
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัของนกัเรียน นกัศึกษา 

2. ขอบข่าย 

สร้างระเบียบวินยัให้นกัเรียน นกัศึกษาไดป้ระพฤติปฏิบติัตนให้ตรงต่อเวลา ให้นกัเรียน นกัศึกษามีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี และจะไดติ้ดตาม

ช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีปัญหาเพื่อท่ีทางฝ่ายวินยัและความประพฤติจะไดป้ระสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษา

ต่อไป 

3. คําจํากดัความ 

1. การวเิคราะห์พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหช่้วยเหลือ หมายถึง การวเิคราะห์ความตอ้งการของนกัเรียน นกัศึกษาท่ีตอ้งการขอความช่วยเหลือในเร่ือง9jk’ q 

2. พฤติกรรมท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ  หมายถึง พฤติกรรมท่ีนกัเรียน นกัศึกษา ขอความช่วยเหลือในเร่ืองการเรียน 

 

4.   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ  ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายทะเบียน และอ.ท่ีปรึกษา  

1. รายละเอยีดของการปฏิบัติ 

แสดงไวแ้ลว้ตาม Flow chart  และตารางกาํหนดวธีิการ / มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั / การบนัทึก 

2. บันทกึมาตรฐาน / เอกสารอ้างองิ 

-  แบบบนัทึกการส่งรายช่ือของอ.ท่ีปรึกษา 

 

-  หลกัฐานการส่ง SMS ใหผู้ป้กครอง 

 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
การส่งจดหมายแจ้งการขาดเรียนและเชิญผู้ปกครอง 

 

เม่ือนักเรียน-นักศึกษา ขาดเรียน 1 วนั  ในสัปดาห์  

ฝ่ายวนิัยและความประพฤตจิะส่งใบแจ้งการขาดเรียน  

ฉบับที ่1 ให้ผู้ปกครองรับทราบ  

 

       ขาดเรียนตั้งแต่  3  วนั จะมจีดหมายแจ้งฉบับที ่2 ให้ผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบ 

 

 

ขาดเรียนตั้งแต่  7 วนั จะมจีดหมายแจ้งฉบับที ่3 ให้ผู้ปกครอง รับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบ 

 

ขาดเรียนตั้งแต่  15 วนั จะมจีดหมายแจ้งฉบับที ่4 ให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบ 

 

 

ขาดเรียนตดิต่อกนั 30 วนั จะมจีดหมายแจ้งขาดเรียนฉบับสุดท้าย  

ให้ผู้ปกครองรับทราบและดาํเนินการ ตามทีร่ะบุไว้ในจดหมายเป็นจดหมายแจ้งเตรียมคดัช่ือ 

ให้พ้นสภาพการเป็นนกัเรียน-นักศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ 

 

 

หากไม่ได้รับการตดิต่อกลบัมาจากผู้ปกครองและนกัเรียนภายใน 7 วนั  

จะมจีดหมายแจ้งตดัจาํหน่ายพ้นสภาพ การเป็นนกัเรียน-นักศึกษา ของวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 

แนวทางการช่วยเหลือนักเรียน / นักศึกษา กรณขีาดเรียนตามรายวชิาและการตดิตาม 

กระบวนการ วธีิการมาตรฐาน ตัวช้ีวดั/เกณฑ์ บันทกึมาตรฐาน ผู้รับผดิชอบ 

 1) อ.ท่ีปรึกษาเช็คการรูดบตัร ส่งรายช่ือฝ่าย

วนิยัเวลา 11.00 -13.00 น. ส่ง SMS ถึง

ผูป้กครองทุกวนั 

2)ฝ่ายทะเบียนติดบอร์ดสถิติการขาดเรียน 

ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียนทราบทุกสปัดาห์ 

3)ฝ่ายทะเบียนสรุปรายช่ือนกัเรียนขาดเรียน

ส่งใหฝ่้ายวนิยั อ.ท่ีปรึกษา อ.ผูส้อน เพ่ือ

ตกัเตือนนกัเรียนอยา่ใหข้าด 

 

ร้อยละ 100 ของอ.ท่ีปรึกษา

ส่งรายช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาท่ี

ขาดเรียน/ไม่รูดบตัร 

 

ร้อยละ 100 จงัส่ง SMS ถึง

ผูป้กครอง 

แบบบนัทึกการส่งรายช่ือ

ของอ.ท่ีปรึกษา 

 

หลกัฐานการส่ง SMS ให้

ผูป้กครอง 

ฝ่ายวนิยัและความ

ประพฤติ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายทะเบียน 
อ.ท่ีปรึกษา 

 1)อ.ท่ีปรึกษาเช็คการรูดบตัร ส่งรายช่ือฝ่าย

วนิยัเวลา 11.00 -13.00 น. ฝ่ายวนิยัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

2)ฝ่ายทะเบียนติดบอร์ดสถิติการขาดเรียน 

ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียนทราบทุกสปัดาห์ 

3)ฝ่ายทะเบียนสรุปรายช่ือนกัเรียนขาดเรียน

ส่งใหฝ่้ายวนิยั อ.ท่ีปรึกษา อ.ผูส้อน เพ่ือ

ตกัเตือนนกัเรียนอยา่ใหข้าด 

 

ร้อยละ 100 ของอ.ท่ีปรึกษา

ส่งรายช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาท่ี

ขาดเรียน/ไม่รูดบตัร 

 

ร้อยละ 100 จงัส่ง SMS ถึง

ผูป้กครอง 

ร้อยละ 100 ฝ่ายวนิยัจดัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

 

 

แบบบนัทึกการส่งรายช่ือ

ของอ.ท่ีปรึกษา 

 

หลกัฐานการส่ง SMS ให้

ผูป้กครอง 

ฝ่ายวนิยัและความ

ประพฤติ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายทะเบียน 
อ.ท่ีปรึกษา 

นักเรียน-นักศึกษา 

ขาดเรียน 1 วันใน

สัปดาห์ 

นักเรียน-นักศึกษาขาดเรียน 

 3 วนัติดต่อกนั 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
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กระบวนการ วธีิการมาตรฐาน ตัวช้ีวดั/เกณฑ์ บันทกึมาตรฐาน ผู้รับผดิชอบ 

 1)อ.ท่ีปรึกษาเช็คการรูดบตัร ส่งรายช่ือฝ่าย

วนิยัเวลา 11.00 -13.00 น. ฝ่ายวนิยัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

2)ฝ่ายทะเบียนติดบอร์ดสถิติการขาดเรียน 

ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียนทราบทุกสปัดาห์ 

3)ฝ่ายทะเบียนสรุปรายช่ือนกัเรียนขาดเรียน

ส่งใหฝ่้ายวนิยั อ.ท่ีปรึกษา  เพ่ือตกัเตือนและ

ติดตามนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

ร้อยละ 100 ของอ.ท่ีปรึกษา

ส่งรายช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาท่ี

ขาดเรียน/ไม่รูดบตัร 

 

ร้อยละ 100 จงัส่ง SMS ถึง

ผูป้กครอง 

ร้อยละ 100 ฝ่ายวนิยัจดัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

แบบบนัทึกการส่งรายช่ือ

ของอ.ท่ีปรึกษา 

 

หลกัฐานการส่ง SMS ให้

ผูป้กครอง 

ฝ่ายวนิยัและความ

ประพฤติ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายทะเบียน 
อ.ท่ีปรึกษา 

 1)อ.ท่ีปรึกษาเช็คการรูดบตัร ส่งรายช่ือฝ่าย

วนิยัเวลา 11.00 -13.00 น. ฝ่ายวนิยัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

2)ฝ่ายทะเบียนช้ีแจงหากขาดเรียนเพ่ิมอีก

จะตอ้งเรียนเพ่ิมเวลาเพ่ือชดเชยส่วนท่ีขาด

เกิน 

3)ฝ่ายทะเบียนสรุปรายช่ือนกัศึกษาส่งฝ่าย

วชิาการเพ่ือส่งต่อ อ.ท่ีปรึกษาและช้ีแจงหาก

ขาดเรียนจะตอ้งเรียนเพ่ิมเวลาเพ่ือชดเชย

ส่วนท่ีขาดเกิน 

 

ร้อยละ 100 ของอ.ท่ีปรึกษา

ส่งรายช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาท่ี

ขาดเรียน/ไม่รูดบตัร 

 

ร้อยละ 100 จงัส่ง SMS ถึง

ผูป้กครอง 

ร้อยละ 100 ฝ่ายวนิยัจดัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

แบบบนัทึกการส่งรายช่ือ

ของอ.ท่ีปรึกษา 

 

หลกัฐานการส่ง SMS ให้

ผูป้กครอง 

ฝ่ายวนิยัและความ

ประพฤติ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายทะเบียน 
อ.ท่ีปรึกษา 

 

นักเรียน-นักศึกษาขาดเรียน 

7 วนัติดต่อกนั 

นักเรียน-นักศึกษาขาดเรียน 

15 วนัติดต่อกนั 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
กระบวนการ วธีิการมาตรฐาน ตัวช้ีวดั/เกณฑ์ บันทกึมาตรฐาน ผู้รับผดิชอบ 

 1)ฝ่ายวนิยัจดหมายแจง้ขาดเรียนฉบบัสุดทา้ย

ใหผู้ป้กครองทราบ เป็นจดหมายแจง้เตรียม

คดัช่ือใหพ้น้สภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา

ของวทิยาลยัฯ 

 

ร้อยละ 100 ของอ.ท่ีปรึกษา

ส่งรายช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาท่ี

ขาดเรียน/ไม่รูดบตัร 

 

ร้อยละ 100 จงัส่ง SMS ถึง

ผูป้กครอง 

ร้อยละ 100 ฝ่ายวนิยัจดัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

แบบบนัทึกการส่งรายช่ือ

ของอ.ท่ีปรึกษา 

 

หลกัฐานการส่ง SMS ให้

ผูป้กครอง 

ฝ่ายวนิยัและความ

ประพฤติ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายทะเบียน 
อ.ท่ีปรึกษา 

 1)หากไม่ไดรั้บการติดต่อกลบัมาจาก

ผูป้กครองและนกัเรียน นกัศึกษาภายใน 7 

วนั จะมีจดหมายแจง้ตดัจาํหน่ายพน้สภาพ

การเป็นนกัเรียน นกัศึกษา 

 

 

ร้อยละ 100 ฝ่ายวนิยัจดัส่ง

จดหมายเชิญผูป้กครองมาพบ 

แบบบนัทึกการส่งรายช่ือ

ของอ.ท่ีปรึกษา 

 

ฝ่ายวนิยัและความ

ประพฤติ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายทะเบียน 
อ.ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

นักเรียน-นักศึกษาขาดเรียน 

30 วนัติดต่อกนั 

หากไม่ได้รับการติดต่อ

กลบัมาจากผู้ปกครอง

และนักเรียนภายใน 7 วัน 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

-คาํสัง่แต่งตัง้ครพูีเ่ลีย้ง 
 

- รอ้ยละ 100 ของครทูีม่ ี

ปัญหา มคีรพูีเ่ลีย้งบอก

แนวทางและการ

แกปั้ญหาวธิกีารสอน

ของตนเองได ้
 

ผูส้อนระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือและเป็นกงัวลในการ

จดัการเรียนการสอน 

-ถา้ผูส้อนตอ้งการความช่วยเหลือ 

ใหจ้ดัครูพ่ีเล้ียงดาํเนินการ Training 

 

    

 

 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 
2 สปัดาห ์

ระบุพฤติกรรม

ท่ีตอ้งการความ

ช่วยเหลือ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

Training  

 

ใช่ 

ไม่ 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาํเนินการสงัเกตุการสอน 
 

คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

-คาํสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการนิเทศ

การสอน 

-แบบประเมนิผลการ

นิเทศแบบคลนิีค 
 

-รอ้ยละ 100 ของครทูี่

ผ่านการนิเทศจากการ

สงัเกตการสอน 
 

1.ผูนิ้เทศเขา้ไปนัง่สงัเกตการสอนเงียบ ๆ 

โดยไม่ทาํลายบรรยากาศการเรียนการ

สอน 

2.ขณะสงัเกตการสอนผูนิ้เทศตอ้งบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนการสอน  และ

บรรยากาศในห้องเรียนอยา่งละเอียด 

3.บนัทึกพฤติกรรมการสอนของครู  (  

อาจใชเ้ทปบนัทึกเสียงช่วย  ) 

4.ตอ้งสงัเกตการสอนจนจบการสอนใน

แต่ละคร้ัง 

 

1 เดอืน 

ระยะเวลา 

คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-แบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคร ู
 

- รอ้ยละ 100 ของครทูี่

ไม่ผ่านการนิเทศตอ้งมี

การนําผลการนิเทศมา

ปรบัปรุง พฒันา 
 

 

1.ครูจะตอ้งยอมรับพฤติกรรมการสอน

ของตน 

2.   นาํเอาผลการวิเคราะห์พฤตกรรมทั้ง

ทางดีและไม่ดีมาเป็นขอ้มูลประกอบการ

เตรียมแผนการสอนคร้ังต่อป 

3.    ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 
1 เดอืน 

ควร

ปรับปรุง

หรือไม่ 

ตรวจสอบ/

แก้ไข/

ปรับปรุง  

 

ใช่ 

ไม่ 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์การสอน 
 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ยอมรบัผลการนิเทศ

และนําขอ้มลู

ยอ้นกลบัไป

พฒันาการเรยีนการ

สอน 
 

 

1.ครูกบัผูนิ้เทศร่วมกนัวิเคราะห์

พฤติกรรมการเรียนการสอน 

2.นาํขอ้มูลจากการบนัทึกพฤติกรรมการ

สอนพิจารณาร่วมกนั 

3.พิจารณาพฤติกรรมการสอนใดเด่น

หรือดอ้ยอยา่งไร  พฤติกรรมใดเป็น

ปัญหา 

4.ครูกบัผูนิ้เทศร่วมกนัหาทางปรับปรุง 

หรือพฒันาการสอนให้ดีข้ึน 

 

2 สปัดาห ์

ระยะเวลา 

คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-แบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคร ู
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ทีไ่มผ่่านการนิเทศ

ตอ้งเขา้รบั Training 

จากฝ่ายวชิาการ 

กรณทีีไ่มด่ขี ึน้ ตอ้ง

ส่งต่อฝ่ายบุคลากร 
 

1.ครูจะตอ้งยอมรับพฤติกรรมการสอนของตน 

2.   นาํเอาผลการวิเคราะห์พฤตกรรมทั้งทางดี

และไมดี่มาเป็นขอ้มูลประกอบการเตรียม

แผนการสอนคร้ังต่อป 

3.ถา้ควรปรับปรุง ใหเ้ขา้ระบบ Training นิเทศ

รอบสอง ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 
4 สปัดาห ์

ควร

ปรับปรุง

หรือไม่ 

เข้าระบบ 

Training 

นิเทศรอบ

สอง  

 

ใช่ 

ไม่ 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหลงัการสังเกตการสอน 

 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-แบบประเมนิความพงึ

พอใจของนร.ทีม่ต่ีอ

การสอนของคร ู
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ทีไ่ดร้บัผลการ

ประเมนิ 
 

1. ติดตามผลการปฏิบติัการสอน 

2.  ดูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และ

สอบถามเจตคติของนกัเรียนใน

หอ้ง  การสงัเกตการสอนควร

กระทาํหลาย ๆ คร้ังจนผูนิ้เทศ  

และผูรั้บการนิเทศมัน่ใจวา่การ

ปฏิบติัการสอนมีผลท่ีน่าพอใจแลว้ 

3.ประชุมสรุปผลการนิเทศการ

สอน 

 

 

1 สปัดาห ์

ระยะเวลา 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ทีผ่่านกระบวนการ

นิเทศการสอนอยา่ง

น้อย 1 ครัง้ต่อภาค

เรยีน 
 

1) ประชุมสรุปผลการนิเทศการสอน 

2) รายงานผลการนิเทศการสอน

รายงานผูบ้ริหาร 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 
1 สปัดาห ์

สรุปผลและรายงาน 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือนกัเรียน / นกัศึกษา กรณีขาดเรียนตามรายวชิาและการติดตาม วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ  ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ ทบทวน งานและแผนงาน อนุมติั  นายสกนธ์   อินทกลุ 
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