คำสั่งโรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์
ที่ 18/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2565

…………………...........................
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้
๑. นายโสภณ ชุมพลศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู มีแย้มภักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายอาภากร ศุภเลิศ
ครู ค.ศ.1
กรรมการ
4. นางสาวรติกานต์ จันทร์งาม ครู ค.ศ.1
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจาเป็น พิจารณาค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
วางแผนจัดทาแผนงานโครงการ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ดาเนินการตามแผน กากับติดตาม ประเมิน
ความก้าวหน้า ประเมินผลสรุป และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน โดยนิเทศติดตาม ประสานงาน ให้คาปรึกษา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕6๕
ลงชื่อ
(นายโสภณ ชุมพลศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ปฏิทินกำรนิเทศชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
ว/ด/ป
21 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565
25 ก.ค. 2565
25 ก.ค. 2565
26 ก.ค. 2565
27 ก.ค. 2565
1 ส.ค. 2565
ตลอดภาคเรียน

27 กันยายน
2565

ผู้ให้กำรนิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ
รูปแบบ
หมำยเหตุ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู
1. ประชุมคณะครู PLC ภายในโรงเรียน
วิเคราะห์ปัญหาทางวิชาการ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
3. จัดทาแผนนิเทศภายใน
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู
4. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นอนุบาล 1-2
คณะกรรมการ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู
5. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
คณะกรรมการ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู
6. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
คณะกรรมการ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู
7. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร/
คณะครู
8. สรุปผล เยี่ยมชั้นเรียนชั้นอนุบาล ๒
ฝ่ายวิชาการ
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้บริหาร/
คณะครู
9. จัดกิจกรรมการนิเทศ เช่น
ฝ่ายวิชาการ
- เทคนิควิธีการสอน
- การสอนซ่อมเสริม
- การทาแฟ้มพัฒนางาน
- การเขียนแผนการสอน
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน
- การใช้สื่อการสอน
10. เยี่ยมชั้นเรียน
11. นิเทศแผนงาน/ปรึกษาแนะนา
12. นิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
13. ศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร/
14. การประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
15. สรุป รายงานผล
หมำยเหตุ วันเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

ปฏิทินกำรนิเทศชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
ว/ด/ป
31 ต.ค. 2565

ผู้ให้กำรนิเทศ
ผู้บริหารโรงเรียน

18 พ.ย. 2565 ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการ
21 พ.ย. 2565 ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการ
22 พ.ย. 2565 ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการ
23 พ.ย. 2565 ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการ
6 ธ.ค. 2565
ผู้บริหาร/
ฝ่ายวิชาการ
7 ม.ค. 2565
ผู้บริหาร/
ฝ่ายวิชาการ
ตลอดภาคเรียน
ผู้บริหาร/
ฝ่ายวิชาการ

9 มี.ค. 2565

ผู้บริหาร/
ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับกำรนิเทศ
รูปแบบ
คณะครู
1. ประชุมคณะครู PLC ภายในโรงเรียน
วิเคราะห์ปัญหา/ส่งเสริมให้กาลังใจ
คณะครู
2.เยี่ยมชั้นเรียนชั้นอนุบาล 1-2
คณะครู

4. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

คณะครู

5. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

คณะครู

6. เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

คณะครู

7. สรุปผล เยี่ยมชั้นเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๕
8. สรุปผล เยี่ยมชั้น ป.๑, ป.๓และ ป.๖

คณะครู
คณะครู

-

9. จัดกิจกรรมการนิเทศ เช่น
- เทคนิควิธีการสอน
- การสอนซ่อมเสริม
- การทาแฟ้มพัฒนางาน
- การเขียนแผนการสอน
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน
- การใช้สื่อการสอน
10. เยี่ยมชั้นเรียน
11. นิเทศแผนงาน/ปรึกษาแนะนา
12. นิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
13. ศึกษาดูงาน
14. การประเมินผล
15. สรุป รายงานผล

หมำยเหตุ วันเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

หมำยเหตุ

RT/NT/
O-NET

