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ค ำน ำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน                 
การปฏิบัติงานขององค์กร  เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ประกอบด้วย คู่มือ                          
การปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบริหารและการจัดการศึกษา โดยในกลุ่มงานได้
น าเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน งานประจ าที่เป็นงานตามภารกิจหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบริหารและการจัด
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
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สารบัญ 

 

  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
ตอนที่ ๑ บทน า ๑ 
 อ านาจหน้าที่ ๒ 
 วัตถุประสงค์ ๓ 
 แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๓ 
 พระบรมราโยบายด้านการศึกษาฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๑๐ ๔ 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๔ 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๘ 
ตอนที่ ๒ กรอบข่ายภารกิจ ๒ 
 ภารกิจงาน ๑๒ 
 กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ๕ 
 Flow Chart กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๓ 
 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ๑๔ 
ตอนที่ ๓ งานในหน้าที่รับผิดชอบ ๑๕ 
 กระบวนการนิเทศ ๘ 
 ขั้นตอนการนเทศ ๙ 
 หลักการของการชี้แนะ ๑๐ 
 เทคนิคการนิเทศ ๑๑ 
ตอนที่ ๔       ตอนที่ ๓ iรายงานผลการนิเทศ ๑๔  

   

บรรณานุกรม ๑๖ 
ภาคผนวก ๑๗ 
 เครื่องมือนิเทศ  ๓๕-๔๘ 
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๑ 

 

  ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง  
และยั่งยืน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ก าหนดภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ มีทักษะ วิชาการ ทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพของประเทศ 
การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สูงขึ้น การนิเทศภายในมีก าหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดการก ากับและติดตามการจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่าง ชัดเจน ดังนั้น การ
นิเทศภายในของโรงเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากรายงานผลการนิเทศของหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่ากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกันมีทั้งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ การนิเทศยัง
ขาดความต่อเนื่องและความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศ
ไทย 4.0 และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
         นอกจากนัน้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศ ให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงเห็นควรจัดท าคู่มือการนิเทศขึ้น  เพ่ือให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของค าว่า “นิเทศ”หมายถึง ชี้แจง หรือแสดง 
ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า“supervise”และการนิเทศ “supervision”  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลควบคุม หรือการให้
ค าแนะน า ชี้แจงในเรื่องของงาน วัชรา  เล่าเรียนดี (2556 :  4) กล่าวว่า การนิเทศการสอนหมายถึง การปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมกันและกันระหว่างผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศหรือระหว่างเพ่ือนครู
เพ่ือที่จะพัฒนา หรือปรับปรุง คุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดการสอนของครู เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการ
เรียนของนักเรียน“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546”ราชกิจจานุเบกษา 
(2560 : 40-41) ให้ความหมายของการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาว่า เป็น
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
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วัตถุประสงค์ 
 

  1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและเข้มแข็งบรรลุตาม
นโยบาย สพฐ. และส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  
  2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

 เป้าหมาย 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  จ านวน 175 แห่ง 
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
           ภาพความส าเร็จ 
        ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอแก่น เขต 4 
         1. มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนิเทศสู่โรงเรียน 
         2. มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศ 
          3. มีระบบและกระบวนการนิเทศตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
          4. มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
          5. มีการนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน 
          6. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
          7. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 
          8. มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน 
     ระดับโรงเรียน 
  1. ผู้บริหารมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน/ครบทุกมิติ 
  3. มีระบบการนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน 
  4. มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน 
  5. มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน/ทุกคน 
  6. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  7. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นของ หลักสูตร 
  8. มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของครูและนักเรียน 

 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

1. นายชาญกฤต  น้ าใจดี ต าแหน่ง ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
2. นายบัญชา เสนาคูณ ต าแหน่ง รองอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
3. นายวิโรจน ์ ค้อไผ่       ต าแหน่ง  รองอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
4. นายชัชวาล อาราษฎร์  ต าแหน่ง  รองอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
   

๓ 
แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินที่ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานใน  การด าเนินการตาม
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ในนโยบายด้านการศึกษา ในส่วนของส านักงานเขต  พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ใน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีหน้าที่ในการสนองนโยบาย ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

 1. การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร ท้องถิ่น รวมถึง
วิชาประวัติศาสตร์ การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะใน การคิดวิเคราะห์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ตามบริบทของโรงเรียน ตลอดจน ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  

2. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมี 
วิทยฐานะสูงขึ้น การลดภาระงานครูที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน การดูแลคุณภาพชีวิต
ครูตามโครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู รวมถึงการพัฒนาครูในด้านการใช้ เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า  

4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับชั้น ไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้ตาม มาตรฐานการศึกษาชาติ มี
การส่งเสริมการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกโรงเรียน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังส่งเสริม ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

5. เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการกับโรงเรียนในสังกัดทุก  โรงเรียน โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การประเมินของส านักงาน รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เป็นเกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพส าหรับโรงเรียนต่ า กว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยง
บทบาทกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ร่วมลงทุนด้านการศึกษา 

6. ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่าง มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน ทุกประเภทอย่างเท่าเทียม  

7. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล โดยการคัดเลือก  ตาม
กระบวนการขั้นตอนการจัดท าประชาคม คัดเลือกโรงเรียนประจ าต าบลในแต่ละต าบลที่มีความพร้อม  เพ่ือคัดเลือก
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่มีความพร้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในท้องถิ่นชนบท เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมปฏิบัติงานในโรงเรียน เพ่ือร่วมพัฒนา  โรงเรียนให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดรูปแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลตามรูปแบบ การพัฒนาคือ เป็นโรงเรียนที่
มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เป็นโรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ(มีภูมิทัศน์ต่าง ๆ  ขั้นมาตรฐาน สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย) เป็นโรงเรียนท ามาหากิน (การมีรายได้ระหว่างเรียน) และเป็นโรงเรียน  ชุมชน (การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทุกภาคส่วน) 

 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
 

๔ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง 
1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

2. มีพื้นท่ีฐานที่มั่นคง- มีคุณธรรม 
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งผิด-ชอบ ชั่ว-ดี 
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด-สิ่งที่ชั่ว 
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า-มีอาชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้ 

เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 

ท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด 
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
 4.1 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสใน 

การท าหน้าที่เป็นพลเมือง 
4.3 การเป็นพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน 

อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
        1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการ เมืองขจัด 
คอรัปชั่น    สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
                1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล18 

                          1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
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รูปแบบใหม่ 
      ๕                    

     1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

     1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติรักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

                          17. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

      2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า 
      2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ 

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
       2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนและ 

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
      2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยพัฒนา 
      2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ 

นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
        3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  3.3 ปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.4 ปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

       4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจทางสังคม 
  4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

       5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบรูณาการ 
 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อมของครอบครัว 

                 ไทยไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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                 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 6.4 การต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ 
 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
 6.6 ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
 6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

          นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 23 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มี
เป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็น   "การศึกษา 
ชั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความ ปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 25'65 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ จ าเป็น ของโลกในศตวรรษที่ 

21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล-ภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ 
 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 

20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

นโยบายและวาระเร่งด่วนของรมว.กระทรวงศึกษาธิการ 
 “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” หรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้ปกครอง ว่าเรา
สามารถที่จะเป็นหลัก หรือที่พ่ึงให้กับพวกเขาได้“TRUST”หมายถึง “ความไว้วางใจ”เป็นรูปแบบการท างานที่จะท าให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 

T        ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 
R        ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
U        ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S        ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) 
T        ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 

 รูปแบบการท างาน  “TRUST” คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการท างาน  “MOE ONE 
TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการมา
โดยตลอด ซึ่ง “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
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(Participation) ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเป็นพ้ืนที่ของทุกคน มี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการ
พัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านึกและ
ความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) คือ การเข้าถึง
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และใน
เชิงการเรียนรู้ (Learning) คือแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุ ษย์ การ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
 1.การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
 2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ใด้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 3.การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)  
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการ
จัดการศึกษา 
 4.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด 
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึง การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5.การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้  
และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ 
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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 6.การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคล ากรทางการศึกษา 
งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 7.การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ  
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่
สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
 8.การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 9.การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 10.การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 11.การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น พิ เ ศ ษ  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร เ พ่ิ ม โ อ ก า ส แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 12.การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
  วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษา
ของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
  วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
ผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที่ ๒ 

                            กรอบขอบข่ายงานและภารงานในหน้าที ่
 

          กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ ก าหนดมาตรฐานที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองคุณภาพการนิเทศไว้ ดังนี้ 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  มีความรู้ความเข้าใจการนิเทศ
การศึกษา สามารถนิเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ 
มีคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่
ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้สื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชัดเจนในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

 

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ก าหนดตัวชี้วัดในการนิเทศไว้ดังนี้ 
 

 ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับ
มอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐาน                   
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 ๒. พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้มีคุณภาพ ครอบคลุม 
              ทุกภารกิจตาม ข้อ ๑ 
 ๓. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ อย่างน้อย 1 นวัตกรรมต่อภาคเรียน 
 ๔. พัฒนางานวิจัยตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิจัยการนิเทศการศึกษา  
              อย่างน้อยปีการศึกษา ละ ๑ เรื่อง 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๖. วางแผนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑๒ 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
 

 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานธุรการ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงาน
ของกลุ่ม  

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและ
ออกแบบระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ       
งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายใน
กลุ่ม 

๑.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของกลุ่ม 

๑.๕ ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม 

๑.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม 

นายอาทิตย์ พลตรี 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน   นางสาวอนงค์นาถ  เคน

โพธิ์ 
นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ ์๒.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผล

การศึกษา 

    นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง 
นางสาวภัทริกา  ทองยา 

 

 
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัด

และประเมินผลการศึกษา 
 
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 

๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหาร 

การจัดการศึกษา 

๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 
นางสาวธรรญธร  สมบัติ 

 

๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการ
นิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 

๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๔.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย        
การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวบุษบา ม่ิงไธสง 
นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี 
นางสาววิชดารัชต์ วงศ์
สะอาด 

 

๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

๖.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

  นางลัมพร ดาราษฎร์ 
  นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 

๖.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๖.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๗. กลุ่มงานสื่อฯ 
 

๗.๑งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

นายสันติ  จ้ าแพงจันทร์ 
นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติ
การณ์ 
นายเสรี โพธิ์นิล 

  



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑๓ 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
๑๔ 

 
Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศกึษานิเทศก์ 

กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑๕ 
ส่วนที่  ๓   

งานในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ 
 

  

กลุ่มงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
นางเพชรรัตน์  อุดมพงษ์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
 
ต าแหน่งเลขท่ี ๒๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
        ๑) งานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         ๒) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         ๓) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงาน 
              ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
         ๔) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               ของสถานศึกษา  
       ๕)  งานรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประจ าปี 
        ๖)  งานพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                สุขศึกษาและพลศึกษา , สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
       ๗)  งานประสานงาน ก ากับ ดูแล การด าเนินงานจัดการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม 
                อ าเภอเขาสวนกวาง 
 ๘)  งานพัฒนาการเรียนการสอน DLTV / DLIT 
         ๙)  ประสานงาน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 ๑๐) โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
          ๑๑) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
          ๑๐) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ๑๑) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
  ๑๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
  ๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๖ 
งานการนิเทศการศึกษา 
 

งานนิเทศการศึกษาเป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. งานการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยผู้นิเทศจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู 

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ เช่น การนิเทศแบบคลินิก 
2. งานพัฒนาบุคลากร (Staff Development) โดยการจัดโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้ เพ่ือให้ครู

สามารถปรับปรุงการเรียนการสน เช่น การจัดประชุม อบรม เยี่ยมชั้นเรียน แนะน าวิธีสอน สาธิตการสอน 
ตลอดทั้งการประเมินครู เป็นต้น 

3. งานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) โดยผู้นิเทศและครูควรร่วมกันในการ 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ การ

ตรวจสอบคัดเลือกประเมินสื่อการเรียนการสอนแต่กลุ่มสาระ เป็นต้น 
4. งานการบริหาร (Administration) โดยผู้นิเทศจะต้องด าเนินงานที่ต้องมีการตัดสินใจและ 

รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นั่นคือผู้นิเทศต้องมีการด าเนินการอย่างเป็น 
ระบบ มีการวางแผน ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. งานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้นิเทศสามารถช่วยให้ครูสามารถประเมินผล
การสอนของตนเอง ปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองได้ โดยการช่วยครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

6. งานด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ การประเมินคุณภาพของผู้เรียน การให้ข้อเสนอแนะครูให้
สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม และด าเนินการวัดประเมินได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 กิจกรรมการนิเทศ  
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา คือ เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ  

ปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู้นิเทศ 
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและ
นักเรียนดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ โดยจะขอน าเสนอกิจกรรมการ
นิเทศท่ีส าคัญและใช้มาก 23 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การบรรยาย (Lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของผู้นิเทศไปสู่รับ
การนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น 

2. การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ (Visualized Lecturing) เป็นการบรรยายที่ใช้สื่อเข้ามาช่วยเช่น 
สไลด์ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 

3. การบรรยายเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีจุดเน้นที่การให้
ข้อมูลตามแนวความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4. การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์(Viewing film and television) เป็นการใช้เครื่องมือที่สื่อทาง
สายตา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอเทป เพื่อท าให้ผู้รับการนิเทศได้รับความรู้และเกิดความสนใจมากข้ึน 

5. การฟังค าบรรยายจากเทป วิทยุ และเครื่องบันทึกเสียง (Listening to tape, radio recordings) 
กิจกรรมนี้เป็นการใช้เครื่องบันทึกเพ่ือน าเสนอแนวความคิดของบุคคลหนึ่งไปสู่ผู้ฟังคนอ่ืน 

6. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการฝึกอบรมหรือเป็ น
กิจกรรมส าหรับงานพัฒนาสื่อต่างๆ 
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7. การสังเกตในชั้นเรียน (Observing in classroom) เป็นกิจกรรมที่ท าการสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดหรือ
จุดบกพร่องของบุคลากร เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

8. การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่งให้ผู้อื่นเห็นกระบวนการและวิธีการ 
ด าเนินการ 

5.9 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewing) เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์ที่ก าหนด 
จุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ 

10. การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (Focused interviewing) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
โดยจะท าการสัมภาษณ์เฉพาะโรงเรียนที่ผู้ตอบมีความสามารถจะตอบได้เท่านั้น 

11. การสัมภาษณ์แบบไม่ชี้น า(Non-directive interview) เป็นการพูดคุยและอภิปราย หรือการ
แสดงแนวความคิดของบุคคลที่สนทนาด้วย ลักษณะการของการสัมภาษณ์จะสนใจกับปัญหาและความสนใจ
ของผู้รับการสัมภาษณ์ 

12. การอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเหมาะสม 
กับกลุ่มขนาดเล็ก มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ 

13. การอ่าน (Reading) เป็นกิจกรรมที่ใช้มากกิจกรรมหนึ่ง สามารถใช้ได้กับคนจ านวนมาก เช่น 
การอ่านข้อความจากวารสาร มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น 

14. การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดค านวณ (Analyzing and calculating) เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 

15. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนว ความคิดวิธีการ
แก้ปัญหาหรือใช้ข้อแนะน าต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดโดยเสรี ไม่มีการวิเคราะห์หรือ
วิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด 

16. การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ (Videotaping and photographing) วิดีโอเทปเป็นเครื่องมือ
ที่แสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์มากในการจัดนิทรรศการกิจกรรมนี้มี
ประโยชน์ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพันธ์ 

 

17. การจัดท าเครื่องมือและแบบทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการ
ใช้แบบทดสอบและแบบประเมินต่าง ๆ 

 

18. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่มเพ่ืออภิปรายในหัวข้อเรื่องที่
เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากที่สุด 

 

19. การจัดทัศนศึกษา (Field trip) กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางไปสถานที่แห่งอื่น เพ่ือศึกษาดูงานที่ 
สัมพันธ์กับงานที่ตนปฏิบัติ 

20. การเยี่ยมเยียน เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการท างานของอีกบุคคลหนึ่ง 
 

21. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของ 
บุคคล ก าหนดสถานการณ์ข้ึนแล้วให้ผู้ท ากิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติตนเองไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น 
 

22. การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่น การเขียน 
โครงการนิเทศ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๑๘ 
 

23. การปฏิบัติตามค าแนะน า(Guided practice) เป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติมี 
การคอยดูแลช่วยเหลือ มักใช้กับรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก 
กระบวนการนิเทศการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 7) ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือ
น ามาใช้ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพ  แสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 

กระบวนการในการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จัด ล าดับไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระเบียบแบบแผน มีล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานไว้ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถด าเนินการได้ 
โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอกระบวนการในการนิเทศไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ขอน าเสนอ
กระบวนการ นิเทศท่ีส าคัญ ดังนี้ 
          1. กระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท์(2530) ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศท่ีสอดคล้องกับสภาพ 
สังคมไทย 5 ขั้นตอน เรียกว่า “PIDER” ดังนี้ 

(1) การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอน การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 

(2) ให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสิ่งที่
จะด าเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะ
ด าเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จ าเป็น ทุกครั้งส าหรับเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยัง เป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่
พอใจ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

(3) การด าเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของ
ผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการ นิเทศ 
(ผู้บริหาร) 

 
 

การสร้างสื่อ 
เครื่องมือ 

และพัฒนาวิธีการ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 

และความต้องการพัฒนา 
การวางแผนและ
ก าหนดทางเลือก 

การประเมินผล และ
รายงานผล 

การปฏิบัติการ นิเทศ
การศึกษา 
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(4) การสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรง
ของผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจ ด าเนินไป
พร้อม ๆ กับผู้รับการนิเทศที่ก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้ 

(5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนท่ีผู้นิเทศน าการประเมินผลการด าเนินงานที่
ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่าง ใดอย่าง
หนึ่ง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจท าได้โดยการให้
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือได้ด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานทั้งหมดไปแล้ว ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา
หลังใช้นวัตกรรมด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ 

กรณีปฏิบัติงานมีคุณภาพแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     ในกรณีที่ท ายังไม่ได้ผล 
     ในกรณีคุณภาพไม่ถึงข้ัน 
 

แผนภาพ  กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
 

2 กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) การน าวงจรเดมมิง 
(Demming circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A มาใช้ในการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยมี
ขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผน (P-Planning) 
1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
1.2 การก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
1.3 การจัดท าแผนการนิเทศ 
1.4 การจัดท าโครงการนิเทศ 

2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
2.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 
2.2 การก ากับติดตาม 
2.3 การควบคุมคุณภาพ 
2.4 การรายงานความก้าวหน้า 

 

ขั้นที่ 1 
วางแผน 

(P) 

ขั้นที่ 2 
ให้ความรู้ 

(I) 

ขั้นที่ 3 
ปฏิบัติงาน 

(D) 

ขั้นที่ 4 
สร้างขวัญ 
ก าลังใจ 

(R) 

ขั้นที่ 5 
ประเมินผล 

(E) 

บริการสนับสนุน ปรับปรุง  แก้ไข 

ให้การนิเทศและควบคุมคุณภาพงาน 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

      การปฏิบัติตามแผน 
              (Do) 
 

๒๐ 
2.5 การประเมินความส าเร็จเป็นระยะ ๆ 

3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
3.1 ก าหนดกรอบการประเมิน 
3.2 จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สรุปผลการประเมิน 

4. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 
4.1 จัดท ารายงานผลการนิเทศ 
4.2 น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร ่
4.3 พัฒนาต่อเนื่อง 

                             สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
      การปรับปรุงแก้ไข       
             (Act)                                                                
 
 
 
 
 
 

 

เทคนิคการนิเทศ 
เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการน ากิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง 

เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ในที่นี้จะขอน าเสนอเทคนิคท่ีใช้ได้ผลดี 3 เทคนิค คือ 
    1 เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากผู้ช านาญการ (Coach) ในลักษณะที ่
ได้รับค าแนะน าหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน ในการน าเทคนิคนี้ไปใช้ผู้นิเทศควรมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 สร้างความไว้วางใจกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น โดยการศึกษาข้อมูลของผู้รับ
การนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น อัธยาศัย การให้ค าชมเชย การสร้างบรรยากาศท่ีดี 

1.2 ใช้ค าถามที่เป็นเชิงของความคิดเห็น ไม่ท าให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจในการตอบ 
 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 
             (Check) 
 

การวางแผน 
     (Plan) 

 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒๑ 
 

1.3 เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
1.4 น าข้อเสนอหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติ โดยผู้นิเทศคอยให้  ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิด หรืออาจต้องสาธิตให้ดู 
2 เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย 
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบท่ีเชื่อถือได้ โดยใช้กระบวนการทาง  

วิทยาศาสตร์ การน ากระบวนการวิจัยมาเป็นเทคนิคหนึ่งในการนิเทศการศึกษา จ าเป็นที่ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัย และสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1)การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา ผู้นิเทศจะท างานร่วมกับครูโดยตรง ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห ์
สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) จุดเด่น จุดควรพัฒนาร่วมกับครู วิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา ลักษณะปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยมองในด้านของความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ 

2)การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของปัญหา ผู้นิเทศจะร่วมกับผู้รับการนิเทศ ก าหนด
วิธีและแนวทางการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหานั้น ๆ คิด พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นวิธีการ/กิจกรรม  การ
นิเทศ สื่อการนิเทศ เช่น เอกสาร คู่มือ ชุดพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีที่ 
เกี่ยวข้องกับวิธีการนั้น ๆ ตลอดทั้งมีการหาคุณภาพของสื่อท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือให้มีความเชื่อถือได้ 

3)การด าเนินการนิเทศ โดยน าวิธีการ/กิจกรรมที่เป็นสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ในการนิเทศ  ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
ที่เหมาะสมหรือการอธิบายในเชิงคุณภาพ (พรรณนา) 

4)การสรุปผลและเขียนรายงาน โดยการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปสรุปผล ตาม 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่

เหมาะสมและมีคุณภาพ จากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย โดยก าหนดกรอบ
การเขียนที ่สอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัย อาจจะเป็น 3 บท 4 บท หรือ 5 บท แล้วแต่ความเหมาะสม แต่
ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว 

5)การเผยแพร่ หลังจากท่ีได้มีการสรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้นิเทศควรจะ 
ได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจน าไปใช้หรือต่อยอดต่อไป การ

เผยแพร่อาจท าได้หลายวิธี เช่น เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด การเผยแพร่ใน
ลักษณะของบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ทาง Internet เป็นต้น 
 

วิธีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 4 มีดังนี้ 

1 การนิเทศทางตรง 
1) ศึกษานิเทศก นิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบโดยตรงทุกโรงเรียน ในการด าเนินงาน 4งานของโรงเรียน 

งานโครงการ และงานนโยบายตาง ๆ แบบบูรณาการ 
2) ศึกษานิเทศกนิเทศเชิงลึกส าหรับกลุมเปาหมายโดยตรง ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู

ในระดับปรับปรุง และไดรับการจัดระดับคุณภาพการศึกษาไมผานเกณฑตามมาตรฐานภายนอก 
3) ศึกษานิเทศก นิเทศเต็มพิกัด ปฏิบัติหนาที่นิเทศการศึกษา 1 ตรง 2 เต็ม นั่นคือ1-ตรงประเด็น 

เปนการนิเทศท่ีตรงกับประเด็นที่เปนจุดเนนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสูการปฏิบัติและประเด็นที่เปนปญหา 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๒๒ 
 

ของกลุมเปาหมายซึ่งศึกษานิเทศกจะตองสามารถวินิจฉัยปญหาคนหาสาเหตุและด าเนินการนิเทศ เพ่ือแกไข 
ปญหาไดจริง2-เต็มก าลังเปนการนิเทศอยางเต็มก าลังความสามารถเปนการระดมสรรพก าลังที่มีทั้งก าลังกาย
ก าลังใจก าลังสติปญญา/วิชาการและทรัพยากรตางๆเพ่ือแกไขปญหาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
กลมุเปาหมายใหเห็นผลอยางรวดเร็ว และ 3-เต็มพ้ืนที่เปนการนิเทศท่ีทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายและ 
มุงเนนกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษรวมทั้งตองเชื่อมโยงเครือขายในพ้ืนที่ใหมาเปนพลัง
หนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในเขตพ้ืนที่การศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

2. การนิเทศทางไกลนิเทศทางไกลผานเว็บไซตบนพ้ืนที่ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 
 ประเด็นการนิเทศผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   1 การนิเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

1.1 การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ  
ระดับชาติ (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  

1.2 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์  
1.3 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
1.4 การพัฒนาผูเรียนดานการอานออกเขียนภาษาไทย การทองบทอาขยาน การทอง สูตรคูณ การคิด

เลขเร็ว และการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
1.5 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.7 การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
1.8 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนNT และO-NET 

   2 การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประกอบด้วย 
2.1.การนิเทศบรูณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือคุณภาพการศึกษา          

1) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
2) การอ่านออกเขียนได้  
3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  
5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
6) การประกันคุณภาพการศึกษา  
7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ  

 2.2.การนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.3.การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น(ภาษาแม่)เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 2.4.การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 2.5.การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 ๒๓ 
2.6.การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
       (Programme for International Student Assessment : PISA) 
       2.7. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
       2.8. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
      2.9.  การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.10.การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัด 
 

เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 
 

เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปงบประมาณ 2564ประกอบดวย 
1. คูมือการนิเทศ งานวิชาการ 
2. แนวทางการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
3. แบบรายงานการนิเทศรายโรงเรียน 
4. แบบสรุปรายงานการนิเทศประจ าเดือน 
5. แบบสรุปการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลประจ าภาคเรียน 

แนวทางการด าเนินการนิเทศ 
การปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจ าภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 

2564  มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 ขั้นวางแผนเตรียมการ (Plan) 
      1. ก าหนดแนวปฏิบัติการนิเทศในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 

1.1 รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก มีขอมูลสถานศึกษา ดานคุณภาพ 
การศึกษาในระดับกลุมโรงเรียนที่รับผิดชอบเปนรายสถานศึกษา 

1.2 รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาที่นิเทศในสถานศึกษา 
ตามกลุมโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

1.3 คณะผูนิเทศประสานแผนการนิเทศกับสถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนงานนิเทศการศึกษา 
ที่ก าหนด 

1.4 คณะผูนิเทศใชสื่อ เครื่องมือการนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูล สรุป และรายงานผลการนิเทศ
การศึกษา 
ในระดับกลุมโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทุกระดับทราบอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 

1.5 ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาของโรงเรียนที่รับผิดชอบตามขอบขายของการนิเทศ 
1.6 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการนิเทศในระดับเขตพ้ืนที่โดยมี ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป. 
และศึกษานิเทศก เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และก าหนดแนวทางการแกปญหาแบบบูรณาการ 
1.7 บุคลากรกลุมงานบริหาร ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
    รวบรวมเอกสาร ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ตามขอบเขตเนื้อหาและประเด็นที่จะด าเนินการนิเทศ 
1.8 สรางเครื่องมือนิเทศใหสอดคลองครอบคลุมเนื้อหาตามประเด็นที่จะนิเทศโดยมีผูเชี่ยวชาญ 
ใหค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบและด าเนินแกไขใหถูกตองและเที่ยงตรง  
1.9 แจงสถานศึกษาทุกแหงเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ 
1.10 ประชุมคณะนิเทศเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการนิเทศ 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

      ๒๔ 
      ขั้นปฏิบัติการนิเทศ(DO) 
       คณะผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศรวมกับสถานศึกษาดังนี้ 

1. รวมวิเคราะหปญหาจาก 
     1.1 ผลการประเมิน O-net, NT 
     1.2 ผลการด าเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการอานออก เขียนได  
         และคิดเลขคลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
     1.3 ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและความพรอมรับการประเมิน 

                    ภายนอกรอบสี่ของโรงเรียน 
2. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและก าหนดแนวทางการแกปญหาตามนโยบาย เปาหมายบริบท 

 และความพรอมของโรงเรียน 
3. รวมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ประจ าปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนและ 

รวมด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนด 
4.  ผนูิเทศทุกคณะพบผูอ านวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการแทนแจงวัตถุประสงคชี้แจง 
    ขั้นตอนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ 
5. ด าเนินการนิเทศตามขอบเขตของเนื้อหาการนิเทศ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ 

              นิเทศท่ีก าหนด 
           6. ประชุมสะทอนผลการนิเทศ แกผูบริหารสถานศึกษาและครู หลังจากด าเนินการตามขั้นตอน 

ครบทุกรายการแลว โดยมีการสรุปผลดวยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอเสนอแนะเพ่ือน าไป
วางแผนพัฒนาตอไปขั้นตรวจสอบขอมูลและสรุปการนิเทศ (Check) ด าเนินการดังนี ้

7. โรงเรียนตรวจสอบการปฏบิัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปการศึกษา 2563- 2564 
              ของโรงเรียน 

8. รวมกับโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปการศึกษา 
2563 - 2564  

           9. รวบรวมขอมูลที่ไดจากเครื่องมือการนิเทศ สรุปผลการนิเทศระดับกลุมโรงเรียน และน าสง 
กลมุงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

10. ประชุมปฏิบัติการคณะนิเทศเพ่ือวิเคราะห ประมวลผล และสรุปผลการนิเทศรวมกัน 
 

           ขั้นทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 
1. โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปการศึกษา 2563- 2564 
2. รวมกับโรงเรียนน าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
    ประจ าปีการศึกษา 2563- 2564 มารวมกันก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข และ 
   พัฒนาอยางตอเนื่อง 
3. สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. น าเสนอรายงานผลการนิเทศตอผูบังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก 

             สถานศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกระดับ 
5. เผยแพรผลการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตอสาธารณะชน 
6.ใชผลการนิเทศเพ่ือก าหนดแนวทาง วางแผน เตรียมการนิเทศครั้งตอไป 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
๒๕ 

กระบวนการนิเทศ 
 

  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 มี 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่1วางแผนการนิเทศ(Planning) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งปัญหา และความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
นิเทศท่ีจะจัดขึ้นอีกด้วย 
   ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (Informing) เป็นขั้นตอนของการให้ ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่ง
ที่จะด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างไรและจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงาน ออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และมีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปอย่างไม่ได้ผลซึ่งจ าเป็นจะต้องท าการ
ทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
                 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ  คือ 
1.การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถท่ีได้รับมา
จากการด าเนินการในขั้นที่ 2 
 2. การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศ และควบคุมคุณภาพให้งานส าเร็จ
ออกมาทันตามก าหนดเวลา 
  3. การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหาร จะให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
  ขั้นที่ 4    การสร้างขวัญ และก าลังใจ(Reinforcing) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและเกิดความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ขั้นนี้ อาจด าเนินงานไป
พร้อมๆกับที่ผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้ว 
           ขั้นที่ 5 ประเมินผลของการด าเนินงาน (Evaluating)เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการด าเนินงาน
ซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผล การนิเทศ หากพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึง
ที่พอใจหรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับบางกรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ได้ผลและหาก
การประเมินผลพบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้  
        ขั้นที่ 6 การรายงานผลการด าเนินงาน(Reporting) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ของกระบวนการ
นิเทศภายในโดยรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการของโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. รายงานภาพ
กิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนในสัปดาห์แรกของ ทุกเดือนผ่าน ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  (Social 
Media) เช่น Facebook , Line , e-mail 2. รายงานผลการด าเนินงาน โดยสรุปผลการด าเนินโครงการนิเทศ
ภายใน ของโรงเรียน (ตามแบบบันทึกโครงการนิเทศภายใน) เพ่ือน าปัญหาและอุปสรรค์ที่พบ มาปรับปรุงแก้ไข 
และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานชาติต่อไป 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 

      

 

  

  

 

                              จากข ั้นตอนการนิเทศสามารถสรปุเป ็นแผนภ ูมิ ดังนี้                                     ๒๖                                       

          
แนวทางการนิเทศ 
 
  การนิเทศมีเทคนิควิธีการนิเทศหลากหลายรูปแบบผู้นิเทศสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
ดังนี้ 
1. เทคนิคการนิเทศแบบโค้ช (Coaching) 
  โค้ช(Coaching)หมายถึงการชี้แนะมีลักษณะเป็นกระบวนการประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่
วางแผนไว้อย่างดีด าเนินการตามข้ันตอนจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย 
  การนิเทศแบบโค้ช เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของครูโดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตาม
เป้าหมายของงานหรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่ และหรือได้รับการอบรมมาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การโค้ช มีลักษณะเป็นการบวนการมีเป้าหมาย ที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ 
คือ การแก้ปัญหาในการท างาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความสามารถในการท างาน และการประยุกต์ใช้
ทักษะหรือความรู้ในการท างาน ที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) โดยยึดหลักว่า
ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกันเพ่ือให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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                         หล ักการของการช ี้แนะมี 8 ประการ ดังแผนภาพต่อไปน้ี                  ๒๗ 

จากแผนภาพมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1.การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 
   การชี้แนะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้เข้ารับการฝึกรายบุคคลหรือกลุ่มความ
เชื่อถือและความไว้วางใจของผู้เข้ารับการฝึกที่มีต่อผู้ชี้แนะมีส่วนส าคัญท่ีท าให้การด าเนินการชี้แนะเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
  2. การเสริมพลังอ านาจ 
   การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ค้นพบพลังหรือวิธีการท างานของตนเอง
เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนผู้เข้ารับการฝึกสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได้ เป้าหมายของการ
ชี้แนะคือท าให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 
  3. การท างานอย่างเป็นระบบ 
   การท างานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนของกระบวนการอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้
จัดระบบการคิดการท างานสามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น 
  4.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   การชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนได้ใช้เวลานานในการท าความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายการด าเนินการชี้แนะยังคงด าเนินการคู่ขนานไปกับการจัดการเรียน
การสอนจึงเป็นงานที่ค่อยเป็นค่อยไป 
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 ๒๘      
5.การมีเป้าหมายและจุดเน้นร่วมกัน 
   ในการพัฒนาบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้นั้น พ่ีเลี้ยงจ าเป็นต้อง
ตกลงร่วมกันวางแผนวางเป้าหมายย่อยๆเพ่ือไปสู่จุดหมาย นั้น 
  6. การชี้แนะในบริบทโรงเรียน 
   การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถน าความรู้ทักษะการ
สอนที่มีอยู่ไปใช้ในกาจัดการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นการช่วยให้ผู้รับการฝึกเกิดการเข้าใจ
ความรู้ในเชิงลึกมากข้ึน 
      7. การชี้แนะท่ีน าไปใช้ได้จริง 
            การชี้แนะในเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ผู้
ฝึกสามารถปรับปรุง 
หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การชี้แนะในแต่ละครั้งจึงเน้นไปที่การน า
ความรู้หรือทักษะไปใช้ได้จริง 
  8. การทบทวนและสะท้อนผลการท างาน 
            การสะท้อนผลการท างาน เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ ได้คิดทบทวนท างานที่ผ่านมา 
แล้วสรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป การชี้แนะ   จึงใช้การสะท้อนผลการท างานนี้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้   จนได้อีกชื่อหนึ่งว่า“การชี้แนะแบบมองย้อนสะท้อนผลการท างาน”การชี้แนะ 
ช่วยให้บุคคลได้สะท้อนความสามารถของตน เพ่ือหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือรายบุคคล
ในการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน และพัฒนาความสามารถ ของตนไม่ใช่การสอนสิ่งใหม่ พื้นฐานของการ
ชี้แนะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้หรือทักษะที่มีอยู่ 

 

 กระบวนการชี้แนะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นก่อนการชี้แนะ 
       ก่อนด าเนินการชี้แนะ มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะ
ร่วมกันประเด็นที่ชี้แนะเป็นจุดเล็กๆแต่เข้มข้น ช่วยให้เข้าใจ อย่างลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้
เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ทั้งผู้ ชี้แนะและผู้เข้ารับการฝึกต้องวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครั้งที่ด าเนินการชี้แนะ
นั้นจะชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ 
   2. ขั้นการชี้แนะ ประกอบด้วย 
                       -การศึกษาต้นทุนเดิมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกบอกเล่าวิธีการท างานและผลงาน 
                         ของนักเรียนที่เกิดขึ้น 
           - พิจารณาร่องรอยการท างานร่วมกัน เช่น แผนการสอน และชิ้นงาน 
- สังเกตการสอนในชั้นเรียน การให้ผู้เข้ารับการฝึกประเมินผลการท างานของตนเองเป็นขั้นที่ให้ผู้เข้ารับการฝึก
ได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมาของตนเอง เช่นการสอนที่เพ่ิงจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนเพ่ิงท าเสร็จมาใช้
ประกอบการประเมิน เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวน และไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้ ความ
เข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไรมีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง ค าถามที่มักใช้ในขั้นนี้ มีค าถามหลัก คือ อะไร ที่ท า
ได้ดี มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่/กระท าอย่างเต็มที่ หรือยังจะให้ดีกว่านี้ ถ้ามีจุดอ่อนอะไรที่พบเห็นครอบคลุม 
เนื้อหา และวัตถุประสงค์การสอนหรือไม่เพียงใด มีมิติอ่ืนอีกหรือไม่ ฯลฯ 
   3. ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการณ์ท างานและฟังผู้เข้า
รับการฝึกอธิบายความคิดของตน แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ใน เรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติม 
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๒๙ 
 

4. ขั้นสรุปผลการชี้แนะ เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึก ได้สรุปผลกาชี้แนะเพ่ือให้ได้
หลักการส าคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไปมีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่า
ความรู้ความเข้าใจอันใหม่ ที่ได้รับการชี้แนะไปจะเกิดผลในทางปฏิบัตืเพียงใด 
2. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
  การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง กระบวนการส าหรับการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ที่มีการ
ด าเนินการอย่างมีระบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการสอนการสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
หาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน และขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมให้ครูสามารถนิเทศตนเองได้ในที่สุดและในการ
ด าเนินงานนั้นครูและผู้นิเทศ จะร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น ความจริงใจ และความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้การนิเทศแบบคลินิกยังมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยและเป็นการนิเทศ ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง 
แต่ขณะเดียวกันก็จะประสานผลประโยชน์ของครู และสถานศึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าขณะที่การ
นิเทศมุ่งจะพัฒนาวิชาชีพของครู เป็นรายบุคคลนั้น   การนิเทศจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการ
ของสถานศึกษาด้วย 
 การนิเทศแบบคลินิก เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความเด่นชัด เฉพาะเจาะจง อย่างทันทีเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการสอน ต่อตัวครูเปรียบเสมือนกับการที่ผู้นิเทศ ถือกระจกอยู่หลังห้องเรียนซึ่งช่วยท าให้ครูได้เห็น
ภาพว่าเขาท า อะไรบ้างในขณะที่สอนพฤติกรรมของครูที่ได้กระท าในชั้นเรียน ผู้นิเทศใช้เทคนิคการประชุม
ปรึกษาหารือ และข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการสังเกตการสอน เพ่ือที่จะระบุลงไปว่าพฤติกรรม ในการสอนนั้นมี
ความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการช่วยให้ครูน าไปพัฒนาการจัดการสอนของตนเอง 
3.   การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  กัลยาณมิตร มีความหมาย คือ กัลยาณมิตร มิได้หมาย ถึงเพ่ือนที่ดีอย่างในทางสามัญเท่านั้น 
แต่หมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน า ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็น
ตัวอย่างให้ผู้อื่นด าเนินไปในมรรคา แห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง(พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต) 
(2552 : 623) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร หมายถึง การแนะน าชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องและ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ครูเปรียบเสมือนเพ่ือนที่ดี มีความเป็นมิตร สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในการร่วมกัน
ท างานระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเพ่ือมุ่งหวัง 
ความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะของกัลยาณมิตรยังสอดคล้องกับลักษณะของผู้บริหาร/ครูที่ท าหน้าที ่
ในการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
 1. มีบุคลิกภาพที่อบอุ่นและเป็นมิตร 
 2. มีลักษณะน่าไว้วางใจ น่าเคารพ น่าเชื่อถือและรักษาความลับได้ 
3. มีความสนใจในการช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม เมตตาธรรมและเสียสละ 
4. รู้จักพูด เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษา รับปัญหาที่แท้จริง 
5. รู้จักฟังและฟังเป็นจับประเด็นได้กระจ่างชัดมีความอดทนต่อการฟัง                   
6. สามารถอธิบายคลี่คลายปมประเด็นต่างๆให้ชัดเจนและเข้าใจ 
7. สามารถที่จะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษารับผิดชอบต่อการตัดสินของตนเอง โดยผู้ให้ค าปรึกษาไม่ตัดสินใจแทน 
8. มีสุขภาพดี มีอารมณ์มั่นคง 
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๓๐ 
ปฏิทินการนิเทศ 

 

                        ปฏิทินในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การด าเนินงานการปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 
 

ด าเนินการดังนี ้
 

ครั้งที ่ ภารกิจงาน ระยะเวลา 
1 นิเทศก่อนเปิดภาคเรียน และในวันเปดภาคเรียน 

เรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
9, 10,17, 27, 30, 
31  
  พฤษภาคม 2565 

2  การพัฒนาหลักสูตร และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
การอ่านออกเขียนได้ 
การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองใหม่(SLC) 

กรกฎาคม 2565 

3 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้าย เทคโนโลยีการศึกษา ทางไกล 
(DLTV/DLIT) 
การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active learning) 

สิงหาคม 2565 

 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์  
การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองใหม่(SLC) 

 

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
การนิเทศภายใน 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

กันยายน 2565 

5 การเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอ่าน เขยีน และการคิด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2565 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

ครั้งที ่ ภารกิจงาน ระยะเวลา 
6 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนใน โครงการพิเศษ 
การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองใหม่(SLC) 

ธันวาคม 2565 

7 การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding) 
การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองใหม่(SLC) 

มกราคม 2566 

8 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programme for International Student 
Assessment : PISA) 
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

กุมภาพันธ์ 2566 

9 การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด 
 

มีนาคม 2566 
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                                                            กลุ่มโรงเรียน                                              ๓๑ 

 
 

กลุ่มโรงเรียน 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 
๒. กลุ่มโรงเรียนกวางค า อนงค์นาถ เคนโพธิ์ 
๓. กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์ นพคุณ  แงวกุดเรือ 
๔. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย ลัมพร ดาราษฎร์ 
๕. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ศิริวรรณ เสนาวงษ์ 
๖. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่ สันติ  จ้ าแพงจันทร์ 
๗. กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ าใส ปาณิตา ไชยทองศรี 
๘. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง บุษษา มิ่งไธงสง 
๙. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ศิริวรรณ เสนาวงษ์ 
๑๐. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ กรรยา จิตฟุ้ง 
๑๑. กลุ่มโรงเรียนภูพานค า ภัทริกา  ทองยา 
๑๒. กลุ่มโรงเรียนกระนวน วิชดารัตช์ วงศ์สะอาด 
๑๓. กลุ่มโรงเรียนซ าสูง ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
๑๔. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด ธรรญธร สมบัต ิ
๑๕. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางค า เสรี   โพธิ์นิล 

                                          พัฒนางานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                                    

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรยา จิตฟุ้ง ภัทริกา  ทองยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลัมพร ดาราษฎร์ บุษษา มิ่งไธงสง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นพคุณ แงวกุดเรือ ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ ศิริวรรณ เสนาวงค์ ธรรญธร สมบัต ิ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภัทริกา  ทองยา เสรี โพธิ์นิล 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพชรรัตน์ อุดมพงษ์ ปาณิตา ไชยทองศรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ สันติ จ้ าแพงจันทร์ ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชดารัตช์ วงศ์สะอาด ปิยาภรณ์ นามไพร 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศิริวรรณ เสนาวงษ์ 
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๓๒ 

ส่วนที่ 4 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
  การรายงานผลการด าเนินงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศภายใน โดยโรงเรียนสรุปผล
การด าเนินการนิเทศ 
เป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  1.รายงานภาพกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน ในสัปดาห์แรกของ ทุกเดือน  (โรงเรียนได้แจ้ง
ผลการด าเนินการนิเทศ 
ในทุกเดือนแล้ว) 
  2.รายงานผลการด าเนินงาน โดยสรุปผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียน  (ตามแบบ
บันทึกโครงการนิเทศภายในโรงเรียน) 

 

แบบบนัทึกการนิเทศโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ค าชี้แจง    ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องการปฏิบัติ  
ครูผู้รับผิดชอบ......................................................................................
วิชา…………………………………...............................ระดับชั้น………………… 
โรงเรียน...................................................กลุ่มโรงเรียน ................................................... 
อ าเภอ.............................................................จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็นการนิเทศ 

 
การปฏิบัติ 

 
บันทึกร่องรอย 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ปฏิบัติ 

1  ผู้บริหารมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรียน  เกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

   

2   มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน/
ครบทุกมิติ 

   

3   มีระบบการนิเทศภายในตามบริบทของ
โรงเรียน 

   

4   มีแผนและคู่มือนิเทศภายในตามบริบทของ
โรงเรียน 

   

5  มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน/ทุกคน 
 

   

6  มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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๓๓ 

 
 

ข้อที่ 
 

ประเด็นการนิเทศ 
 

การปฏิบัติ 
 

บันทึก 
ร่องรอย  

ปฏิบัติ 
 

ไม่ปฏิบัติ 
 

7   ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามจุดเน้นของ หลักสูตร 

   

8   มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ของ
ครูและนักเรียน 
 

   

 
สรุปผลการนิเทศ 
 

พอใช้ =     ปฏิบัติได้  1-3  ข้อ 
ดี =    ปฏิบัติได้   4-6  ข้อ 
ดีมาก =    ปฏิบัติได้   7-8  ข้อ 
   

สรุปผลการนิเทศมีคุณภาพในระดับ    
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 
………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………
..................………………………………………..........................……………………………………………………………………………
……………………....... 
ปัญหา/อุปสรรค 
    
…………………………………………………………………………..………................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
…………………………………………………………………………………................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 

                   ลงชื่อ……………………………………………..ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(………………………………………………....) 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
 ๓๔ 
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พุทธศักราช 2542. พิมพ์ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์ พริ้นท์จ ากัด(มหาชน), 2556.วัชรา เล่าเรียนด.ี การ
นิเทศการสอน นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.วัชรา เล่า
เรียนดี. ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี กลยุทธสู่การปฏิบัติ. นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2556. สงัด อุทรานันท์. การนิเทศการศึกษา 
หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ภาค วิชาการบรหิารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.สุมน อมร
วิวฒัน.์ กัลยาณมิตรนิเทศส าหรับผู้บริหารกลยุทธ์ในการนิเทศเพ่ือสร้าง โรงเรียนให้เข้มแข็ง. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
เลขาธิการสภา การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.Glickman, Carl D. and others, Supervision of 
Instruction : A Developmental Approach. Boston : Allyn & Bacon, Inc., 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
 
 
 
 

๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
๓๖ 

 
เครื่องมือนิเทศภำยในโรงเรียน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศ

ภำยในโรงเรียน และเสนอกิจกรรมกำรนิเทศดังนี้ 

ตำรำงเสนอแนะกิจกรรมกำรนิเทศ 

ที ่ กิจกรรมกำรนิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ ผลที่ผู้รับกำรนิเทศได้รับ 
๑ การสังเกตการสอน รายบุคคล ทักษะและเจตคติที่ดีในการสอน 
๒ การเยี่ยมชั้นเรียน รายบุคคล ความรู้เจตคติที่ดีในการท างาน 
๓ การให้ค าปรึกษา รายบุคคล/กลุ่ม ความรู้เจตคติที่ดีในการท างาน 
๔ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ รายบุคคล/กลุ่ม ความรู้เจตคติที่ดีในการท างาน 
๕ การศึกษาดูงาน รายบุคคล/กลุ่ม ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน 
๖ การสาธิตการสอน รายกลุ่ม ความรู้และประสบการณ์สอนมากขึ้น 
๗ การระดมความคิด รายกลุ่ม ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน 
๘ การประชุม รายกลุ่ม ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนด 
๙ การประชุมปฏิบัติงาน รายกลุ่ม ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน 

๑๐ การประชุมทางวิชาการ รายกลุ่ม ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
 

๓๗ 
 

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรสอน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

 

ชื่อผู้สอน........................................ชั้น..............จ านวนนักเรยีน...........คน  โรงเรียน..................... .................... 
สังเกตการสอนครั้งที่...........วนัที่..........เดือน..............................พ.ศ.................เวลา..................ถึ ง.................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา....................................เรื่อง/หน่วย................. ........................................................... 
สาระ......................................................................................................................... ......................................... 
มาตรฐาน................................................................................................................................................... ........ 
ตัวชี้วัด................................................................................................................. ............................................... 
 

รำยกำรที่สังเกต ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 

๑. กำรเตรียมกำรเรียนกำรสอน    
๑. แผนการจัดการเรียนรู ้    
๒. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค ์    
๓. กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา    
๔. เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา    
๕. สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา    
๖. การวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์    
๒. บุคลิกภำพของครู    

๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส    
๒. แต่งกายสุภาพ    
๓. ท่าทางการสอนเร้าความสนใจของนักเรียน    
๔. พูดเสียงดังชดัเจน    
๕. ใช้ภาษาพูดที่ถูกต้องใช้ ร,ล และออกเสียงควบกล้ าชัดเจน    
๖. ใช้ภาษาที่สุภาพ    

๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนกัเรียน    
๑. สนทนาและสร้างความเปน็กันเองกับนักเรียนก่อนเสมอ    
๒. ใช้สายตามองนักเรียนอย่างทั่วถงึ    
๓. เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง    

๔. กำรด ำเนินกำรสอน    
๑. การน าเข้าสู่บทเรียน    
๒. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ    



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๓. มีการเชื่อโยงเนื้อหาเดิมกับเนื้อหาใหม่    
๔. ซักถามนักเรียนในขณะสอน     
๕. มีการเสริมก าลังใจ    
๖. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาและเวลากบันักเรียน    
๗. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
๘. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม    
๙. สรุปบทเรียนและทบทวนเนือ้หา    

๕. กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
๑. มีทักษะการใช้สื่อถูกต้องตามล าดับ 

   

๒. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใชส้ื่อให้มากๆ    
๓. เลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับเนือ้หาและกิจกรรม    

๖. กำรวัดและประเมินผล ด าเนินการวัดผล/ประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยด าเนิน การวัดผล  
(ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) ดังนี้ 

   

๑. ถามค าถาม    
๒. สังเกต    
๓. สัมภาษณ ์    
๔. ท าแบบฝึกหัด    
๕. ตรวจผลงาน    
๖. แบบทดสอบ        

สรุป / วิเครำะห์ / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สังเกตการสอน 
                                (....................................................) 

 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๓๘ 
แบบบันทึกกำรเยี่ยมชั้นเรียน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
       โรงเรียน.................................................................อ าเภอ............................................... ............ 

ครูผู้สอน.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ชั้น.................. ....... 
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................  เวลา............................น. ถึ ง............................น. 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมิน 
 

รำยกำร 
ปฏิบัติ/ 

มี 
ไม่ปฏิบัติ/ 

ไม่มี 
บันทึกเพิ่มเติม 
ของผู้นิเทศ 

๑. สภำพกำรจัดห้องเรียน    
๑.๑  มีแสงสว่างเพียงพอ    
๑.๒  มีความสะอาด    
๑.๓  มีการจัดโต๊ะเรียนเหมาะสมกับกิจกรรม    
๑.๔  มีการจัดป้ายนิเทศหรือมุมประสบการณ์    
๑.๕  มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติทางการเรียนของ

นักเรียน 
   

๑.๖  มีการแสดงผลงานของนักเรียน    
๑.๗   มีสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 
   

๒. พฤติกรรมของครู    
๒.๑  แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู    
๒.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน    
๒.๓  มีสื่อประกอบการสอน    
๒.๔  สอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ    
๒.๕  มีการซักถามความเข้าใจของนักเรียน    
๒.๖  มีการตรวจและแก้ไขสมุดงานนักเรียน    

๓. พฤติกรรมของนักเรียน    
๒.๑  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย    
๒.๒  มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน      
๒.๓  มีความกล้าในการแสดงออก    
๒.๔  มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วม

กิจกรรม 
   

๒.๕  สมุดรายงานของนักเรียนสะอาดเรียบร้อย    



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๓๙ 
 

สรุปควำมคิดเห็น
........................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

ข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมชั้นเรียน 
............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เยี่ยมชั้นเรียน 
                  (...........................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 
๔๐ 

 
ตัวอย่ำง 

แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรรับค ำปรึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 

 

โรงเรียน..........................................................................อ าเภอ..................................................................... .... 
เรื่องท่ีให้ค าปรึกษา......................................................................................................... .................................... 
ผู้ให้ค าปรึกษา...................................................................ต าแหน่ง..................................... ............................... 
วัน เดือน ปี  ที่ให้ค าปรึกษา...............................................................................................................................  

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

พอใจมำก พอใจน้อย ไม่พอใจ 
๑. สถานที่ให้ค าปรึกษาเป็นสัดส่วน    
๒. ให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนางานวิชาการ    
๓. ให้ความเป็นกันเองกับผู้รับค าปรึกษา    
๔. ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้น่าเชื่อถือ    
๕. หลังรับค าปรึกษาแล้วมองเห็นเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
    ด้วยตนเอง 

   

๖. ผู้รับค าปรึกษาน าแนวทางไปใช้แก้ปัญหาได้    
 

หมำยเหตุ    ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้ประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๔๑ 
 

แบบบันทึกกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร 

ชื่อผู้แต่ง (Author (s)) : ………………………………………………………..………………………………….…..…………………… 
ชื่อเรื่อง (Title) : ……………………………….……………………………………………………..………………..……..……………… 
ปีที่ (Volume) : ………...…ฉบับที่ (Number) …………..….หน้า………………………….………ป…ี…………..….……..… 
หรือชื่อหนังสือ : ……………………………………………………………………..………………………………..………………….…… 
บรรณาธิการ  : ………………………………………………………………………………………………..…..…………….….………… 
ส านักพิมพ์ : …………………………………………………………………เมืองที่พิมพ์………………………..…………..…………… 
หน้า :………………………………………….…..……………….ปีที่พิมพ์…………………………………...……….….………………… 

บันทึกย่อ  :  สำระส ำคัญจำกกำรอ่ำน
............................................................................................................................. .............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนเอกสารอ้างอิงในเรื่อง.................................................................รายการ 

                           (ลงชื่อ)......................................................ผู้ศึกษาเอกสาร 
                (........................................................) 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................... 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๔๒ 
แบบบันทึกกำรศึกษำดูงำน 

 

โรงเรียน...........................................................ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
 

กำรศึกษำดูงำน   รายบุคคล 
   รายกลุ่ม จ านวน........................คน 

วัน เดือน ปี ที่ศึกษาดูงาน....................................สถำนที่ศึกษำดูงำน.............................................................. 
เรื่องท่ีศึกษำดูงำน............................................................................................................................. ................ 
 

๑. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำดูงำน 
 ๑.๑.......................................................................................................................... ........................... 
 ๑.๒............................................................ .........................................................................................  

 ๑.๓.......................................................................................................................... ........................... 

๒.  ลักษณะ / รูปแบบกำรศึกษำดูงำน 

 ๒.๑  การจัด/การท า/การสาธิต/การผลิต...........................................................................................   
     ๒.๒  อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................... ........................................... 

๓. สื่อและวิธีกำรที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำน 

    ใช้เครื่องบันทึกภาพ วีดิทัศน์   การถ่ายภาพ    การจดบันทึก 
    ได้รับเอกสาร  คือ...................................................................................... ................................... 
    อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................. .................. 

๔.  ผลจำกกำรศึกษำดูงำน 

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

๕.  รำยกำร / สิ่งที่ควรน ำไปปรับปรุงใช้ในโรงเรียน 

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

              ลงชื่อ…..............................................ผู้ศึกษาดูงาน 
                                           (................................................) 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๔๓ 
แบบบันทึกกำรประเมินระดมควำมคิด 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ประเด็นปัญหา................................................................................................................. .................................. 

      ชื่อกลุ่มย่อย.................................โรงเรียน......................................................อ าเภอ....................................... .. 
 

คนที่ / 
ความคิดท่ี 

น้ าหนักคะแนน ๑ - ๕ 
รวม ล าดับคุณค่า 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๑             
๒             
๓             
๔             
๕             
๖             
๗             
๘             
๙             

๑๐             
๑๑             
๑๒             
๑๓             
๑๔             
๑๕             
๑๖             

เกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำควำมคิดเห็น 
 ๕   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ดีมาก   
 ๔   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ดี   
 ๓   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ดีพอใช้   
 ๒   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ไม่ค่อยดี  
 ๑   หมายถึง ความคิดเห็นที่มีคุณค่าระดับมาก ไม่ดีเลย 
แนวทำงในกำรประเมินคุณค่ำควำมคิดเห็น 

๑. ประธานเสนอประเด็นพิจารณา 
๒. สมาชิกเสนอความคิดเห็น 
๓. เลขานุการเขียนข้อเสนอของสมาชิกข้ึนแผ่นป้ายให้ชัดเจน 
๔. สมาชิกทุกคนให้คะแนนคุณค่าความคิดเห็นทุกความคิดเห็นตามเกณฑ์ลงในแบบบันทึก 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 ๔๔ 
 

ระเบียบวำระกำรประชุมทำงวิชำกำร 
 

โรงเรียน.................................................................. .....อ าเภอ............................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

ครั้งที่...................../......................... 
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ............. ..... 

ณ............................................................................................................................ ........ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
............................................................. ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................... ..................................................................................................................  
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................ ...........................................................................................  
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................ 
ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๔๕ 
บันทึกกำรนิเทศประจ ำตัวครู 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
       โรงเรียน......................................................อ าเภอ.................................... กลุ่มคุณภาพ..................................... 
    กิจกรรมการนิเทศ........................................................................วัน เดือน ปี ที่นิเทศ....................................... 
    ผู้นิเทศ...................................................................ผู้รับการนิเทศ.................................... .................................. 

 
เรื่องนิเทศ สรุปผลกำรนิเทศ กำรปฏิบัติของผู้รับกำรนิเทศ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

๔๖ 

เรื่องนิเทศ  :  บันทึกเรื่องที่นิเทศ 
สรุปผลกำรนิเทศ : บันทึกสรุปผลการนิเทศ 
กำรปฏิบัติของผู้รับกำรนิเทศ : บันทึกแนวทางการน าผลการนิเทศไปใช้ 

แบบบันทึกกำรประชุมทำงวิชำกำร 
ครั้งที่................../..................... 

โรงเรียน........................................................................อ ำเภอ........................................................ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา……….. 

วันที่...............เดือน...................................พ.ศ..................... 
เรื่อง................................................................................................................... ....................................... 

 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
    
    
    

 

ผู้ไม่มำร่วมประชุม 
..................................................................................................................... ...................................................... 

เริ่มประชุมเวลา......................................น.  มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
....................................................................... ....................................................................................................  
ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
................................................................................................ ........................................................................... 
ระเบียบวำระท่ี ๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องเสนอพิจารณา 
............................................................................................................................. .............................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .............................................. 

เลิกประชุมเวลำ..................................น. 

                                                           (ลงชื่อ).....................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                                              (………………………………………………) 



 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส  านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   

     

 

๔๗ 
 

แบบบันทึกกำรนิเทศโรงเรียน 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่นิเทศ 

เรื่อง 
ที่นิเทศ 

เครื่องมือ 
กำรนิเทศ 

ผู้รับ        
กำรนิเทศ 

ผู้นิเทศ ผลกำรนิเทศ หมำยเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

หมำยเหตุ  ควรท าการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๘ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต ๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 


