๒๓๘
สวนที่ ๖
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
๖.๑ การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
โรงเรี ย นบ านห ว ยขอบห ว ยเหี ย ม โดยกลุ ม รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา ไดกําหนดวิธี การขั้นตอนการดํ าเนิ นงานเพื่อใหบรรลุต ามเปาหมายความสํ าเร็ จเป น ๕
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการ
ขั้นตอนที่ ๒ ปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที ๕ ประสานความสําเร็จ
รายละเอียดการ
ดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอน
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ขอบขาย / เนื้อหาสาระ
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการ ๑. ผูบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการ/ชี้แจง
ตุลาคม
๑. เปาหมายทิศทางการนิเทศฯ
แนวนโยบาย กลยุทธจุดเนนการพัฒนา
๒๕๖๑
๒. การดําเนินงานตามกลยุทธ ๕ ดาน
สถานศึกษากับคณะครูทุกคน
๓. การพัฒนาตามจุดเนนของ
๒. วางแผนแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กระทรวงฯ / สพฐ. / สพป.
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
๔. การดําเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพภายใน
กระทรวงฯ / สพฐ. / สพป.
๕. ผลการประเมินคุณภาพ
๖. การพัฒนาหลักสูตร
๗. โรงเรียนคุณภาพ
๘. หองเรียนคุณภาพ
ขั้นตอนที่ ๒ ปฏิบัติการ ๑. ประชุมปฏิบัติการ / ชี้แจงทิศ
ตุลาคม
๑. เปาหมายทิศทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา ปฏิทินการนิเทศ
๒๕๖๑
ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
๒. ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
นักเรียน
ตุลาคม
ปการศึกษา ๒๕๖๒
๓. กําหนดเปาหมายความสําเร็จ /
๒๕๖๑
๓. แนวทางการดําเนินงานพัฒนา
เปาหมายผลสัมฤทธิ์
คุณภาพ

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๓๙

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๓
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล

กิจกรรมที่ดําเนินการ
ระยะเวลา
ครูประจําชั้น/ประจําวิชา
๑. วิเคราะหนักเรียนจากผลการประเมิน พฤษภาคม
เปนรายบุคคล
๒๕๖๒
๒. กําหนดเปาหมายระดับหองเรียน
วางแผนการสอนและออกแบบการเรียนรู
-๓. คณะครูจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของตนเองและนําเรียนเสนอผูบริหาร
ตลอดปการ
๔. จัดทําการเรียนการสอนและตาม
ศึกษา ๒๕๖๒
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามงานโครงการ /
กิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู
ตลอดจนงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ ๔ ติดตาม
และประเมินผล

ผูบริหารโรงเรียน / คณะกรรมการ
ประเมินแผนงาน /โครงการ /กรรมการ
นิเทศ
๑. ติดตามตรวจสอบนิเทศภายใน/นิเทศ
การสอนตามปฏิทิน
๒. สงเสริมสนับสนุนและประเมินผลงาน
และใหการเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๕ ประสาน ๑. รวบรวมผลการประเมินการ
ความสําเร็จ
ปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
งานโครงการ /กิจกรรม และแผนการ
จัดการเรียนรูตลอดจนงานพิเศษที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. สรุปเทียบเปาหมาย
๓. รายงานผล

ขอบขาย / เนื้อหาสาระ
โรงเรียนคุณภาพ
๑. ภาระงาน โครงงาน / กิจกรรม /
งานพิเศษ
๒. การนิเทศ/ ปฏิทินการนิเทศ การ
ปฏิบัติงาน
๓. การดําเนินการตามกรอบกลยุทธ
หองเรียนคุณภาพ
๑. หลักสูตร / การออกแบบการเรียนรู
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
๓. ICT มาใชในการจัดการศึกษา
๔. วิจัยเชิงบวกในหองเรียน

ตุลาคม
๒๕๖๑ –
กันยาน
๒๕๖๒

๑. การดําเนินการตามกรอบกลยุทธ
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตุลาคม
๒๕๖๑ –
กันยายน
๒๕๖๒

๑. โรงเรียนคุณภาพ / หองเรียน
คุณภาพตามกลยุทธ ๕ ดาน
๒. การพัฒนาตามจุดเนน / ตาม
นโยบายของกระทรวงฯ / สพฐ. / สพป.
๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. การพัฒนาหลักสูตร
๕. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

๖.๒ การประเมินผลและเครื่องมือการประเมิน
๑. ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบกลยุทธ ๕ ดาน โดยใช
แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
๒. สอบถาม สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ
๓. ประเมินรองรอยการทํางาน

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

