
แบบรายงานการนำเสนอรูปแบบการนเิทศภายในของสถานศึกษา 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
1) ช่ือรูปแบบ  “4C Model” 
2) ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนเขาย้อยวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอเขาย้อย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ. 2502 ต้ังอยู่เลขท่ี  121/1     หมู่ท่ี 3   ตำบลเขาย้อย   อำเภอเขาย้อย   จังหวัดเพชรบุรี     สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3   มีบุคลากร รวม
ท้ังส้ินจำนวน  58 คน  มีนักเรียนท้ังส้ินจำนวน 808 คน โดยมีนายนิติพงษ์  ยาวไธสง  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

สภาพบริบทโดยรอบของโรงเรียนเขาย้อยวิทยาต้ังอยู่กลางชุมชน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพเกษตรกรรม ฐานะทางครอบครัวปานกลาง สถานภาพเป็นคุณพ่อคุณแม่เล้ียงเด่ียว 
ท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนกระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ของอำเภอ          ทางโรงเรียนได้จัดใหม้ีรถรับส่งไว้บริการนักเรียน  
คุณภาพนักเรียนโดยภาพรวมมีความหลากหลาย        เนื่องจากนักเรียนในพื้นท่ีท่ีมีผลการเรียนสูงมักไปศึกษาต่อใน
สถานศึกษาเขตอำเภอเมือง  

 โรงเรียนเขาย้อยวิทยาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในปีการศึกษา 2561 ในระดับScQA เป็น
ต้นแบบโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี       และผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครั้งท่ี 4  ในระดับดีมาก   

วิสัยทัศน์  : มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  สู่มาตรฐานสากล  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย    โดยความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียนอย่าง
เข้มแข็ง 

อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยงาน สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ 
เอกลักษณ์ : ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ 
 

 สภาพปัญหาในปัจจุบนั 
 1) ด้านบุคลากร : โรงเรียนมีอัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในบางสาขาวิชา  
 2) ด้านนักเรียน :  
  2.1) นักเรียนมีความหลากหลายท้ังด้านการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
  2.2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 ๓) ด้านสภาพบริบท 
  3.1) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ปัจจุบันต้องปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ 
  3.2) ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนและสถานภาพทางครอบครัวส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงใน
ด้านต่าง ๆ ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



3) รูปแบบ กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 

โรงเรียนเขาย้อยวิทยาตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพของนักเรียน มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการในการจัดการเรียนรู้     โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกัน
ของบุคลากรภายในโรงเรียน    ดำเนินการขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ
กลุ่มงาน ขับเคล่ือนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ     ผ่านกระบวนการ 
นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ     โดยเริ่มจากการร่วมกันวางแผน ร่วมลงมือทำ ร่วมติดตามตรวจและร่วมแสดงความ
ยินดี 

4) วิธีการดำเนินการ 

4.1) ร่วมวางแผน  (Co-Planning) 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยาใช้หลักการบริหารงานโดยใช้การกระจายอำนาจให้กับกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน      ได้แก่ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานอำนวยการ และ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

4.1.1 ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานศึกษาจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ     การปฏิรูปการศึกษา
และทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

4.1.2 ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาและ สภาพบริบทของเพื่อวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย 

4.1.3 ร่วมประชุมคณะครู     เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แต่งต้ังคำส่ังครูปฏิบัติหน้าท่ีประจำปีการศึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.1.4 ส่งเสริมให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการ     และความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยร่วมกันเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนา 



4.1.5 ร่วมวางแผนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สภาพแวดล้อมความต้องการของชุมชน และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยทางโรงเรียนเขาย้อยวิทยาได้จัดทำหลักสูตร
ทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2563 และในปี
การศึกษา 2564 ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  ตามความสนใจของ
นกัเรียน  

4.1.6 ประชุมคณะครูเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     และประกาศค่า
เป้าหมายให้ทราบท่ัวกัน 

4.1.7 โรงเรียนจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในระดับกลุ่มงานและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้
เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     การดำเนินกิจกรรมโครงการตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายร่วมกัน  

4.1.7 โรงเรียนดำเนินการจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4.2 ร่วมลงมือทำ (Co-Acting) 
4.2.1  โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา โดยให้คณะครูดำเนินการจัดทำกิจกรรม 

หรือโครงการต่างๆ ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของนักเรียน 
4.2.2  ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรม/   โครงการเสริม

หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
4.2.3  ครูท่ีปรึกษาดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรอง SDQ เพื่อทราบถึงปัญหา ความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
4.2.4  ครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเรียนรวม     แจ้งรายช่ือให้คณะครู

ทราบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน 
4.2.5  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัประชุม PLC เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน การขับเคล่ือนงานวิจัยในช้ันเรียน 

4.2.6  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ    เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรรถนะสำคัญ  

4.2.7  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    ของ
โรงเรียน   

4.3 ร่วมกันตรวจสอบ (Co-Monitoring) 
4.3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน         อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยเน้นการให้คำปรึกษาแบบกัลยาณมิตร  
4.3.2  คณะครูแต่ละกลุ่มสระการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน     เพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม  
4.3.3  ประชุม PLC ของกลุ่มสาระฯ และกลุ่มงานเพื่อร่วมติตตามผลการดำเนินกิจกรรม    หรือโครงการท่ี

รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
4.3.4 ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระยะหากมีปัญหาจะได้ช่วยกันหา
แนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที 

 



4) ร่วมกันยินดี (Co-Reinforcing &Praising) 
4.4.1 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีประสบความสำเร็จในโอกาสต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ การแข่งขัน

กิจกรรมต่างๆ ท้ังของหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเป็นแรงเสริมให้กับนักเรียน  
4.4.2 ยกย่องและแสดงความยินดีกับคุณครูท่ีได้ส่งเสริมนักเรียนเข้าทำกิจกรรมต่างๆ  ช่ืนชมคณะครูในทุก

กลุ่มสาระฯ ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เมื่อมีการประชุมประจำเดือนเพื่อให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏบิัติงาน 

4.2.3 กลุ่มงานบุคคลดำเนินโครงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา   การให้
ขวัญกำลังใจแก่คณะครูของโรงเรียนในทุกโอกาสท้ังงานมงคลและอวมงคล 

4.2.4 ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านการประชุมผู้ปกครอง ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน
และหน้าเพจ facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรยีนเขาย้อยวิทยา 

 
5) การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 5.1 ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานประชุมปรึกษาหารือกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน 

5.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการติดตามรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  /  โครงการของคณะครู
ภายในกลุ่มสาระเพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานนโยบายและแผน 

5.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระฯ ประจำปี
การศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาต่อไป 

5.4 หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษาแจ้งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 5.5 หัวหน้างานสารสนเทศจัดทำเล่มสารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

6) ผลสำเร็จที่ได้ 

 6.1 ได้รับรางวัล    IQA AWARD   ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับยอดเย่ียม    ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง  สังกัด สพม.10 ปีการศึกษา 2561 

6.๒ ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 สถานศึกษาดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ       ประจำปี  
2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

6.3 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบ        และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน- 
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม ประเภทสถานศึกษา  ขนาดกลาง        ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2561 

6.4 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดตามมาตรฐานของ สพฐ. ระดับ “ดีเย่ียม”  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 

6.5 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับ สพม.10 ในภาพรวมของเขต
ตรวจราชการภาคกลาง สพฐ. ปีการศึกษา 2562 

6.6 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” 

6.7  โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ของคุรุสภา 



6.8  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
7) การนำผลไปใช ้

 จากการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามรูปแบบ 4C Model     ซึ่งเน้นการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กระจายอำนาจให้กับกลุ่มงาน   และเปิดโอกาสให้คณะครูทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ   ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน    การดำเนินกิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ
เพื่อบรรลุตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ผ่านการประชุม PLC ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร   

โรงเรียนเขาย้อยวิทยามีการดำเนินงานในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1) ระดับสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา วางเป้าหมายคุณภาพของ
สถานศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ดำเนินการจัดทำกิจกรรม 
โครงการตามปฏิทินที่วางแผนไว้ โดยมีกระบวนการนิเทศติดตามจากหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะ จัดให้มีการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางพัฒนา
กิจกรรมนั้นๆ ร่วมกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาต่อไป 

2) ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้มีชั่วโมง PLC เพื่อใช้เป็นชั่วโมงในการ
ดำเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดแก้ปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนในภาระหนา้ท่ี
รับผิดชอบของครูท่ีประสบปัญหา จัดให้มีการนิเทศติดตามกันเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในลักษณะกัลยาณมิตร ท้ัง
ในงานด้านการเรียนการสอน และงานกิจกรรม โครงการท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้จะมีบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ชี ้แจงผลการดำเนินงาน หรือนิเทศติดตามของกลุ่มสาระตนเองให้กลุ ่มงาน
วิชาการได้รับทราบ  

3) ระดับห้องเรียน ครูผู้สอนข้อมูลท่ีได้จากการประชุมหรืออบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความหลากหลาย นำข้อมูลท่ีทางงานวัดประเมินผล
ของโรงเรียนชี้แจงเรื่อง การวัดและประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งใช้เครื่องมือวิธีวัดที่หลากหลาย 
การจัดทำ ปพ.5 และซ่อมเสริมตัวชี้วัดในมาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ลดปัญหานักเรียนมีผลการเรียนติด 0 
ร มผ. ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

4) ระดับตนเอง  บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถโดยผ่านการอบรมและเข้า
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ มีโอกาสในการขยายผลการดำเนินงานให้คณะครูของโรงเรียนได้รับทราบ ได้ทำงานใน
ตำแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องกับความสามารถทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งทางโรงเรียนมีสวัสดิการ
ต่าง ๆ เพื่อตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงเรียน เช่น การมอบเงินช่วยเหลือในกรณีพ่อแม่เสียชีวิต การมอบของขวัญ
ของเยี่ยมในกรณีเจ็บป่วยและการมอบของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน 
ทำให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร  

 


