
ระหว่างการติดตามหลงัการอบรม 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

ภารกิจท่ีมอบหมาย

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน



ส ำเนำบนัทกึกำรลง
สมดุหมำยเหตุรำยวนั

ส าเนาบนัทึกการลงสมุดหมายเหตรุายวนั สปัดาหล์ะครัง้
ทางออนไลน์ต่อพ่ีเลีย้ง / Coach และผูป้ระเมิน
เป็นเวลา 1 เดือน ในเดือนแรก
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2 ท า PLC เก่ียวกบังานด้านการเรียนการสอน

✓บนัทกึ Logbook เกบ็ไวท้ีค่รู
และผูเ้ขำ้รว่ม PLC

✓สรุปผล PLC สง่ Coach และผูป้ระเมนิ
เมือ่กำรแกไ้ขปัญหำในกำรท ำ PLC
เสรจ็สิน้แต่ละปัญหำ

กบัครสูปัดาหล์ะอย่างน้อย 1 ครัง้



ท า PLC เก่ียวกบังานบริหารกบัคร ูหรือ รอง ผอ.ร.ร.
หรือ ผอ.ร.ร. อ่ืน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้

บนัทึก Logbook เกบ็ไว้ท่ีครแูละผูเ้ข้าร่วม PLC
สรปุผล PLC ส่ง Coach และผูป้ระเมิน
เมื่อการแก้ไขปัญหาในการท า PLC เสรจ็ส้ินแต่ละปัญหา
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อภิปรายสรปุและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม

เสนอประเดน็ปัญหา

ระบุข้อมูลหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัปัญหานัน้

รว่มกนัคดัเลือกประเดน็ปัญหา

วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา

ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของสมาชิก

หาข้อมลูความรูเ้พ่ิมเติม

ข้อควรท าและประเดน็ท่ีควรพดูคยุ/อภิปราย 
ในแต่ละขัน้ตอนของการท า PLC



แบง่ปันประสบการณ์ 

รว่มกนัออกแบบรายละเอียดวิธีแก้ปัญหา: วิธีสอน, กิจกรรม, ส่ือ, 
แผนงาน, โครงการ, วิธีปฏิบติั
น าไปทดลองใช้

สมาชิกรว่มสงัเกตการสอน/การปฏิบติังาน และเกบ็ข้อมลู 

อภิปรายผลและปรบัปรงุแก้ไข

สรปุผลวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม

บนัทึกทุกขัน้ตอน

ข้อควรท าและประเดน็ท่ีควรพดูคยุ/อภิปราย 
ในแต่ละขัน้ตอนของการท า PLC



ร่วมวางแผนการสอน 
สังเกตการณ์สอน

และปรับปรุงการสอน
ร่วมกบัครู 

▪ ในการสอนปกติอย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ 
▪ สรปุรายงาน Coach และผูป้ระเมิน เดือนละ 1 ครัง้

4



ร่วมวางแผนการสอน สังเกตการณ์สอนและปรับปรุงการสอนร่วมกบั ครู

▪ ในการสอนทางไกล (DLTV) อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ 
▪ สรปุรายงาน Coach และผูป้ระเมิน เดือนละ 1 ครัง้
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ออกเย่ียมบา้นนักเรียนทุกคน
หรือไม่น้อยกว่า 100 คน 

ใน 1 ปี
รว่มกบัครปูระจ ำชัน้หรอืครทูีป่รกึษำ รว่มกบัครแูกปั้ญหำ
หรอืพฒันำนกัเรยีนทีอ่อกเยีย่มบำ้นอยำ่งน้อย ภาคเรียนละ 3 Case 
พรอ้มบนัทกึขอ้มลูนกัเรยีนรำยบุคคล 
รวบรวมรำยงำน Coach และผูป้ระเมนิ ภาคเรียนละ1ครัง้
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พฒันาตนเองแบบ Face to Face 
หรือ ออนไลน์ อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 เรื่อง

พร้อมบนัทึกสรปุสาระ
และรายงานการน าไปใช้1

รายงาน Coach และผูป้ระเมิน
ภาคเรียนละ 1 ครัง้

2
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ปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศึกษาใหม่
ส าหรบัปีการศึกษา 2562
ภายในวนัที ่30 เมษายน 2562
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พระราโชบายด้านการศึกษาในสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี 10

พระรำชด ำรสัสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู
พระรำชทำนแก่คณะองคมนตรี



พระราโชบายด้านการศึกษาในสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี 10

การศึกษาต้องสรา้งให้คนไทยมีคณุสมบติั  ดงัน้ี
1. มทีศันคตทิีด่แีละถูกตอ้ง
2. มพีืน้ฐำนชวีติทีม่ ัน่คงเขม้แขง็
3. มงีำนท ำ – มอีำชพี
4. เป็นพลเมอืงด ี มรีะเบยีบวนิยั



(ตวัอยำ่งกจิกรรม)

โรงเรียนราชปิโยรสา ยพุราชานุสรณ์ 
ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน

รบัสนองพระบรมรำโชบำยดำ้นกำรศกึษำ ทีค่รแูละนกัเรยีน ทุกคนควรทรำบ
และน้อมน ำมำปฏบิตั ิกำรศกึษำตอ้งมุง่สรำ้งพืน้ฐำนใหแ้ก่ผูเ้รยีน 4 ดำ้น 

นโยบายด้านการศึกษา/ราชปิโยรสา.pdf
นโยบายด้านการศึกษา/ราชปิโยรสา.pdf


คณุลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์

1. มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจต่อชำตบิำ้นเมอืง
2. ยดึมัน่ในศำสนำ
3. มัน่คงในสถำบนัพระมหำกษตัรยิ์
4. มคีวำมเอือ้อำทรต่อครอบครวัและชุมชนของตนเอง

1. มีทศันคติท่ีดีและถกูต้อง 





คณุลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์

1. รูจ้กัแยกแยะสิง่ทีผ่ดิ – ชอบ / ชัว่ - ดี
2. ปฏบิตัแิต่สิง่ทีช่อบ สิง่ทีด่งีำม
3. ปฏเิสธสิง่ทีผ่ดิ สิง่ทีช่ ัว่
4. ชว่ยกนัสรำ้งคนดใีหแ้ก่บำ้นเมอืง

2. มีพืน้ฐานชีวิตท่ีมัน่คงเข้มแขง็





คณุลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์

1. กำรเลีย้งดลูกูหลำนในครอบครวั หรอืกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศกึษำ
ตอ้งมุง่ใหเ้ดก็และเยำวชนรกังำน สูง้ำน ท ำจนงำนส ำเรจ็

2. กำรฝึกฝนอบรมทัง้ในหลกัสตูรและนอกหลกัสตูร  ตอ้งมจีุดมุง่หมำย
ใหผู้เ้รยีนท ำงำนเป็นและมงีำนท ำในทีส่ดุ

3. ตอ้งสนบัสนุนผูส้ ำเรจ็หลกัสตูรมอีำชพี  มงีำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตวัเอง
และครอบครวั

3. มีอาชีพ  มีงานท า



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สาระที่ ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1 เข้ำใจกำรท ำงำน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 
มีทกัษะกระบวนกำรท ำงำน ทกัษะกำรจดักำร ทกัษะกระบวนกำร
แก้ปัญหำ ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกนั และทกัษะกำรแสวงหำควำมรู้
มคีุณธรรมและลกัษณะนิสยัในกำรท ำงำน  มจีติส ำนึกในกำรใชพ้ลงังำน  
ทรพัยำกร  และสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรด ำรงชวีติและครอบครวั



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สาระที ่ 4 การอาชีพ

มาตรฐาน ง 4.1 เขำ้ใจ มทีกัษะทีจ่ ำเป็น
มีประสบกำรณ์  เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ  
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันำอำชพี   มคีุณธรรม และ
มเีจตคตทิีด่ตี่ออำชพี





คณุลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์

4. เป็นพลเมืองดี  มีวินัย

1. กำรเป็นพลเมอืงดเีป็นหน้ำทีข่องทุกคน
2. ครอบครวั 3 สถำนศกึษำ และสถำนประกอบกำร  ตอ้งสง่เสรมิใหทุ้กคน

มโีอกำนท ำหน้ำทีเ่ป็นพลเมอืงดี
3. กำรเป็นพลเมอืงด ีคอื “เหน็อะไรทีจ่ะท ำเพือ่บำ้นเมอืงไดก้ต็อ้งท ำ”

เชน่ งำนอำสำสมคัร งำนบ ำเพญ็ประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล 
ใหท้ ำดว้ยควำมมนี ้ำใจและควำมเอือ้อำทร



พลเมืองท่ีดี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถมัภ ์ฯ



พบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในการพฒันาโรงเรียน

▪ ผูน้ ำชุมชน หรอืผูน้ ำศำสนำ
หรอืนกัวชิำกำร
หรอืกรรมกำรสถำนศกึษำ
หรอืผูส้นบัสนุนโรงเรยีน 
หรอืผูป้กครองนกัเรยีน
หรอืศษิยเ์ก่ำ 

ภาคเรียนละ 
1 ครัง้

อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ พร้อมสรปุรายงาน Coach และผูป้ระเมิน ภาคเรียนละ 1 ครัง้
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เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน
และกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้

พร้อมสรปุรายงาน Coach และผูป้ระเมิน ภาคเรียนละ 1 ครัง้
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จดัท าข้อเสนอแนะ แนวทาง
ในการพฒันาสถานศึกษา

พร้อมข้อมลูและเหตผุลในบทบาทของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครัง้  
พร้อมสรปุรายงาน Coach และผูป้ระเมิน  ภาคเรียนละ 1 ครัง้
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“ บทบาท สพท.”



จดัท าข้อเสนอแนะ แนวทาง
ในการพฒันาสถานศึกษา

พร้อมข้อมลูและเหตผุลในบทบาทของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครัง้  
พร้อมสรปุรายงาน Coach และผูป้ระเมิน ภาคเรียนละ 1 ครัง้
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“ บทบาท สพฐ. ”



การประเมนิประกนัคุณภาพ  การประเมนิตนเองอย่างเข้มงวด

เป็นหัวใจของการพัฒนาโรงเรียน
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โรงเรียนของท่านอยู่ระดบัไหน
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- ก ำลงัพฒันำ 
- ยอดเยีย่ม 5 ระดบั
- ทำ่นรูไ้ดอ้ยำ่งไร
- มแีผนในกำรยกระดบัอยำ่งไร



รายงานผล
การพฒันาโรงเรียนทีภ่าคภูมิใจ

รายงานเมื่อครบ 1 ปี
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