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แบบนเิทศ ตดิตาม การเตรียมความพรอ้มในการเปดิภาคเรียนของสถานศกึษา 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าชี้แจง   

1. ผู้นิเทศใช้แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพรอ้มก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยการสังเกต สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน หรือผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเยี่ยมช้ันเรียน ตามรายการที่ปรากฏในแบบนิเทศฉบับนี้ 

2. ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง มี/ปฏิบัติ หรือ ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ และเขียนข้อความเพิ่มเติมลงในช่องว่าง 
ที่ก าหนดไว้ตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏ ณ วันที่นิเทศ 

3.  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเตรยีมไว้ล่วงหน้าทั้ง 3 ตอน แล้วด าเนินการจัดส่งด้วยวิธีอัพโหลดไฟล์ที่เว็บไซต์
กลุ่มนิเทศ สพป.สตูล (http://www.nitessatun.net) แล้วจัดท าส าเนาไว้ที่โรงเรียนจ านวน 1 ฉบับ เพื่อรองรับการ
นิเทศ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  2560 

4. แบบนิเทศ ติดตามฯ  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่   
   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา    
  ตอนที่ 2  รายการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ตอนที่ 3  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป  (ตามสภาพจริง ณ วันที่ .....15.....พฤษภาคม  2560) 

1.1  ช่ือโรงเรียน.......บ้านดูสน............เครือข่าย..........ควนโดน............. 

1.2  ช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน.........นายมูฮ าหมาด   หลีเยาว์..........โทรศัพทม์ือถือ ......089-4643423.......... 

1.3  ข้อมูลครูและบุคลากร 

รายการ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1. จ านวนรองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 

2. จ านวนครูผูส้อน - 8 8 

3. จ านวนพนักงานราชการ - - - 

4. จ านวนครูอัตราจ้าง - 2 2 

5. จ านวนครูพี่เลี้ยง - - - 

6. จ านวนนักการภารโรง 1 - 1 

รวม 1 10 11 

 

http://www.nitessatun.net/
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1.4 ข้อมูลนักเรียน  

        - จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น......................124.....................คน จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.1 1 6 15 21 

อ.2 1 5 5 10 

รวม 2 11 20 31 

ป.1 1 4 15 19 

ป.2 1 8 5 13 

ป.3 1 11 5 16 

ป.4 1 7 7 14 

ป.5 1 9 4 13 

ป.6 1 9 9 18 

รวม 6 48 45 93 

ม.1 -    

ม.2 -    

ม.3 -    

รวม -    

รวมท้ังหมด 8 59 65 124 
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1.5 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 ก. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  - ผลการประเมินพฒันาการเด็ก ช้ันอนุบาลปทีี่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กท่ี

ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 11 10/90.91 - 1/9.09 

2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 11 11/100 - - 

3. ด้านสังคม 11 9/81.81 2/18.18 - 

4. ด้านสติปัญญา 11 9/81.81 1/9.09 1/9.09 

   

  - ผลการประเมินพฒันาการเด็ก ช้ันอนุบาลปทีี่ 2 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กท่ี

ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 19 19/100 - - 

2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 19 19/100 - - 

3.ด้านสังคม 19 19/100 - - 

4.ด้านสติปัญญา 19 19/100 - - 

 

 ข. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 

  - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี 58-59 
2558 2559 

ความสามารถด้านภาษา 53.71 58.46 4.75 

ความสามารถด้านค านวณ 53.43 43.73 -9.70 

ความสามารถด้านเหตุผล 53.71 61.75 8.04 
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  - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี 58-59 
2558 2559 

คณิตศาสตร์ 54.00 44.29 -9.71 

ภาษาไทย 52.00 55.89 3.89 

วิทยาศาสตร ์ 43.65 39.43 -4.22 

สังคมศึกษา 52.40 47.50 -4.90 

ภาษาอังกฤษ 36.75 33.57 -3.62 

 

  - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี 58-59 
2558 2559 

คณิตศาสตร์    

ภาษาไทย    

วิทยาศาสตร ์    

สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ    

 

1.6 รายช่ือนักเรียนที่มีปญัหาการอ่านเขียนในระดับปรบัปรงุ ปีการศึกษา 2559 

ท่ี ชั้น ชื่อ – สกุล นักเรียน 
ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขยีน 

ผู้รับผิดชอบ การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่านรู้
เรื่อง 

การเขียนค า การเขียนเรื่อง 

1 ป.3 เด็กชายฟุรกอน มาลิน ี

(นักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม) 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางปิยะภรณ์  

ชูสุวรรณ 

2 ป.4 เด็กชายนาวาวี   เทศ
อาเส็น (นักเรียนพิเศษ
เรียนร่วม) 

 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางอาสาน๊ะ 
สุวรรณกระวี 
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ท่ี ชั้น ชื่อ – สกุล นักเรียน 
ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขยีน 

ผู้รับผิดชอบ การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่านรู้
เรื่อง 

การเขียนค า การเขียนเรื่อง 

3 ป.4 เด็กชายอักษร  เกปัน 

(นักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม) 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางอาสาน๊ะ 
สุวรรณกระวี 

4 ป.5 เด็กหญิงนสัรีน สินชัย
กุล (นักเรียนพเิศษ
เรียนร่วม) 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางนารีรัตน์  
อัลมาตร 

5 ป.5 เด็กชายวิทวีน เทศอา
เส็น  (นักเรียนพเิศษ
เรียนร่วม) 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางนารีรัตน์  
อัลมาตร 

6 ป.5 เด็กชายอับดลุเล๊าะ  
หมัดหมีน (นักเรียน
พิเศษเรียนร่วม) 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางนารีรัตน์  
อัลมาตร 

7 ป.5 เด็กชายศุภวรรณพัฒน์ 
แซะอาหลี (นักเรียน
พิเศษเรียนร่วม) 

พอใช้ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางนารีรัตน์  
อัลมาตร 

8 ป.6 ด.ชวรเดช พฤกสุวรรณ 

(นักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม) 

ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ ปรับปรงุ นางฟาตีมะห์  
ลายู 
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ตอนท่ี  2  รายการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

รายการนิเทศ ติดตาม  
มี/

ปฏิบัติ 
ไม่มี/ 

ไม่ปฏิบัติ 
บันทึกผู้นิเทศ 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 จัดประชุมครู /บุคลากร /ผูป้กครอง/นักเรียน 
ก่อนเปิดภาคเรียน  (ก่อนวันที่ 16  พฤษภาคม  2560) 

 
√ 

 
 

 

    1.2 จัดช้ันเรียน/จัดครูเข้าสอน และมอบหมายงานให้ครู
และบุคลากร รบัผิดชอบอย่างชัดเจน  (โดยวาจาหรือ 
ลายลักษณ์อกัษร) 

√   

   1.3 จัดประชุมครูวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากอ่น
เปิดภาคเรียน (ก่อนวันที่ 16  พฤษภาคม  2560) 

√   

2. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
    2.1  จัดบริเวณและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
ไม่รกรงุรงั และมีความปลอดภัย 

√   

    2.2  จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์  จุดจอด 
รถรับ-ส่งนักเรียน  มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยส าหรบั 
การเดินทางไป-กลับ ของนักเรียน 

√   

    2.3  ดูแล ปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน 
ให้มีความปลอดภัย 

√   

    2.4  ตรวจสภาพ ปรบัปรุง/แก้ไข อุปกรณ์ในสนามเด็กเลน่/
เครื่องเล่นสนาม  สนามกีฬา ให้มีความปลอดภัย 

√   

    2.5  ดูแลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าให้เกิดความ
ปลอดภัย 

√   

    2.6  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า หอ้งส้วม มีระบบน้ า/
น้ าประปาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  มีอปุกรณ์สะดวก 
ต่อการใช้งาน และถูกสุขลกัษณะ 

√   

    2.7  จัดห้องเรียน ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
มีบรรยากาศน่าเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน 

√   

    2.8  จัดห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ ทุกห้อง ใหส้ะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และมบีรรยากาศน่าเรียน  
มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

√   

    2.9  จัดห้องสมุดโรงเรียน ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
มีหนังสือและการบริการที่เหมาะสม 

√   
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รายการนิเทศ ติดตาม 
มี/

ปฏิบัติ 
ไม่มี/ 

ไม่ปฏิบัติ 
บันทึกผู้นิเทศ 

3. ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
    3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
สถานศึกษา ได้รับการแต่งตัง้เป็นปจัจบุัน 

 

√ 

  

    3.2  จัดการเรียนการสอนเพื่อปรบัพื้นฐานความรู้ ให้แก่
นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน/จัดสอนซ่อมเสริม 

√   

    3.3 จัดท าเอกสาร แบบ ปพ. และอิ่น ๆ ของห้องรียน เสร็จ
เรียบร้อยทุกช้ันเรียน  

√   

    3.4 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กเรียน
รวม (IEP) ครบทุกคน  

√   

    3.5 การวางแผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี
การศึกษา 2560 

√   

    3.6  จัดตารางการเรียนรู้/ตารางสอน  เสรจ็เรียบร้อย 
ทุกช้ันเรียน 

√   

    3.7  มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามตาราง 
การเรียนรู้/ตารางสอน ที่ก าหนดไว้ 

√   

    3.8  นักเรียนมเีครื่องแบบนกัเรียน  อุปกรณ์เครื่องเขียน 
แบบเรียน หนังสือเรียนครบทกุคน 

√   

    3.9  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน √   

 
ตอนที่  3  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
  3.1  จุดเด่น 
โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  ด้านวิชาการ  งานธุรการงานอาหาร
กลางวัน  งานสถานที่  งานอนามัยโรงเรียน  งานงบประมาณ  งานบุคลากร   และอ่ืนๆ 

3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนขาดครูที่ตรงวิชาเอก  ได้แก่  เอกคณิตศาสตร์  เอกภาษาอังกฤษ 

 3.3  ข้อเสนอแนะ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดสรรอัตราก าลังครูในวิชาเอกที่ขาดแคลน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


