คำชี้แจง
กำรใช้คมู่ ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรแก้ปญ
ั หำ
และส่งเสริมพัฒนำกำรกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย
ภำคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
------------------------------1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้ประกอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการแข่งขันความสามารถผู้เรียนด้านภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2559
1.2 เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนใน
สังกัด และนามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2. ขอบข่ำยของกำรนิเทศ
การแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการการอ่าน การเขียนภาษาไทย

3. กระบวนกำรใช้คมู่ ือกำรนิเทศ
3.1 ก่อนใช้คมู่ ือนิเทศ
- ศึกษาคูม่ ือวิธีการใช้คมู่ ือการนิเทศ
- ศึกษาบริบทโรงเรียนที่รับการนิเทศฯ
- ประชุมคณะนิเทศ
3.2 การใช้คมู่ ือนิเทศ
- สอบถาม/สัมภาษณ์/โดยผู้นิเทศ
- ตรวจสอบ/รายงานข้อมูล และร่องรอยการดาเนินงาน
3.3 หลังการนิเทศ
- สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนโดยวาจา
- ให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะ
- รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับการนิเทศ
- ผู้นิเทศเก็บคูม่ ือนิเทศฉบับนี้กลับด้วย
- นัดหมายการนิเทศครั้งต่อไป

4. คูม่ ือกำรนิเทศ
คูม่ ือที่ใช้นิเทศการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย ประจาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
มี 1 ฉบับ มี 3 ตอน

5. กำรรำยงำนผลกำรนิเทศ
- ผู้นิเทศสรุปผลการนิเทศ ตามแบบสรุปมอบให้เจ้าของโครงการเพื่อสรุป รายงานผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯและ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต่อไป

แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย
………………………………………………….

คำชี้แจง
แบบนิเทศติดตามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 3
ผลการการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
“”””””””””””””””””

ตอนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น
โรงเรียน………………………………………………..กลุ่มเครือข่าย………………………............ขนาดโรงเรียน.....................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จานวนนักเรียนทั้งหมด………………………คน
2. เปิดสอนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
3. จานวนนักเรียนทั้งหมด……………….คน ชาย……………คน หญิง…………คน
จานวนครู…………………….……….คน ชาย……………คน หญิง…………คน

ตอนที่ 2
ที่

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย ครั้งที่ 1/2559

รำยกำรปฏิบัติ / ดำเนินกำร

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียนก่อนสอน
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านการเขียน
ภาษาไทย
4.

จัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านการเขียนอย่าง
เป็นระบบ

5.
จัดหาและจัดทาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านการ
เขียนภาษาไทยอย่างหลากหลาย
6.

.

จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ปลุกเร้า จูงใจ
และเสริมแรง เอื้อต่อการเรียนรู้
และส่งเสริมการอ่านการเขียน
ภาษาไทย

กำรปฏิบัติ
3

2

1

ปัญหำ

ข้อเสนอแนะ
แนวทำงแก้ปัญหำ

ที่

รำยกำรปฏิบัติ / ดำเนินกำร

7.

เอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็น
รายบุคคลและแสดงความเมตตา
ต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง

8

จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านการ
เขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์

กาหนดรูปแบบและวิธีการวัดและ
9. ประเมินผลการอ่านการเขียน
อย่างเป็นระบบ
10. จัดหาและจัดสร้างคูม่ ือวัดและ
ประเมินผลการอ่านการเขียน
อย่าง มีคุณภาพ
11 จัดทาแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
12. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการอ่าน
การเขียนภาษาไทย
13. มีรูปแบบส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนด้านการอ่านการเขียน
ภาษาไทยและประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

กำรปฏิบัติ
3

2

1

ปัญหำ

ข้อเสนอแนะ
แนวทำงแก้ปัญหำ

ตอนที่ 3
ที่

ผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ครั้งที่ 1/2559

รำยกำรปฏิบัติ / ดำเนินกำร

กำรปฏิบัติ
3

2

1

ปัญหำ

ข้อเสนอแนะ
แนวทำงแก้ปัญหำ

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านการ
เขียนภาษาไทย
2. นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา
ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นกลุ่มด้านการอ่าน
การเขียน
4. นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและ
รับผิดชอบด้านการอ่านการเขียน
. ภาษาไทย
5. นักเรียนฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
และสร้างสรรค์ผลงานด้านการอ่าน
การเขียนด้วยตนเอง
6. นักเรียนฝึกอ่านแลเขียนภาษาไทย
ตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเองอย่างมีความสุข
7. นักเรียนฝึกประเมินและปรับปรุง
ตนเองด้านการอ่านการเขียน
ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
8. นักเรียนแสดงออกด้านการอ่าน
การเขียนด้วยความมั่นใจ
เกณฑ์การพิจารณาระดับปฏิบตั ิการ
ระดับปฏิบตั ิ
3
2
1

ร้อยละ

ความหมาย

80-100
50-79
ต่ากว่า 50

ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

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

สรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ตำมนโยบำยจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้ รียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
………………………………………………….
ก. ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อโรงเรียน………………………………..กลุ่มโรงเรียน……………………………ขนำดโรงเรียน................................
2. เปิดสอนในระดับ
ก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
3. จำนวนนักเรียนทั้งหมด……………….คน ชำย……………คน หญิง…………คน
จำนวนครู…………………….……….คน ชำย……………คน หญิง…………คน
ข. ข้อมูลกำรติดตำมกำรอ่ำนได้ อ่ำนคล่อง (ใช้ข้อมูลจำก EMES ณ วันที่ 30 มิ.ย.2559)
ชัน้

จำนวนนักเรียน
(ทั้งหมด)

ดีมำก

ระดับคุณภำพกำรอ่ำนได้
(จานวนนักเรียน/ คน)
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

ป. 1

……………

...........

...........

...........

.............

ป. 2

....................

...........

...........

...........

..............

ป.3

....................

...........

...........

...........

..............

แนวทำงกำรแก้ไขนักเรียนกลุ่ม
ปรับปรุง

อ่ำนได้ หมายถึง ความสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของคา ประโยค ข้อความสั้นๆ เรื่องราว
ในสื่อต่าง ๆ หรือในหนังสือได้ตามระดับชั้น
ชัน้

จำนวนนักเรียน
(ทั้งหมด)

ดีมำก

ระดับคุณภำพกำรอ่ำนคล่อง
(จำนวนนักเรียน / คน)
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ป.4

....................

............

............

............

................

ป.5

....................

............

............

............

...............

ป.6

....................

............

............

............

...............

แนวทำงกำรแก้ไขนักเรียนกลุ่ม
ปรับปรุง

อ่ำนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านการอ่านในเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้น
ของผู้เรียน และสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้

ข. ข้อมูลกำรติดตำมกำรเขียนได้ เขียนคล่อง (ใช้ข้อมูลจำก EMES ณ วันที่ 30 มิ.ย.2559)
ชัน้

จำนวนนักเรียน
(ทั้งหมด)

ดีมำก

ระดับคุณภำพกำรเขียนได้
(จานวนนักเรียน / คน)
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

ป.1

....................

.............

................

................

………….......

ป.2

....................

................

................

...............

...............

แนวทำงกำรแก้ไขนักเรียนกลุ่ม
ปรับปรุง

ป.3
....................
............... ............... ................ ...............
เขียนได้ หมายถึง ความสามารถเขียนคา ประโยค ข้อความสั้นๆ เรื่องราว ได้ถูกต้องตามระดับชั้นของผู้เรียน
ระดับคุณภำพกำรเขียนคล่อง
จำนวนนักเรียน
แนวทำงกำรแก้ไขนักเรียนกลุ่ม
(จำนวนนักเรียน / คน)
ชัน้
(ทั้งหมด)
ปรับปรุง
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ป.4

....................

.............

................

................

…………

ป.5

....................

................

................

...............

...............

ป.6

....................

...............

...............

................

...............

เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนคา ประโยค เรื่องราว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาได้รวดเร็วในระยะเวลาที่
เหมาะสม ตามระดับชั้นของผู้เรียน

หมายเหตุ - ได้ส่งคูม่ ือนิเทศไปที่โรงเรียนครบทุกโรง โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูลแล้ว
ผู้นิเทศเก็บคู่มือกลับเพื่อสรุปผลการนิเทศต่อไป

ที่ปรึกษำ
นายเกิดมี สอนเมือง
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
นายสาราญ อินทนาม
นายปัญจพล แสงคาไพ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คณะจัดทำคูม่ ือนิเทศติดตำม
นายสาเภา ศรีสมศักดิ์
นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง
นางเกษมณี ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์ คามูล

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

