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            2.กำรนิเทศชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สร้างข้อตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

  1.1 พบปะสนทนา สร้างความคุ้นเคย และสร้างเจตคติที่ดีในการนิเทศแก่ครู 
  1.2 วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ร่วมกับครูในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 ก าหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
1.2.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
1.2.3 ก าหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความต้องการ/จ าเป็น เชน่ การจัดท า 

เอกสารและงานธุรการประจ าห้องเรียน การจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ 

1.2.4 ก าหนดวิธีการนิเทศ เช่น ส ารวจปัญหาและความต้องการของครู 
สอบถามการปฏิบัติงานของครู ให้ค าปรึกษาแนะน า สังเกตการสอน ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตามข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันกับครู ดังนี้ 
2.1 เข้าเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2.2 ให้ความเป็นกันเอง เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีแก่ครู 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนร่วมกับครู 
3.2 สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า 

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงการท างาน 
ครูน าผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแก้ไข 
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2.5 กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 

การประเมินผลการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  โดยใช้รูปแบบ B.P. MODEL            
“PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. MODEL”มีการประเมิน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนการด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินการ 
ขั้นที่ 3 ประเมินหลังด าเนินการ 

ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 ประเมินก่อนกำรด ำเนินกำร 

เป็นการประเมินความพร้อมก่อนการด าเนินงานของผู้บริหารหรือคณะกรรมการของสถานศึกษา ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
1.2 ตรวจสอบเครื่องมือ สื่อ คน และเวลา 

ขั้นที ่2 ประเมินระหว่ำงด ำเนินกำร 
เป็นการประเมินขณะปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยก าหนดรายละเอียดในแผนการประเมิน 
ให้ครอบคลุมสาระส าคัญ ต่อไปนี้ 

2.1 เรื่องท่ีประเมิน 
2.1.1 วัตถุประสงค์ 
2.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2.2 วิธีการประเมิน 
2.3 เครื่องมือประเมิน 
2.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
2.5 ผลการประเมิน 
ขั้นที ่3 ประเมินหลังด ำเนินกำร 

ขั้นนี ้เป็นการประเมินผลส าเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซึ่งประเมินได้จากสาระส าคัญ ต่อไปนี้ 

3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนการนิเทศเพียงใด 
3.2 ครูเกิดการพัฒนาหรือไม่ 
3.3 การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด 
3.4 ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
3.5 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนนิเทศในปีต่อไปหรือไม่ 
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2.6 ผลส ำเร็จที่ได้และกำรน ำไปใช้ 

         2.6.1 ด้ำนโรงเรียน  
          โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนได้รูปแบบการพัฒนา 

นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ“เส้นทำงสู่เกียรติยศ ครูเพชรบ้ำนไร”่    
จัดประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทฤษฎี PAR  ประชุมทีมบริหาร หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้า
กลุ่มสาระ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ เพ่ือก าหนดบทบาท ขอบข่ายภาระงาน มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้อตรงตามตัวบ่งชี้ ตรงมาตรฐาน และตรงตามกรอบหลักสูตรพุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบ 
B.P. MODEL  “PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. MODEL ประกอบด้วย 

PAR หมายถึง (Participation) รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
โดยใช้ ทฤษฎี PAR  เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียน 
   SUPERVISION หมายถึง การนิเทศภายใน การให้ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วม 

                    BANRAIPIT. MODEL รูปแบบการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  
       ชื่อรูปแบบ      การนิเทศภายแบบมีส่วนร่วม “PAR  SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” 

ระบบบริหารจัดการวงจรคุณภาพ PDCA โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัย   

        ผลกำรด ำเนินงำน  
การด าเนินการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ“เส้นทำงสู่เกียรติยศ             

ครูเพชรบ้ำนไร”่B.P. MODEL  “PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. MODEL โรงเรยีนได้รูปการการนิเทศ
ภายในที่เป็น Bast เป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนได้ครูคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ  

        2.6.2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
       โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้รูปแบบการท างานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 5 กลุ่มงาน มกีารขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ ครูมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการออกแบบจัดการเรียนรู้ Backward Desian และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “10 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ มหัศจรรย์กำรอ่ำน”
ได้ประสบความส าเร็จ  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม บูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิชาการผสาน
วิชาชีพ โดยมุ้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active Leanning ภายใต้การด าเนินโครงการ B.P. 
MODEL “PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. MODEL ส่งผลให้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอก จาก องค์กรมหาชน สมศ. รอบสี่ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบระดับชาติ 
สทศ. ผล O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
มีค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระ และกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ  เอกสารดัง
แนบ ด้านล่าง 

         ผลกำรด ำเนินงำน  
1. ครูมีตระหนัก มีความส านึกในหน้าที่ ตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนาในการสอนปฏิบัติงานด้วยความ 

รับผิดชอบและมุ่งมั่นอดทน ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย 
2.  ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
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Learning Community) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดกิจกรรม 
มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

3.ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากหลายครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
                     4.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงานและกับบุคคลทั่วไป 
          2.6.3 ด้ำนนักเรียน/ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอ และการนาไปใช้ใน 
ชีวิตประจาวัน ผู้เรียนทุกระดับชั้นอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ดี 

2. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระเบียบ มีความสุภาพอ่อนน้อม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ 
มีความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการให้ความรู้จาก 
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

สรุปผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน B.P. MODEL “PAR  SUPERVISION  BANRAIPIT. 
MODEL โครงกำร“เส้นทำงสู่เกียรติยศ ครูเพชรบ้ำนไร่” โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
บริหาร ควบคู่กับการก ากับติดตามให้งานส าเร็จด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทฤษฎี PAR เน้นการ
ท างานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ด าเนินการบริหารจัดการงานในโรงเรียน
ตามภารกิจการจัดการศึกษา ไดป้ระสบความส าเร็จมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์
มากมาย 
หลักฐานที่แสดงความส าเร็จพิจารณาได้จากการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรต่างๆ และ
ชุมชน รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ ด้าน โรงเรียน ครู นักเรียน ต้ังแต่ระดับทอ้งถิ่นไปจนถึงระดับชาติ ทั้งนี้
สถานศึกษาได้ใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา 2563 จากแบบประเมินความพึง
พอใจ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่มีต่อผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ครูและ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97 % 

 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2564)  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ๑๓๒ หมู่ ๗ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๒๐ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ๓๘ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ที ่ ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอ และการนาไปใช้ใน 
ชีวิตประจาวัน ผู้เรียนทุกระดับชั้นอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ดี 
๒. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระเบียบ มีความสุภาพอ่อนน้อม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ 
มีความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการให้ความรู้จาก 
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สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
ข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
        1) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบ O – NET ม.3 ปีการศึกษา 2562  และ 2563   

วิชา 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ภาษาไทย  (91) 54.35 66.37 22.12 
ภาษาอังกฤษ (93) 29.38 32.73 11.40 
คณิตศาสตร ์ (94) 23.04 24.75 7.42 
วิทยาศาสตร ์ (95) 29.95 33.35 11.35 
ค่าเฉลี่ยรวม 34.18 39.30 14.98 

 
 

 

  2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบ O – NET ม. 6  ปีการศึกษา 2562  และ 2563   

วิชา 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ภาษาไทย  (01) 41.73 47.75 14.43 
สังคมศึกษา (02) 34.62 36.36 5.03 
ภาษาอังกฤษ (03) 24.31 22.85 -6.01 
คณิตศาสตร ์ (04) 18.1 21.06 16.35 
วิทยาศาสตร ์ (05) 25.94 30.56 17.81 
ค่าเฉลี่ยรวม 28.94 31.72 9.59 
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โครงการ     นิเทศภายใน “เส้นทางสู่เกียรติยศคร ูเพชรบ้านไร่”  
แผนงาน    การบริหารวิชาการ            
สนองนโยบาย    มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ี 5,9,10,11,12 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม          
ผูร้บัผิดชอบโครงการ   ฝ่ายวิชาการ  
ลกัษณะโครงการ               (  ) ต่อเน่ือง         (/ ) ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ประจ าปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 
  การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนจดัการเรยีนการสอน  ซึง่เป็นการบรหิารวชิาการทีม่ ี
เป้าหมายใหค้รมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ  ทกัษะ  เทคนิค  วธิกีารจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายของ
หลกัสตูรเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ และมคีวามรอบรู ้ รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน   และการใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้
บรรลุจดุหมายทีก่ าหนดไว ้ ใหก้ารพฒันาคุณภาพการศกึษาเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  จงึจดัท าโครงการนี้
ขึน้มา 

 
2.  วตัถปุระสงค ์
 1.  จดัประชุมทางวชิาการเพื่อแกไ้ขปัญหาการเรยีนการสอน 
 2.  นิเทศภายในครผููส้อนเพื่อใหค้ าแนะน าในดา้นวชิาการแก่ครใูนโรงเรยีน 
 3.  เพื่อก ากบัตดิตามใหค้ าปรกึษาแก่คณะครใูนการปฏบิตังิานการเรยีนการสอน และงาน
โครงการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 1.  ผูบ้รหิารโรงเรยีนเยีย่มชัน้เรยีนอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้  
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 2.  ประชุมทางวชิาการอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
           3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของโรงเรยีนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 3  
 
4. วิธีด าเนินการ (บอกกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัให้ชดัเจน และ ระบชุ่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม) 

กจิกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1   ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

              1. ประชุมคณะครูทุกคน  ช้ีแจงท าความเขา้ใจ   

              2. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ 
                3. ประชุมมอบหมายหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
              4.  ตรวจประเมินผลรายงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

         กจิกรรมที ่2   การให้ค าปรึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

              1. ประชุมคณะครูทุกคน  ช้ีแจงท าความเขา้ใจ   

              2. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ 
                3. บรกิารใหค้ าปรกึษา 
              4.  ประเมินผลเม่ือส้ินภาคเรียน  

              5. สรุปวเิคราะห์รายงานผล 

              6. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

         กจิกรรมที ่3   ประชุมวชิาการ 

 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะครูทุกคน  ช้ีแจงท าความเขา้ใจ   

2. แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ 

3. ผูบ้ริหาร คณะครู  ประชุมวชิาการครูอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง 

                4.  ตรวจประเมินผลทุกส้ินเดือน  

                5.  ประเมินผลเม่ือส้ินภาคเรียน  

 
 

 
12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 

 
 
 

12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 

ปีการศกึษา 2563 
ต.ค. 63 

31 ม.ีค. 64 
31 ม.ีค. 64 

 
 
 

12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 

  ทุกเดอืน 
 

ทุกเดอืน 
31 ม.ีค. 64 
ทุกเดอืน 

          31ม.ีค.64 

 
 
 
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร 
 
 
 
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/ครู
ผูร้บัผดิชอบ 
ผูบ้รหิาร 
 
  
 
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/ครู
ผูร้บัผดิชอบ 
 
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/ครู
ผูร้บัผดิชอบ 
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กจิกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

          6.  สรุปวเิคราะห์รายงานผล 

          7.  รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

         กจิกรรมที ่4   เยีย่มช้ันเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  

                       1.ประชุมคณะครูทุกคน  ช้ีแจง  ท าความเขา้ใจ                 

                       2.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ 

                       3.ผูบ้ริหาร/ครูท่ีไดรั้บมอบหมาย  ออกเยีย่มชั้น
เรียน แนะน าการปฏิบติังาน  อยา่งนอ้ยเดือนละ 1  คร้ัง 

                       4.ตรวจประเมินผลทุกส้ินเดือน 

                       5.ประเมินผลเม่ือส้ินภาคเรียน  

                       6.สรุปวเิคราะห์รายงานผล 

             7.รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

                     กจิกรรมที ่5   การสอนซ่อมเสริม 

            ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  

                     1. ประชุมคณะครูทุกคน  ช้ีแจง  ท าความเขา้ใจ   

                     2. แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ ก าหนดปฏิทินซ่อมเสริม 

                     3. คณะครู ด าเนินการสอนซ่อมเสริมตามปฏิทิน 

                     4.  ตรวจประเมินผลทุกส้ินเดือน 

                     5. ประเมินผลเม่ือส้ินภาคเรียน  

6.  สรุปวเิคราะห์รายงานผล 

                     7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
      

    12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 

        15  ธ.ค. 64 
 
     

ปีการศกึษา 2563 
           31ม.ีค.64 
           ทุกเดอืน 
           31ม.ีค.64 

 
 

 
 

12 พ.ย.63 
12 พ.ย.63 

      15  ธ.ค. 64 
 ทุกเดอืน 

            31ม.ีค.64 
            31ม.ีค.64 
            31ม.ีค.64 
           31ม.ีค.64 
 

ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร 
 
 
 

ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/ครู
ผูร้บัผดิชอบ 
 

ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร 
 
 
 
 
ผูบ้รหิาร 

ผูบ้รหิาร/คร ู
ครผููร้บัผดิชอบ 
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร/คร ู
ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิาร 
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5. งบประมาณ  
 5.1 งบประมาณ       5,000      บาท          แผนงาน      จดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
         รายละเอยีดงบประมาณ         ค่าตอบแทน               -               บาท  
     ค่าใชส้อย                       -         บาท 
     ค่าวสัดุ                    5,000  บาท 
     อื่น                              -                บาท 
 5.2 รายละเอยีดกจิกรรมการใชง้บประมาณ 

กจิกรรมและงบประมาณ 
งบ         

ประมาณ 

ลกัษณะงบประมาณทีใ่ช ้ ระยะเวลา
ด าเนินการ/
สถานที ่

ค่าตอบ 
แทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ อื่น ๆ 

 กจิกรรมที ่1   ประชุมเตรยีมความ
พรอ้มเปิดภาคเรยีน 
กจิกรรมที ่2   การใหค้ าปรกึษา 
กจิกรรมที ่3   ประชุมวชิาการ 
กจิกรรมที ่4   เยีย่มชัน้เรยีน 
กจิกรรมที ่5   การสอนซ่อมเสรมิ 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

   
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

  

ปีการศกึษา 2563
โรงเรยีน 

บา้นไรพ่ทิยาคม 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000 -  

 
6. การติดตาม ก ากบั และประเมิน 
 6.1 ก ากบัตดิตาม รายงานความกา้วหน้าภายใน 13 พฤศจกิายน 2563   และ 31 มนีาคม 2564 
 6.2 การประเมนิผล 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเรจ็ วิธีวดัและการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้วดัและ
ประเมินผล 

1.  การนิเทศเป็นไปตาม 
    แผนทีว่างไว ้
2.  โครงการ/กจิกรรม 
    ด าเนินไปอย่างบรรลุผล 
3.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    ของนกัเรยีนเป็นไปตามเป้า 
    ทีว่างไว ้
 

1.  ตรวจแบบบนัทกึ 
 
2.  ประเมนิผล 
 
3.  วดัผลสมัฤทธิ ์

1.  แบบบนัทกึการนิเทศ 
 
2.  แบบประเมนิงาน/กจิกรรม 
    และโครงการ 
3.  การทดสอบ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 7.1  งาน / กจิกรรม /โครงการต่าง ๆ  ของโรงเรยีน บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
 7.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูเ้สนอโครงการ 
(นายอุดร ข าคม) 

ผูช้่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
(นายกติตชิยั กาวลิะปัญญา) 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นไรพ่ทิยาคม 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
       (นายสรายทุธ  เกษรพรหม) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นไรพ่ทิยาคม 
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ก ำหนดกำรนิเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................... . 
 

ที ่ ผู้รับการนิเทศ วันเดือนปีนิเทศ คาบท่ี ระดับชั้น หมายเหตุ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 

ลงชื่อ..............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ 
          (.............................................................) 

 
เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนรับการนิเทศ 

1. แผนการสอน ( active learning : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก) 
2. สื่อการสอน / เอกสารประกอบการสอน 
3. สภาพห้องเรียน 
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ก ำหนดกำรนิเทศภำยใน โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
เดือน ธันวำคม ปีกำรศึกษำ 2563 

(สำยที่ 1) 

              วันที่ ชื่อ นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 
 1                           

2                           

3                           

4 นางสาวศรีนวล  หลวงแนม                         

5 
นางประทุมกาญจน์  จิตบรรจง                         
นางสาวดารารัตน์  รื่นรสน                         
นายนิรุต  มีเกิด                         

6 นางสาวอ าภาพร  คณะแพง                         
7 นายเจริญ  บุญจันทร์                         

8 นางสาวสุนิสา  นุธิกูล                         

9                           

10                           

11 
นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ                         
นายสามารถ  เรือนอุไร                         

12 
นางจิตติมา  ข าคม                         
นางสุมิตรา  ไชยลังการ                         
นางสาวจุฬาลักษณ์  เจริญศิลป์                         

13 นายอุดร  ข าคม                         

14                           

15                           

16                           

17                           

18 
นางสดับ  พรมเสน                         
นางราตรี  ชูวิทย์                         
นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน                         

19 
นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข 1                       
นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มฟ้า   2                     

20 นางสาวณัฐรีภรณ์  ถนอมนวล                         

21 นางสาววรรณวลัย  ชิว                         

22                           

23                           
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วันที่ ชื่อ นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 
 24                           

25 
 

                        

26                           

27                           

28                           

29                           

30                           

31                           
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ก ำหนดกำรนิเทศภำยใน โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
เดือน ธันวำคม ปีกำรศึกษำ 2563 

(สำยที่ 2) 

              วันที่ ชื่อ นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 
 1                           

2                           

3                           

4                           

5 ครูกฤตพล  กันทิยะ                         

6                           

7 

นายปัทพงษ์  นักธรรม                         
นางพิชญา  งามสม                         
นางณัชชา ทองนามอญ                         

8 นางสาวศิริวรรณ  พานตะสี                         

9                           

10                           

11                           

12 นางสาวขนิษฐา  วรรณสอน                         

13 นางสาวจุฑารัตน์  จันโททัย                         

14                           

15 
นางรุจิรัตน์  รัตนเพชร                         

นางสาวสิริรัตน์  บัวผัน                         

16                           

17                           

18                           

19 นางสาวสุภาภรณ์  บัวกล้า                         

20                           

21 นางสาวมัลธิกา  ถนอมนวล                         

22                           

23                           
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วันที่ ชื่อ นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 
 24 

 
                        

25 ครูจันทนา  ธราพรสกุลวงศ์                           

26                           

27 นายจ าลอง  พรมเสน                         

28                           

39                           
30                           
31              
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แบบบันทึกกำรเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
ชื่อผู้รับการนิเทศ นายอุดร ข าคม  วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ค ำชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย ในช่องทางขวามือตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

หมำยเหตุ 
5 4 3 2 1 

สภำพห้องเรียน       
1. มีป้ายนิเทศเพ่ือแสดงข่าวสารและความรู้ต่างๆ /      
2. มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน 

/      

3. มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /      
4. มีการแสดงผลงานนักเรียน    /   
5. บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ /      
กำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน       
6. ใช้การเสริมแรงเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้
(Positive Reinforcement) 

 /     

7. ใช้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม (Working In 
Groups) 

 /     

8. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(Involve Everyone) 

/      

ครูผู้สอน       
9. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ /      
10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ /      
11. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  /     
12. มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  /     
13. มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้   /    
14. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง /      
15. แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู /      
นักเรียน       
16. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

/      

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

หมำยเหตุ 
5 4 3 2 1 

17. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส /      
18. นักเรียนกระตือรือร้นและกล้าซักถามครู /      
19. นักเรียนมีระเบียบวินัย /      
20. นักเรียนแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ /      
รวม 70 16 3 2   
เฉลี่ย 70 16 3 2   
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ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................... ..................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 

                 

                                              ลงชื่อ        ผู้นิเทศ 
(นายสรายุทธ เกษรพรหม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  
รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 
................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................... ....................................... 

            ลงชื่อ.......................................ผู้รับการนิเทศ 
                                                         (นายอุดร ข าคม) 
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แบบบันทึกกำรนิเทศกำรสอน โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
ชื่อผู้รับการนิเทศ     ต าแหน่ง       
รหัสวิชา     ชื่อวิชา   ระดับชั้น   ว/ด/ป ที่สอน     
ชื่อผู้นิเทศ       ครั้งที่    เวลา   
ค ำชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนน  เพื่อแสดงผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของ
เกณฑ์ระดับคะแนน   5 = ดีมาก 4 = ดี    3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. สภำพทั่วไป 
1.1  การตรงต่อเวลา 

      

1.2  การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน       
1.3  การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน       
2.  บุคลิกภำพ 
2.1  การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม 

      

2.2  ความเชื่อมั่นใจตนเอง       
2.3  การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้       
3. กำรด ำเนินกำรสอน 
3.1  เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

      

3.2  การสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม จริยธรรม       
3.3 การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก ( active  learning ) 
      

3.4  มีการตั้งค าถามที่กระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนรวมในกิจกรรม 

      

3.5  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี        
3.6  ใช้สื่อ เอกสารประกอบการสอนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

      

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

3.7  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  / 
การศึกษาค้นคว้า และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ห้องสมุด  
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

      

3.8 การสรุปเนื้อหา  ได้ตรงตามจุดประสงค์       
4. กำรวัดและประเมินผล 
4.1  สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ 

      

4.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 
(สอบปรนัย,สอบอัตนัย,สอบปฏิบัติ,การรายงาน,การ
มอบหมายงาน,การท าแบบฝึกหัด,สังเกตพฤติกรรม,อื่นๆ 

      

รวมคะแนน      คิดเป็น           % 
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   (วิธีกำรคิดเปอร์เซ็นต์  น าผลรวมของคะแนนที่ได้ คูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมระดับคะแนนสูงสุด (80)  
จะได้ผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ ) 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
            
             
สรุปผลกำรนิเทศ ตำมเกณฑ์ 
   91 % - 100 % = ดีมาก     81 % - 90 % = ดี 
   71 % - 80 % = ปานกลาง   61 % - 70 % = น้อย 

  ต่ ากว่า 60 % = น้อยที่สุด 
 
ลงชื่อ                                           กรรมการนิเทศ   
          (นางประทุมกาญนจ์ จิตบรรจง ) 
     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
ลงชื่อ                                           กรรมการนิเทศ            
                     (นายอุดร ข าคม ) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

 
ลงชื่อ                                           กรรมการนิเทศ    
              (นายกิตติชัย กาวิละปัญญา ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม .   

 

 
ลงชื่อ                                           กรรมการนิเทศ     
                (นายสรายุทธ เกษรพรหม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม .   
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แบบประเมินควำมพึงพอใจ  โครงกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 
โครงกำร “เส้นทำงสู่เกียรติยศ ครูเพชรบ้ำนไร”่  

โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สุโขทัย 
ผู้แสดงควำมคิดเห็น  

 ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  นักเรียน ผู้ปกครอง  กรรมกำรสถำนศึกษำ  
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร 

โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม    ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ข้อ รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. โครงการ,กิจกรรมนี้  ช่วยให้นักเรียนพัฒนาตามวัตถุประสงค์      
2. นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงจากการจัดโครงการ,กิจกรรมนี้      
3. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในกิจกรรมนี้      
4. ชุมชนเห็นความส าคัญของโครงการ,กิจกรรมนี้      
5. ท่านได้ติดตามข่าวสารจากโครงการ,กิจกรรมนี้      
6. ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ,กิจกรรมนี้      
7. ในชุมชนของท่านควรมีกิจกรรมโครงการนี้      
8. โครงการ,กิจกรรมนี้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาของท่าน      
 รวม      

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
มำกที่สุด =  5                  มำก  =  4           ปำนกลำง  =  3               น้อย =  2             น้อย
ที่สุด  =  1                       
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
ที่  155 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 44 / 2549 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติหน้าที่
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 จึงแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศและ
สังเกตการสอน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1. นายสรายุทธ  เกษรพรหม   ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา   รองประธานกรรมการ 
3. นายจรัล  งามสม    กรรมการ 
4. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข    กรรมการ 
5. นางราตรี  ชูวิทย์    กรรมการ 
6. นางรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร   กรรมการ 
7. นายอุดร  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ วางแผน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า การจัดการนิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นายสรายุทธ  เกสรพรหม   ประธานกรรมการ 
2. นางราตรี  ชูวิทย์    กรรมการ 
3. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข    กรรมการ 
4. นายอุดร  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 
 

2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. นายสรายุทธ  เกสรพรหม   ประธานกรรมการ 
2. นางราตรี  ชูวิทย์    กรรมการ 
3. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข    กรรมการ 
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4. นายอุดร  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 

2.3 กลุ่มสำระเรียนรู้ศิลป ปะกอบด้วย 
1. นายสรายุทธ  เกสรพรหม   ประธานกรรมการ 
2. นางราตรี  ชูวิทย์    กรรมการ 
3. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข    กรรมการ 
4. นายอุดร  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 

2.4 กลุ่มสำระเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ประกอบด้วย 
1. นายสรายุทธ  เกสรพรหม   ประธานกรรมการ 
2. นางราตรี  ชูวิทย์    กรรมการ 
3. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข    กรรมการ 
4. นายอุดร  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 
2.5 กลุ่มสำระเรียนรู้ภำษำไทย   ประกอบด้วย 

1. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา   ประธานกรรมการ 
2. นายจรัล  งามสม    กรรมการ 
3. นางรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร   กรรมการ 
4. นางจิตติมา  ข าคม    กรรมการ 
5. นางณัชชา  ทองนามอญ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 
 

2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
1. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา   ประธานกรรมการ 
2. นายจรัล  งามสม    กรรมการ 
3. นางรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร   กรรมการ 
4. นางจิตติมา  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
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2.7 กลุ่มสำระเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 
1. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา   ประธานกรรมการ 
2. นายจรัล  งามสม    กรรมการ 
3. นางรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร   กรรมการ 
4. นางจิตติมา  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

2.8 กลุ่มสำระเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 
1. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา   ประธานกรรมการ 
2. นายจรัล  งามสม    กรรมการ 
3. นางรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร   กรรมการ 
4. นางจิตติมา  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ นิเทศการเรียนการสอน  สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 
3. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 

1. นายอุดร     ข าคม    ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา  ไชยลังการ   กรรมการ  
3. นางจิตติมา  ข าคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมผลการนิเทศการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ  สรุปผล รายงานผล 
และน าผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้  ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เกิดผลดีต่อนักเรียน และ

ทางราชการ 
สั่ง ณ วันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
      
 
       
                                                        ( นายสรายทุธ    เกษรพรหม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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กำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม B.P. MODEL โครงกำร เส้นทำงสู่เกียรติยศ เพชรบ้ำนไร่                                                                                        

“PAR SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
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กำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม B.P. MODEL โครงกำร เส้นทำงสู่เกียรติยศ เพชรบ้ำนไร่                                                                                        

“PAR SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
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กำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม B.P. MODEL โครงกำร เส้นทำงสู่เกียรติยศ เพชรบ้ำนไร่                                                                                        

“PAR SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
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กำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม B.P. MODEL โครงกำร เส้นทำงสู่เกียรติยศ เพชรบ้ำนไร่                                                                                        

“PAR SUPERVISION BANRAIPIT. MODEL” โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
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