
 

คู่มือนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” สู่การปฏิบัติ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร สพม.เขต 25  ท่ี 1/2563 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

ค าน า 
 กระบวนการนิเทศ เป็นการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินงานเกิดจาก
การท างานเป็นทีม และเครือข่ายการนิเทศท่ีจะก่อให้เกิดพลัง โดยมุ่งให้ผู้รับการนิเทศรู้จักวิธีคิดค้นการท างาน            
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการน าตนเอง และสามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  ไดใ้ช้รูปแบบการนิเทศร่วมมือ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานกับยุทธศาสตร์การ
เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มาเป็นแนวทางในการนิเทศ ก ากับติดตาม ในครั้งนี้โดยมุ่งเน้น
ให้           ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสหวิทยาเขตและระดับโรงเรียน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อระบบการนิเทศทั้งภายในและภายนอกท่ีทุกๆ ฝ่าย มีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง กระตุ้น ยั่วยุและสร้าง
ความเข้าใจ  อันดี ต่อกัน และต้องท าให้ผู้รับการนิเทศ รู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีที่ดีกว่า ในการท างานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     เอกสารเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศ ผู้นิเทศ ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด (การเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียนของผู้เรียน) ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
     การนิเทศ ก ากับและติดตามในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ เน้นการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน             
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” สู่การปฏิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามครั้งนี้จะประเมินตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาแต่ละด้านเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 
                                   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าชี้แจง 
การใช้เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
------------------------------- 

     1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือใช้ประกอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ของโรงเรียนในสังกัด (การเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2562 
 1.2 เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด        
(ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ) และน ามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     2.  ขอบข่ายของการนิเทศ 
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
 2. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC: kksec 25 model ระยะที่ 4 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     3. กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศ 
 3.1 ก่อนใช้เครื่องมือนิเทศ 
       - ศึกษานโยบายจุดเน้น และสาระส าคัญขอบข่ายการนิเทศ 
       - ศึกษาเครื่องมือวิธีการใช้เครื่องมือการนิเทศแต่ละฉบับ 
       - ศึกษาบริบทสารสนเทศของโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
       - ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
 3.2 การใช้เครื่องมือนิเทศ 
      - สอบถาม/สัมภาษณ์/โดยผู้นิเทศ 
      - ตรวจสอบ/รายงานข้อมูล และร่องรอยการด าเนินงาน 
 3.3 หลังการนิเทศ 
      - สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหารครูและผู้เก่ียวข้องของโรงเรียนโดยวาจา 
      - ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
      - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับการนิเทศ 
      - นัดหมายการนิเทศครั้งต่อไป 
    4. เครื่องมือการนิเทศ 
 เครื่องมือที่ใช้นิเทศ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
“2562 ปทีองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” สู่การปฏิบัติ  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (การเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
(O-Net) และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
     5. การรายงานผลการนิเทศ 
 -  ผู้นิเทศสรุปผลการนิเทศ ตามแบบสรุป 
 -  รายงานการนิเทศ เป็นเอกสารเสนอให้ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯและผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ทราบตามล าดับ (ภายในภาคเรียนที่2/2562) 



 

แบบนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(การเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
โรงเรียน........................................................................สหวิทยาเขต..................................... 

 
ค าชี้แจง  ให้กาเครื่องหมาย (  /   ) ลงในช่องตามระดับการปฏิบัติและบันทึกรายละเอียด/ร่องรอยการด าเนินงาน 
           เพ่ิมเติม 
   3 หมายถึง การปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นแบบอย่างได้ 
  2 หมายถึง ปฏิบัติได้ครบถ้วนแต่ขาดความสมบูรณ์บางส่วน 
  1 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน จะต้องได้รับการแก้ไข 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

บันทึกเพิ่มเติม 3 2 1 
ขั้นตอนที่ 1 (ร่วมคิด)     
1.1 มีการก าหนดค่าเป้าหมายในการเร่งรัดการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายการเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาของ สพฐ. 

    

1.2 มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดท าสารสนเทศ
ด้านผลสัมฤทธิ์ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
และการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

    

1.3  มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องรูปแบบของการออกแบบ
และการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Test  
Blueprint) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สาระ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง  

    

ขั้นตอนที่ 2 (ร่วมสร้าง)     
2.1 มีการก าหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีการตั้งค่าเป้าหมายในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน 

    

2.2 มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบในการออกแบบ และ
การสร้างเครื่องมือ วิเคราะห์และหาคุณภาพเครื่องมือและมี
ปฏิทินการด าเนินงานเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์           
เพ่ือการปฏิบัติที่อย่างชัดเจน  

    

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 



 

 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

บันทึกเพิ่มเติม 3 2 1 
2.3 วางแผนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงการ

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสามารถด้านการเรียนรู้       
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และยึด มาตรฐานสาระ และ
ตัวชี้วัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 

    

2.4 มีการจัดท าเครื่องมือการวัดผล  ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
และมีสื่อ แบบฝึกเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และ   
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

    

ขั้นตอนที่ 3 (ร่วมสังเกต)     
3.1 มีการสร้างเครือข่ายและการให้ความร่วมมือในการด าเนินการ

เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    

3.2 มีการร่วมมือกันในการจัดท า ตรวจสอบ หาคุณภาพและและ
ร่วมกันวิพากษ์เครื่องมือที่น ามาใช้ในการด าเนินการเร่งรัด      
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบของสมาชิก                
สหวิทยาเขต 

    

3.3 มีการบริหารจัดการด าเนินการเร่งรัดคุณภาพการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ 

    

ขั้นตอนที่ 4 (ร่วมสะท้อนผล)     
4.1 มีการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร ครูผู้สอนและตัวแทนชุมชน

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการเร่งรัดการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

    

4.2 มีการน าเสนอปัญหาที่พบเห็นระหว่างการด าเนินการและ            
การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    

4.3 มีการน าผลจากการด าเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือให้เหมาะสมกับ 

    

ขั้นตอนที่ 5 (ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)     
5.1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน       

ในระดับสหวิทยาเขตและในกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ 
    

5.2 มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ของผู้รับผิดชอบในระดับเขตพ้ืนที่
สหวิทยาเขต ระดับโรงเรียนระหว่างการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

    

5.3 มีการน าแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
หลากหลายมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเร่งรัดการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    

 
 



 

แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(การเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
ฉบับท่ี 1 การเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 

 
 

โรงเรียน 
 

รวม 
(45) 

 
เฉลี่ย 
(3) 

ระดับปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เฉลี่ย     
ระดับปฏิบัติ     

 
  
                       (ลงชื่อ)       ผู้นิเทศ                                                      
                                                  (............................................................) 
                                              …………………/…………………………………./…………. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับปฏิบัติการ 
ระดับปฏิบัติ           ค่าเฉลี่ย 
    3 (ดี)                2.50 – 3.00 
    2 (พอใช้)           1.50 – 2.49 
    1 (ปรับปรุง)        ต่่ากว่า 1.50 
 



 

การพิจารณาระดับการปฏิบัติ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(การเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)  ฉบับที่ 1  

ประเด็นการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผล 

ระดับ      
การปฏิบัติ 

ค าอธิบายระดับการปฏิบัติ 

1.  
 

3 -มีการก าหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์               
ทางการเรียน ไว้อย่างชัดเจน 
-ครูทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จ 

2 -มีการก าหนดค่าเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-ครูบางส่วนมีส่วนร่วม 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

2. วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ด้านผลสัมฤทธิ์และใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 

3 - มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
- มีแหล่งข้อมูล เอกสาร 
- มีการใช้ข้อมูลในการวางแผน 

2 - มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
- มีแหล่งข้อมูล เอกสาร 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

3. ก าหนดมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3 - มีการก าหนดมาตรการ 
- มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
- ทุกคนมีส่วนร่วม 

2 - มีการก าหนดมาตรการ 
- มีโครงการ/กิจกรรม 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

4. มีการด าเนินงานและมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเชน 

3 - มีการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- มีค าสั่งผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานชัดเจน 

2 -มีการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด 
-ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 



 

ประเด็นการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผล 

ระดับ      
การปฏิบัติ 

ค าอธิบายระดับการปฏิบัติ 

5. ออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึด
มาตรฐานการเรียนรู้ 

3 -มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
-จัดการเรียนโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ และใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
-มีการจัดสอนซ่อมเสริม (โดยใช้ข้อสอบ O-Net ย้อนหลัง   
3 ปี) 

2 -มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และน าผลไปพัฒนานักเรียน 
-มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

6. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

3 -มีการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนการสอน 
-สื่อและเทคโนโลยีที่เพียงพอ และตรงกับสาระการเรียนรู้ 
-ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอน 

2 -มีการวางแผนกาจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน 
-สื่อและเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

7. มีวิธีการและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลาย 

3 -มีการรวบรวมแบบทดสอบต่างๆ ไว้พัฒนานักเรียน 
-มีการทดสอบวิเคราะห์ผล และน าข้อมูลไปพัฒนานักเรียน 

2 -มีการรวบรวมแบบทดสอบต่าง ๆ ไว้พัฒนานักเรียน 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

8. มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ                      
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

3 -มีแผนการนิเทศ ติดตาม ก ากับอย่างชัดเจน 
-มีค าสั่งคณะท างาน 
-ด าเนินการตามแผน 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

2 -มีแผนการนิเทศ ติดตาม ก ากับ อย่างชัดเจน 
-มีค าสั่งคณะท างาน 

1 -ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน 
 
 
 



 

 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การนิเทศ ติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวทางการขับเคลื่อน 
           นโยบาย “2562 ปทีองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”                
           สู่การปฏิบัติ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (การเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง    
           การศึกษาระดับชาติ (O-Net) และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
 
2.1  โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
      ทางการเรียน (GPA) (โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร) อย่างไร 

1) ระดับโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ระดับชั้นเรียน/ระดับห้องเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2  การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ไปใช้ในการพัฒนา 
      คุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ เหล่านี้ อย่างไร 

1)  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ด้านครูผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ด้านผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ด้านผู้ปกครอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตอนที่ 2 



 

2.3  สภาพปัญหาการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ไปใช้
ใน 
      การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4  ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จในการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)และผลสัมฤทธิ์                     
      ทางการเรียน (GPA) ไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินการในการน าข้อสอบกลาง, ข้อสอบ O-NET ย้อนหลังไปใช้ลงสู่ห้องเรียน                
    เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6  โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินการน า ผังข้อสอบ test blueprint และตัวอย่างกระดาษค าตอบ ไปใช้ในการ 
      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                ขอขอบพระคุณ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 


