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คำนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พศ. ๒๕๔๒ และที่แก#ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕

มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก#ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได#กำหนดให#มีการแบ6งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได#ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให#มีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา และได#ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ6ง

ส6วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ6งส6วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ6งส6วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได#จัดทำคู6มือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือให#การปฏิบัติงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเป`นไปอย6างมีประสิทธิภาพ         

มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 สำหรับ คู6มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ประจำกลุ6มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา และภารกิจงานที่ได#รับมอบหมายจากนโยบายของกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั ้นพื ้นฐาน หน6วยงานที ่เก ี ่ยวข#อง ภารกิจงานที ่ได#ร ับมอบหมายตามจุดเน#นสำนักงานพื ้นที ่การศึกษา                

จุดเน#นผู#อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ 

 ขอขอบพระคุณ นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู#อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น 

เขต ๔ รองผู#อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ ทุกท6าน นายณัฐพงศe ค6ายไธสง 

ผู#อำนวยการกลุ6มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่สนับสนุน ส6งเสริมให#ข#อเสนอแนะ และให#

กำลังใจในการจัดทำคู6มือการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน ส6งผลให#สำเร็จลุล6วงด#วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนพ่ีน#องกลุ6ม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู#มีส6วนเกี่ยวข#องที่ทุกท6านที่มีส6วนร6วมในการส6งเสริม        

ให #กำล ังใจในการจ ัดทำเอกสารเล 6มน ี ้  ให#สมบูรณe สามารถนำไปปฏิบ ัต ิงานได #อย 6างม ีประส ิทธ ิภาพ                         

และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคeเปgาหมายท่ีกำหนด 
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สารบัญ 

 

  หน#า 

คำนำ ก 

สารบัญ  ข 

ตอนที่ ๑ บทนำ ๔ 

 อำนาจหน#าที่ ๔ 

 วัตถุประสงค= ๔ 

 ความหมายการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกIน เขต ๔ ๕ 

 วิสัยทัศน= ๕ 

 นโยบายการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ 

 เปOาหมาย ๕ 

 พันธกิจ ๖ 

 กลยุทธ= ๖ 

ตอนที่ ๒ กรอบขIายภารกิจ ๘ 

 แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก= ๙ 

 กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ๑๐ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก= (การสร#างหลักสูตร ,การกำหนดโครงการ

ฝiกอบรม, การบริหารงานโครงการ, การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 

๑๒ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก= (ด#านเอกสารตามคูIมือการปฏิบัติงานของ

ศึกษานิเทศก=) 

๑๓ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก= กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

๑๔ 

ตอนที่ ๓ งานในหน#าที่รับผิดชอบ ๑๕ 

 งานวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๕ 

 รายละเอียดขอบขIายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๗ 

 กลุIมโรงเรียนที่รับผิดชอบ ๒๑ 

 เครือขIายศูนย=พัฒนาวิชาการ ๒๑ 

 กระบวนการนิเทศ ๒๒ 

บรรณานุกรม ๒๗ 

ภาคผนวก ๒๘ 

 กำหนดการนิเทศ และแผนการนิเทศ  ๒๙ 

 เครื่องมือนิเทศ ๓๒ - ๔๕ 

 คำสั่งปฏิบัติหน#าที ่ ๔๖ - ๕๑ 
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ตอนท่ี ๑ 

บทนำ 

กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป`นกลุ6มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง                 

การแบ6งส6วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงดำเนินงานตามอำนาจหน#าที่และภารกิจ

หลักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะหe วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร   

และการจัดการศึกษาเพื ่อให#สถานศึกษามีความเข#มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได#อย6าง             

มีคุณภาพได#มาตรฐานเท6าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป`นฐาน ส6งผลให#ผู#เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

เกิดการเรียนรู#ตามวัตถุประสงคeและเปgาหมายของการศึกษา   

 ทั ้งนี ้ กลุ 6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ยังดำเนินงานตามยุทธศาสตรe นโยบาย                

ของ ผู#อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ นายชาญกฤต น้ำใจดี โดยเฉพาะจุดเน#น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ เป`น วิถีใหม1ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลกร       

ทางการศึกษา “วิถีคุณภาพและมาตรฐาน” 

อำนาจหนJาท่ี 

 กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอำนาจหน#าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       

เร่ือง การแบ6งส6วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต6อไปน้ี  

 (ก) ประสาน ส6งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 (ข) ศึกษา วิเคราะหe วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู#ของผู#เรียน 

 (ค) วิจัย พัฒนา ส6งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 (ง) วิจัย พัฒนา ส6งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 (จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ฉ) ศึกษา วิเคราะหe วิจัยและพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (ซ) ปฏิบัติงานร6วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน6วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#องหรือท่ีได#รับมอบหมาย 

วัตถุประสงคL 

๑. เพ่ือให#มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อส6งเสริมให#สถานศึกษามีความเข#มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ

เรียนรู#ได#อย6างมีคุณภาพ 
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๓. เพ่ือส6งเสริมให#สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 ๔. เพื่อส6งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาให#มีคุณภาพ 

 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส6งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให#เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได#มาตรฐาน 

 

ความหมายการนิเทศการศึกษา สพป.ขอนแก1น เขต ๔ 

 หมายถึง การนิเทศการศึกษาโดยกลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔  การนิเทศแบบร6วมพัฒนา โดยการนำกระบวนการและวิธีการนิเทศ

ที่หลากหลายมาใช#ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย6างเป`นระบบ มีคุณภาพ ดำเนินงาน

อิงมาตรฐาน เพื่อให#โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด#านการบริหารจัดการตามนโยบาย  “ผูJนำองคLกรที่ยึดหลักธรรม

มาภิบาล ไดJกำหนดนโยบายเปVาประสงคLในการทำงานที่ชัดเจน เพื ่อบรรลุวัตถุประสงคLขององคLกร คือ 

กระบวนการ “5 QUALITY MODEL”  โดยเนJนคุณภาพ  5 ดJาน  ดังน้ี 

1.  ด#านคุณภาพผู#เรียน 

                2.  ด#านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                3.  ด#านคุณภาพผู#บริหารสถานศึกษา 

                4.  ด#านคุณภาพสถานศึกษา 

                5.  ด#านคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ส6งผลให#ผู#เรียน มีความสุข เป`นคนดี มีทักษะทักษะชีวิตด#านการศึกษาต6อและประกอบอาชีพ เพื่อให#การพัฒนา

ประเทศไปสู6เปgาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย1างต1อเน่ือง สังคมเปgนธรรม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  

วิสัยทัศนL 

            เป`นองคeกรทันสมัย ใส6ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป`นไทย ด#วยหัวใจบริการ 

ทำงานอย6างมีความสุข นโยบายการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 

              2. ครูสอนเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 

              3. ดูแลครูให#ดีท่ีสุด 

เปVาหมาย 

กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น 

เขต ๔ กำหนดเปgาหมายในการนิเทศตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔  คือ  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 6 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ตามบันทึกข#อตกลงความร6วมมือ (MOU) โดยมีข#อตกลงร6วมกันใน 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังน้ี  

              มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย6างเป̀นระบบ (PDCA) 

 มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการศึกษาอย6างมีส6วนร6วม  

 มาตรฐานท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 

 เปgาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพ่ือให#นักเรียน 

 ๑. มีความสุขในการเรียน 

 ๒. มีคุณธรรมในตนเอง  

 ๓. ไม6มีพฤติกรรมเส่ียงทางสังคม มีภูมิคุ#มกันต6อการเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 ๔. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ6านเกณฑeตามศักยภาพ  

 เพื่อให#การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาขอนแก6น เขต ๔ ประจำปxงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป`นไปด#วยความเรียบร#อยและบรรลุผลอย6าง                  

มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ จึงได#กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

  ๑. คุณภาพผู#เรียน 

 ๒. ครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

 ๓. คุณภาพห#องเรียนสู6โรงเรียนคุณภาพ 

 ๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๕. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 

พันธกิจ 

 กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาขอนแก6น 

เขต ๔  กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังน้ี 

๑. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน#าท่ีอย6างเป̀นระบบ มีคุณภาพ  

๒. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

๓. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา 

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๕. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 

กลยุทธL 

 กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น 

เขต ๔ กำหนดกลยุทธeในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว#ดังน้ี 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 7 

 ๑. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร#างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรe นโยบาย 

ภารกิจงานหลัก จุดเน#นและงานที่ได#รับมอบหมาย ด#วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล#องกับความต#องการ

ของโรงเรียน สนองยุทธศาสตรe นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน#นของโรงเรียน 

๒. นิเทศการศึกษาอย6างมีส6วนร6วม 

 ๓. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข#อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที ่กำหนดไว# เพื ่อนำข#อมูลมาใช#           

ในการตัดสินใจ แก#ไข ปรับปรุงงานให#เป`นไปตามแผนหรือกำหนดวิธ ีการดำเนินงานให#เกิดผลดียิ ่งข้ึน               

โดยจุดเน#นที่สำคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต6าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน โดย

การติดตามจะเกิดข้ึนในขณะท่ีงานกำลังดำเนินตามแผนท่ีกำหนดไว# 

 ๔. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต6เก็บรวบรวมข#อมูล วิเคราะหeข#อมูลอย6างเป`นระบบและนำผล มาใช#

ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให#มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ นับตั้งแต6ก6อน

ตัดสินใจจัดทำแผนงาน/โครงการ ในขณะดำเนินการนิเทศในช6วงระยะต6าง ๆ และเมื่อดำเนิน  การนิเทศเสร็จส้ิน

แล#ว รวมทั้งให#มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และให#ประเมินความสำเร็จของการนิเทศ ว6าบรรลุวัตถุประสงคe

และเปgาหมายหรือไม6 มีป|ญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือนำมาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต6อไป 

 ๕. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ6ายทอดความรู# ความคิดและ

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนให#ผู#อื่นเข#าใจ นำผลการรายงานมาวิเคราะหeเพื่อกำหนดแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพต6อไป รวมถึงมีการเผยแพร6ประชาสัมพันธeอย6างเหมาะสม 

 
  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 8 

ตอนท่ี ๒ 

กรอบข1ายภารกิจงาน 

          กลุ6มนิเทศ ติดตามฯ กำหนดมาตรฐานท่ีถือเอาเป̀นเกณฑeท่ีรับรองคุณภาพการนิเทศไว# ดังน้ี 

 ศึกษานิเทศกe สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔  มีความรู#ความเข#าใจการนิเทศ

การศึกษา สามารถนิเทศตามยุทธศาสตรe นโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที ่ได#ร ับมอบหมายได#อย6าง              

เป̀นระบบ มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) เป`นดัชนีชี้วัดหรือหน6วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูก

กำหนดขึ้นเพื่อให#สื่อถึงเปgาหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อสร#างความชัดเจนในการกำกับ ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานในด#านต6างๆ 

  กลุ6มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น 

เขต ๔ กำหนดตัวช้ีวัดในการนิเทศไว#ดังน้ี 

 ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได#รับมอบหมาย

ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได#แก6 มาตรฐานความรู#และประสบการณeวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ

ปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ภาคเรียนละไม6น#อยกว6า ๒ คร้ัง 

 ๒. พัฒนาเคร่ืองมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให#มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจตามข#อ ๑ 

 ๓. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ อย6างน#อย 1 นวัตกรรมต6อภาคเรียน 

 ๔. พัฒนางานวิจัยตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิจัยการนิเทศการศึกษา อย6างน#อยปxการศึกษา               

ละ ๑ เร่ือง 

 ๕. รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร6และประชาสัมพันธe ทุกคร้ังหลังเสร็จส้ินภารกิจ 

 ๖. วางแผนวิเคราะหeผลการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนางานต6อไป 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 9 

 

นายณัฐพงศ+ ค-ายไธสง 

ผู3อำนวยการกลุ-ม 

แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกL 

กลุ1มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก1น เขต ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ        นายอาทิตย+  พลตร ี
 

งานวิจัย พัฒนา สIงเสริมมาตรฐานการศึกษา

และการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

         นางสาวบุษบา ม่ิงไธงสง   

งานศึกษา วิเคราะหJ วิจัย พัฒนา ส1งเสริม

และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

นายสันติ  จ้ำแพงจันทร+ นายนพคุณ แงวกดุเรือ 
นายเสร ีโพธินิ์ล นางสาวณัฐยาภรณ+ โชติการณ+ 

 

งานประสาน สIงเสริม สนับสนุนและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร

การศึกษาพิเศษ 
 

งานศึกษา วิเคราะห= วิจัย 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน 

และกระบวนการเรียนรู#ของผู#เรียน 
 

นางสาวอนงนาถ  เคนโพธิ ์
ท

นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ+ 

งานวิจัย พัฒนา ส1งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลเก่ียวกับ 

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางสาวกรรยา  จติฟุOง 

นางสาวภทัรกิา  ทองยา  

งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

นางลัมพร ดาราษฎร+ 
นางสาวปRยาภรณ+ นามไพร 

งานนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางเพชรรตัน+ อุดมพงษ+ 
 
           นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ

ย 

         นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี 
 
         นางสาววิชดารัชต+ วงศ+สะอาด 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 10 

กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก 

กลุ1มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก1น เขต ๔ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 

กลุ-มงาน งาน ผู3รับผิดชอบ 

๑. งานธุรการ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะหJ วางแผนจัดระบบขQอมูล

สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ1ม  

๑.๒ ศึกษา วิเคราะหJ สภาพของกลุ1มและ

ออกแบบระบบงานสารบรรณใหQเหมาะสม

และสอดคลQองกับระบบ งานสารบรรณของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑.๓ ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ1ม 

๑.๔ ประสานงานกับกลุ1มอ่ืนในสำนักงาน 

หน1วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ         

ท่ีเก่ียวขQองกับการบริหารงานของกลุ1ม 

๑.๕ ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธJ 

ขQอมูลข1าวสารและผลงานของกลุ1ม 

๑.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ1ม 

นายอาทิตยJ พลตรี 

๒. กลุ-มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู3 

๒.๑ งานส1งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   ข้ัน

พ้ืนฐาน   นางสาวอนงนาถ  เคนโพธ์ิ 

นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษJ ๒.๒ งานศึกษาคQนควQา วิเคราะหJ วิจัยการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูQ 

๓. กลุ-มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๑ งานส1งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

นางสาวกรรยา  จิตฟุ\ง 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

๓.๒ งานส1งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัด

และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๔. กลุ-มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๔.๑ งานส1งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ

การจัดกระบวนการเรียนรูQ นางเพชรรัตนJ อุดมพงษJ 

นางสาวธรรธร  สมบัติ 

 

๔.๒ งานส1งเสริมสนับสนุน เครือข1ายการนิเทศ

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

หน1วยงานท่ีเก่ียวขQองและชุมชน 
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    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 11 

กลุ-มงาน งาน ผู3รับผิดชอบ 

๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา 

๔.๔ งานศึกษาคQนควQา วิเคราะหJ วิจัย การพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕. กลุ-มงานส-งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕.๑ งานส1งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
นางสาวบุษบา ม่ิงไธสง 

นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี 

นางสาววิชดารัชตJ วงศJสะอาด 

 

๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๕.๓ งานส1งเสริมและประสานงานการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๕.๔ งานศึกษาคQนควQา  วิเคราะหJ  วิจัย มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. กลุ-มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

๖.๑ งานส1งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

ผูQดQอยโอกาสและผูQมีความสามารถพิเศษ 

  นางลัมพร ดาราษฎรJ 

  นางสาวป_ยาภรณJ นามไพร 

๖.๒ งานพัฒนาระบบขQอมูลและสารสนเทศ 

๖.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๖.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๗. กลุ-มงานส่ือฯ 

 

๗.๑งานศึกษา วิเคราะหJ วิจัย พัฒนา ส1งเสริมและ

พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

นายสันติ  จ้ำแพงจันทรJ 

นายนพคุณ แงวกุดเรือ 

นางสาวณัฐยาภรณJ โชติการณJ 

นายเสรี โพธ์ินิล 
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นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 12 

 
Flow Chart ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกL (การสรJางหลักสูตร  การกำหนดโครงการฝtกอบรม  

การบริหารงานโครงการ การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 

 
  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 13 

 
Flow Chart ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกL 

ดJานเอกสารตามคู1มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 14 

 
Flow Chart ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกL 

กระบวนการ ข้ันตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

 
  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 15 

 
ตอนท่ี ๓ 

งานในหนJาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกe กลุ 6มงานวัดและประเมินผลการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ จากคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔         

ที่ ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดหน#าที่และความรับผิดชอบของช#าราชการและลูกจ#าง ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔         

ในงานของกลุ 6มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกำหนดภารกิจงานของศึกษานิเทศกe                  

ท่ีรับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาไว#ว6า ศึกษานิเทศรeมีหน#าท่ี ครอบคลุมต้ังแต6การวิเคราะหeสภาพป|ญหา

การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพื่อนำไปสู6การดำเนินงานวิจัยพัฒนาส6งเสริม ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินไปอย6างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกภาคส6วนมีความพึงพอใจ   

โดยยืดการมีส6วนร6วมของทุกฝëาย 

วัตถุประสงคe 

๑. เพื่อเป`นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของงานวัดและประเมินผล

การศึกษา 

๒. เพื่อเป`นคู6มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขอบข6ายภารกิจ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบของศึกษานิเทศกeงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดังน้ี 
 

ขอบเขตภาระงานท่ีรับผิดชอบของศึกษานิเทศกe งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข#าพเจ#า นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกeชำนาญการ ตำแหน6งเลขท่ี ๓๐๔๕ 

ปฏิบัติหน#าท่ีในงานวัดและประเมินผลการศึกษา และรับผิดชอบการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา ซ่ึงปฏิบัติหน#าท่ีตามโครงสร#างงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดังน้ี 

๑. งานส6งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑.๑ ส6งเสริมให#ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู#เกี่ยวกับวิธีการวัตผล และประเมินผลการศึกษา         

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๒ ส6งเสริมและพัฒนาผู#บริหาร ครูให#ใช#วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา       

ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๓ ศึกษา วิเคราะหe รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา          

ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๕ จัดทำคู 6มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ             

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 16 

๒. งานส6งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัตและประเมินผลการศึกษา 

๒.๑ ศึกษา รวบรวมเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๒.๒ พัฒนาคลังข#อสอบมาตรฐานการศึกษา 

๒.๓ บริการเคร่ืองมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก6สถานศึกษา 

๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓.๑ ศึกษา วิเคราะหe แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๓.๒ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาให#กับนักเรียน 

๓.๓ จัดทำรายงาน เผยแพร6ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ ส6งเสริมระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 

๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะหe วิจัย เก่ียวกับระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

๔.๒ วางแผนการทดสอบทงการศึกษาให#ครอบคลุมสาระการเรียนรู #ทั ้ง ๘ กลุ 6มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔.๓ กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให#สอดคล#องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห6งชาติกำหนด 

๔.๔ ประสานความร6วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห6งชาติ 

๔.๕ ดำเนินการทตสอบทางการศึกษาและให#บริการสอบวัดความรู#ความสามารถ 

๔.๖ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT และ O - NET) 

๔.๗ สนับสนุนการดำเนินการจัดสอบ PISA และข#อสอบมาตรฐานกลาง 

๕. งานส6งเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู#กลุ6มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และคณิตศาสตรe 

๖. รับผิดชอบดำเนินงานโครงการต6อไปน้ี 

๖.๑ โครงการเตรียมความพร#อมเพ่ือเข#ารับการประเมิน PISA 

๖.๒ โครงการพัฒนาการใช#โปรแกรมประเมินผล (School Miss) และ GPAX 

๖.๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการจัดสอบ NT 

๖.๔ โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษา 

๖.๕ ชมรมครูคณิตศาสตรe 

๗. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 17 

                   รายละเอียดขอบข3ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก6น เขต ๔ เป`นงานท่ี

ครอบคลุมตั้งแต6การวิเคราะหeสภาพป|ญหากรวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เพื่อนำไปสู6การ

ดำเนินงานวิจัยพัฒนา ส6งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและ

สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินไปอย6างมีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลทุกภาคส6วนมีความพึงพอใจ โดยยึดการมีส6วนร6วมของทุกฝëาย โดยมีวัตถุประสงคe 

๑. เพ่ือเป̀นแนวทางในการปฏิบัติงาน งานวัดและประเมินผลการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒. เพ่ือให#ได#รูปแบบการพัฒนางานงานวัดและประเมินผลการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔ ด#าน ดังน้ี 

๑. งานส6งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๒. งานส6งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

๑. งานส1งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ส6งเสริมให#ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู#เกี ่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา           

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. ส6งเสริมและพัฒนาผู#บริหาร ครูให#ใช#วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา         

ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 18 

๓. ศึกษา วิเคราะหe รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา            

ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔. จัดทำคู 6มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ              

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

๑. ครูและผู#เก่ียวข#องมีความรู# ความเข#าใจเก่ียวกับการวัดผลการเรียนรู#ของนักเรียนท้ังการวัดผลการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล#องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก#ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๔ ๕) และตามสาระการเรียนรู#ของหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๓. ครูและผู#ที่เกี่ยวข#องใช#วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและประเมินผล

ไปพัฒนาศักยภาพของผู#เรียนแต6ละบุคคล 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวขJอง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม (พ.ศ.๒๕๔๕) 

๒. พระราชบัญญัติข#อมูลข6าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เคร่ืองมือ 

๑. แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 

๒. ข#อมูลสารสนเทศ เคร่ืองมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 

๓. แบบรายงานผล 

เอกสาร/หลักฐานอJางอิง 

๑. คู6มือการดำเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 

๒. คู6มือการวัดผลและเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ 

๓. แบบพิมพe เอกสาร และหลักฐานต6างๆท่ีเก่ียวข#อง 

๒. งานส1งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา รวบรวม เครื ่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา พร#อมทั้งวิเคราะหe เครื ่องมือวัดผล            

และประเมินผลที่มีผู #จัดทำแล#ว คัดเลือกให#เหมาะสมกับเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดประชุม            

เชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให#ครอบคลุม ดังน้ี 

  ๑.๑ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามกลุ6มสาระการเรียนรู# ๘ กลุ6มสาระ 

   ๑.๒ เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 19 

   ๑.๓ เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

   ๑.๔ เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงคe 

   ๑.๕ เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ6าน คิด วิเคราะหe และการเขียน 

  ๒. พัฒนาคลังข#อสอบมาตรฐานการศึกษา 

  ๓. บริการเคร่ืองมือวัดและประเมินผลแก6สถานศึกษา 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

มีคลังเคร่ืองมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคล#องกับความต#องการของสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวขJอง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 

๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะหe แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๓. จัดทำรายงาน เผยแพร6ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๔. ส6งเสริมระบบโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

  สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต#อง และมีคุณภาพ 

กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสารท่ีเก่ียวขJอง 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 

๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. ศึกษา วิเคราะหe วิจัย เก่ียวกับระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให#ครอบคลุมสาระการเรียนรู #ทั ้ง ๘ กลุ 6มสาระของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให#สอดคล#องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห6งชาติกำหนด 

  ๔. ประสานความร6วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห6งชาติ 

  ๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให#บริการสอบวัตความรู# ความสามารถให#กับนักเรียน 

   ๕.๑ โครงการเตรียมความพร#อมนักเรียนเพ่ือการรประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 

   ๕.๒ การบริการการจัดสอบด#วยข#อสอบมาตรฐานกลางปลายปx 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 20 

    ๕.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

    ๕.๔ การประเมินความสามารถด#านการอ6านของผู#เรียนช้ันประถมศึกษาปxท่ี ๑ 

    ๕.๕ การประเมินคุณภาพผู#เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปxท่ี ๓ 

    ๕.๖ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรeและคณิตศาสตรeร6วมกับกลุ6มส6งเสริมการจัด

การศึกษา 

    ๕.๗ โครงการจัดสอบวิชาการนานาชาติร6วมกับกลุ6มส6งเสริมการจัดการศึกษา 

  ๖. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT และ O - NET) 

  ๗. สนับสนุนการดำเนินการจัดสอบ PISA และบริการข#อสอบมาตรฐานกลาง 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

  มีคลังข#อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและมีข#อมูลคุณภาพการศึกษา

ของผู#เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวขJอง 

  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 

  ๒. พระราชบัญญัติข#อมูลข6าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เคร่ืองมือ 

  ๑. แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 

  ๒. ข#อมูลสารสนเทศ เคร่ืองมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 

  ๓. แบบรายงานผล 

เอกสาร/หลักฐานอJางอิง 

  ๑. คู6มือการดำเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 

  ๒. คู6มือการวัดผลและเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ 

  ๓. แบบพิมพe เอกสาร และหลักฐานต6างๆท่ีเก่ียวข#อง  
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กลุ%มโรงเรียน 
กลุ%มโรงเรียน ผู0รับผิดชอบ 

๑. กลุIมโรงเรียนมIวงหวานกุดน้ำใส นางสาวปาณิตา ไชยทองศร ี

๒. กลุIมโรงเรียนทIาวังพอง นางสาวบุษษา มิ่งไธงสง 

๓. กลุIมโรงเรียนน้ำพองสะอาด นางสาวปqยาภรณ= นามไพร 

๔. กลุIมโรงเรียนบัวเงินพังทุย นางลัมพร ดาราษฎร= 

๕. กลุIมโรงเรียนหนองกุงทรายมูล นางสาวศิริวรรณ เสนาวงค= 

๖. กลุIมโรงเรียนพระธาตุปรางค=กูI นายสันติ  จ้ำแพงจันทร= 

๗. กลุIมโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน= นางสาวกรรยา จิตฟุOง 

๘. กลุIมโรงเรียนภูพานคำ นางสาวภัทริกา  ทองยา 

๙. กลุIมโรงเรียนกระนวน นางสาววิชดารัชต= วงศ=สะอาด 

๑๐. กลุIมโรงเรียนซำสูง นางสาวณัฐยาภรณ= โชติการณ= 

๑๑. กลุIมโรงเรียนหนองโนห#วยโจด นางสาวธรรญธร สมบัติ 

๑๒. กลุIมโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ นายเสรี   โพธิ์นิล 

๑๓. กลุIมโรงเรียนดงเมืองแอม นางเพชรรัตน= อุดมพงษ= 

๑๔. กลุIมโรงเรียนกวางคำ นางสาวอนงค=นาถ เคนโพธิ ์

๑๕. กลุIมโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ= นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 

เครือข%ายศูนย<พัฒนาวิชาการ 
ศูนย<พัฒนาวิชาการ ผู0รับผิดชอบ 

กลุIมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย นางสาวกรรยา จิตฟุOง นางสาววิชดารัตช= วงศ=สะอาด 

นางสาวธรรญธร สมบัติ 

กลุIมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตร= นางลัมพร ดาราษฎร= นางสาวบุษษา มิ่งไธงสง 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

กลุIมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตร=และเทคโนโลย ี นายนพคุณ แงวกุดเรือ นางสาวณัฐยาภรณ= โชติการณ= 

นายเสร ีโพธิ์นิล 

กลุIมสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนาฯ นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ= นางสาวธรรญธร สมบัติ 

กลุIมสาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวภัทริกา  ทองยา นายเสร ีโพธิ์นิล 

กลุIมสาระการเรียนรู#ศิลปะ นางเพชรรัตน= อุดมพงษ= นางสาวปาณิตา ไชยทองศร ี

กลุIมสาระการเรียนรู#การงานและอาชีพ นายสันติ จ้ำแพงจันทร= นางสาวณัฐยาภรณ= โชติการณ= 

กลุIมสาระการเรียนรู#ภาษาตIางประเทศ นางสาววิชดารัชต= วงศ=สะอาด นางสาวปqยาภรณ= นามไพร 

นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ= 

กิจกรรมพัฒนาผู#เรียน นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ= นางสาวภัทริกา  ทองยา 

หมายเหตุ ผู#รับผิดชอบลำดับแรกเปwนเจ#าของเรื่อง 
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กระบวนการการนิเทศ 

    การนิเทศ เป`นกระบวนการปฏิบัติงานร6วมกันระหว6างผู#นิเทศกับผู#รับการนิเทศ เพื่อมุ6งเน#นการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอน ที่ส6งผลต6อพัฒนาการการเรียนรู#ของผู#เรียน 

โดยเน#นการให#บริการ การให#ความร6วมมือและการให#ความช6วยเหลือ สนับสนุนแก6ผู#บริการ ครู และบุคลากรท่ี

เกี่ยวข#อง ทั้งในด#านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริม

อื่นๆ (สงัด อุทรานันทe : 2530, Wiles : 1985, Good : 1977) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) ให#

ความรู#ในเรื่องที่จะทำ 3) การปฏิบัติงาน 4) การสร#างขวัญและกำลังใจ 5) การประเมินผลการดำเนินงาน 5.1) 

การศึกษาสภาพป|จจุบันและความต#องการ 5.2) การวางแผน 5.3) การสร#างสื่อ เครื่องมมือ และพัฒนาวิธีการ 5.4) 

การปฏิบัติการนิเทศ 5.5) การประเมินผลและรายงานผล โดยข#อ 5.5) เป`นขั้นตอนสุดท#ายของกระบวนการนิเทศ

การศึกษาประกอบด#วย 2 ขั ้นตอน คือ 5.5.1) การประเมินผล โดยใช#เครื ่องประเมินประเภทต6างๆ ได#แก6 

แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสำรวจข#อมูล ฯ โดยทำการประเมิน 3 ระยะ คือ ก6อนการปฏิบัติงาน

นิเทศ ระหว6างการปฏิบัติงานนิเทศ และประเมินเพื่อสรุปผลการนิเทศ แล#วนำผลที่ได#ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน

หรือจุดที่เป`นป|ญหา 5.5.2) การรายงาน เป`นขั้นตอนสำคัญของปฏิบัติการนิเทศ เพื่อผู#บังคับบัญชาและผู#เกี่ยวข#อง

ได#ทราบผลรายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งการรายงานควรทำ 3 ระยะ คือ รายงานเตรียมการก6อนการปฏิบัติงาน 

การรายงานระหว6างการปฏิบัติงาน และการรายงานหลังการปฏิบัติงาน 

   จากการกล6าวข#างต#น สรุปได#ว6า กระบวนการนิเทศเป`นกระบวนการที่มีขั ้นตอนสำคัญ คือ              

การวางแผนซึ่งต#องอยู6บนพื้นฐานภาพป|ญหา เตรียมสื่อ เครื่องมือ การปฏิบัติการตามแผน หลังจากนั้นมีการ

ประเมินผลการดำเนินงาน และปรับปรุบพัฒนางานตามลำดับ 

  กระบวนการนิเทศการสอนเป`นแบบแผนในการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอนอย6างเป̀น

ขั้นตอนและต6อเนื่อง เพื่อให#เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวครูอย6างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โดยตรงท่ีจะทำให#การเรียนสูงข้ึนได# ซ่ึงมีนักการศึกษาได#เสนอแนวคิดดังน้ี 

   Boyan and Copeland (1978 อ#างอิงถึง กษมา มาลาแวจันทรe, 2014 : 164-167) นำเสนอ

กระบวนการนิเทศการสอน 4 ข้ันตอน     

    1. การประชุมก6อนการสังเกตการสอน (Preobservation Conference) เป`นการ

พิจารณาระบุเรื่อง หรือพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา กำหนดเกณฑeหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่ต#องการ

จะปรับปรุงและเลือกหรือสร#างเครื่องมือสังเกตการสอนที่สอดคล#องเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือเรื่องที่จะปรับปรุง

และพัฒนา 

    2. การสังเกตการสอน (Observation) เป̀นสังเกตพฤติกรรมที่กำหนด หรือกระบวนการ

สอนที่กำหนดและบันทึกข#อมูลพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือกระบวนการสอนที่ใช#ดำเนินการสอนโดยใช#เครื่องมือที่เลือก

หรือสร#างข้ึนเอง 
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    3. การวิเคราะหeข#อมูลหลังจากการสังเกตการสอน (Analysis Results) โดยผู#นิเทศ

วิเคราะหeเองหรือร6วมกันกับผู#รับการนิเทศ ร6วมกันพิจารณาพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือขั้นตอนกระบวนการสอนสิ่งใด

เร่ืองใดควรคงไว# หรือควรเปล่ียนแปลงปรับปรุงให#ถูกต#องหรือให#ดีข้ึน 

    4. การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน (Postobservation Conference) เป̀น

ขั้นตอนการให#ข#อมูลย#อนกลับที่เกี่ยวกับผลการสังกตและบันทึกข#อมูลจากการสังเกตการณeสอนในชั้นเรียนของครู 

ในขณะเดียวกันควรกระตุ#นให#ครูมองเห็นยอมรับผลที่ได#จากการสังเกตการณeสอน และผู#นิเทศกับครูร6วมกัน

พิจารณายุทธวิธีในการปรับปรุงแก#ไขหรือพัฒนาพฤติกรรมการสอนเพ่ือส6งผลถึงพัฒนาการการเรียนรู#ของนักเรียน 

   Glickman, C.D. (1981) แ ล ะ  Glickman, Gordon and Ross – Gordon (2009) น ำ เ สนอ

แนวคิดของการนิเทศเป`นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข#องกับพัฒนาการเรียนการสอนในด#านหลักสูตร การจัดการเรียน

สอน สื่อการสอน การวัดและประเมิน การจัดครูเข#าสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนาครู นอกจากนี้การ

นิเทศแบบพัฒนาการเป`นวิธีการนิเทศที่สอดคล#องกับสภาพป|จจุบันมากที่สุด โดยมีจุดมุ6งหมายสำคัญ เพื่อช6วยครู

ให#สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองได#อย6างต6อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต6อผู#เรียน 

โดยผ6านการให#การนิเทศการสอนครู ซ่ึงกระบวนการนิเทศการสอน ประกอบ 5 ข้ัน ดังน้ี  

   1. ประชุมก6อนการสังเกตการสอน  เป̀นการสนทนาร6วมกันกับครูเพื่อศึกษาสภาพป|ญหา ป|จจุบัน 

และกำหนดการวางแผนร6วมกันในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

    2. สังเกตการณeสอนในชั้นเรียน ผู#นิเทศร6วมสังเกตการณeสอนของครู โดยมีการบันทึกการสอน

ของครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนสอนของครู  

   3. วิเคราะหeผลการสังเกต โดยให#ครูสะท#อนผล ให#ผู#รับการนิเทศ (ครู ) สะท#อนผลการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง ทั้งทิศทางที่ดีและสิ่งที่ต#องปรับปรุงแกไขพัฒนา โดยผู#นิเทศร6วมรับฟ|งการสะท#อน โดยจับ

ประเด็นที่สำคัญเพื่อนำคำตอบที่ครูตอบนั้นมาย#อนถามกลับเพื่อให#เห็นแนวทางการแก#ไขพัฒนาการการจัดการ

เรียนการสอนของครู 

   4. ประชุมเพื่อการนิเทศ  ผู#นิเทศเป`นผู#กระตุ#นคิดด#วยการตั้งคำถามให#ครู เพื่อให#ครูเข#าใจตนเอง

ว6าจุดใดท่ีตนเป̀นจุดอ6อนจุดแข็ง โดยผู#ร6วม 

   5. ประชุมเพื่อเสนอผลการวิเคราะหeการสังเกตการสอน คือการสรุปผล โดยผู#นิเทศและผู#รับการ

นิเทศวิเคราะหeและหาข#อสรุปร6วมกันเพื่อเป`นแนวทางในการพัฒนางาน และเป`นการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ระหว6างกัน

เหมือนเพ่ือคู6คิดมิตรคู6ใจ 

   ดังนั้นสรุปได#ว6า กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman มี 3 ขั้นตอน และประกอบด#วย 5 

ข้ันตอนย6อย ดังน้ี 
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  1) Preconference 

    1.1) ประชุมร6วมกับครู 

     - การวางแผนร6วมกัน 

    - ศึกษาสภาพป|ญหา บริบท  

- การทำความเข#าใจถึงจุดประสงคeในการนิเทศ 

   2) Observation 

    2.1 การสังเกตการสอนในช้ันเรียน 

    2.2 การสะท#อน การวิเคราะหeและติดตามผลการสังเกตการณeสอน และชี้แนะวางแผน

ประชุมร6วมกับครู 

  3) Postconference  

    3.1 ประชุมร6วมกับครูภายหลังการสังเกตการณeสอน 

    3.2 วิเคราะหeและพัฒนาการดำเนินการ สรุปผลการพัฒนาการ 

 
   นอกจากนั้น Glickman (1995) ยังได#เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศ คือ ผู#นิเทศการ

สอนต#องคำนึงและเลือกใช#พฤติกรรมในการนิเทศให#เหมาะสม ดังน้ี 

   1. พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำควบคุม (Directive Control Approach) คือ พฤติกรรมการ

นิเทศท่ีผู#นิเทศให#กรอบแนวคิด ทิศทางและทางเลือกในการปฏิบัติแก6ครู เพ่ือให#ครูปฏิบัติตาม 

   2. พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนำให#ข#อมูล (Directive Informational Approach) คือ พฤติกรรม

การนิเทศท่ีผู#นิเทศแนะนำให#ครู และครูมีส6วนรับผิดชอบในการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมด#วยตนเอง 

   3. พฤติกรรมการนิเทศแบบร6วมมือ (Collaborative Approach)  คือ พฤติกรรมที่ผู#นิเทศต#องมี

ร6วมกัน ปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับป|ญหาการจัดการเรียนการสอนของครู ระหว6างผู#นิเทศกับครูเริ่มต#นด#วยการทำ

ความเข#าใจในป|ญหาให#ตรงกัน มีข#อตกลงร6วมกันในแผนปฏิบัติ และให#ข#อเสนอแนะแก6กันและกัน 

   4. พฤติกรรมการนิเทศแบบไม6ชี้นำ (Non-directive Approach)  คือ การนิเทศที่ผู#นิเทศต#องทำ

การพูดคุยทำงานร6วมกับครู โดยที่ครูจะเป`นผู#ตัดสินใจด#วยตนเอง ผู#นิเทศเป`นผู#ช6วยในการสนับสนุนเรื่องต6าง ๆ ท่ี

ครูร#องขอเท6าน้ัน 
 

เทคนิคการนิเทศ 

  เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการนำกิจกรรมต6าง ๆ ทางการนิเทศไปใช#ในการปฏิบัติงานอย6าง

เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณeนั้น ๆ โดยเทคนิคการนิเทศที่ใช#ได#ผลดี 3 เทคนิค ได#แก6 เทคนิค

การสอนแนะ เทคนิคการนิเทศโดยใช#กระบวนการวิจัย และเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งเทคนิคที่ทำให#

ผู#รับการนิเทศได#รับการพัฒนาการจัดการเรียนสอน มีแรงจูงใจภายในตัวและมีความมั่นใจตลอดการยอมรับที่จะ



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 25 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตน ดังที่ Stevens (1987) ได#กล6าวถึงการนิเทศภายในแบบชี้แนะสะท#อนคิด 

หมายถึง กระบวนการเรียนรู#อย6างเป`นทางการของโค#ชร6วมกับครู ในการฝ®กประสบการณe ประเมิน และสนับสนุน

ในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงคeเพื ่อพัฒนาทักษะและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานที ่ดีที ่สุด และมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้  รวิปรียา แดนเสนา (2563) ได#นำเสนอเทคนิคการสะท#อนกลับ (Feedback) 

เป`นกระบวนการที่ผู #นิเทศพูดสะท#อนกลับไปยังผู#รับนิเทศเพื่อสรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

พัฒนาให#ดีขึ้น โดยการสะท#อนกลับมีข#อควรปฏิบัติและพึงระวัง เช6น ถูกต#อง ถูกกาลเทศะ ถูกเวลา ถูกจุด ถูกใจ 

รวมถึงน้ำเสียงและท6าทางที่เป`นมิตร และโมเดลที่ใช#ในการสะท#อนกลับเรียกว6า Sanwich Feedback โดยมี

ส6วนประกอบ 3 ส6วนคือ 

 

 

 

 

 

 

แหล6งท่ีมา : https://www.hcdcoaching.com/17020392/ทักษะการให@ข@อมูลปGอนกลับ-feedback-giving 

ภาพท่ี 1  Sanwich Feedback 

 

  1. การสะท#อนกลับ (Positive feedback) ช่ืนชม พูดถึงจัดแข็งจุดดี ผลงานเชิงบวก 

   2. การสะท#อนกลับ (Constructive feedback) แนะนำ บอกถึงจุดอ6อน พฤติกรรมที่สังเกตและ

ต#องการให#พัฒนาข้ึน 

   3. การสะท#อนกลับ (Positive feedback) ให#กำลังใจ ชมความสามารถที่จะพัฒนาได#อีกและ

บอกตัวอย6างท่ีจะเกิดข้ึน 

   ซึ่งการให#การสะท#อนกลับ (feedback) ที่ดีจะช6วยให#เกิดการพัฒนาอย6างต6อเนื่องได#  และทักษะ

น้ีเป̀นทักษะท่ีสำคัญท่ีจะช6วยเสริมสร#างให#ผู#รับการสะท#อนกลับมีการปรับปรุงและพัฒนาอย6างต6อเน่ือง 

 จากแนวคิด หลักการ และทฤษฎีนักการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#สำหรับ

ครู ด#วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร6วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich เพื่อศึกษาสภาพ

ป|จจุบันและป|ญหาในการจัดการเรียนรู #ของครูผู #ช 6วย การพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครู               

ด#วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร6วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich และศึกษาผลการนิเทศ

ด#วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร6วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich ในการพัฒนา

สมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครู ผู#ศึกษาจึงสร#างเป̀นกรอบแนวคิด ดังภาพน้ี  
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ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#สำหรับครู ด#วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิด

ของ Glickman ร6วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman มี 3 ข้ันตอน 

1. Preconference  

2. Observation >> ร6วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

3. Postconference  

 

การพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครู 

1. สมรรถนะด#านความรู# >>การเขียนแผนการจัดการเรียนรู#  

2. สมรรถนะด#านทักษะ >> การจัดการเรียนรู# 

3. สมรรถนะด#านทัศนคติ >> คุณลักษณะของครูท่ีดี 

ความพึงพอใจต6อการนิเทศด#วยกระบวนการนิเทศตาม

แนวคิดของ Glickman ร6วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ 

Sanwich ในการพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#      

ของครู 

ศึกษาสภาพป|จจุบันและป|ญหาในการจัดการเรียนรู#

ของครู ได#แก6 ด#านความรู# ด#านทักษะ  

ด#านทัศนคติ 
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    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 29 

๑. กำหนดการนิเทศ 
ของ นางสาวภัทริกา  ทองยา ศึกษานิเทศก4 กลุ7มโรงเรียนภูพานคำ อำเภออุบลรัตน4 ปBการศึกษา ๒๕๖๕  

กลุ7มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก7นเขต ๔ 

วัน/เดือน/ป* โรงเรียน/ผู3รับการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ เคร่ืองมือการนิเทศ ผู3นิเทศ 
 ๑. โรงเรียนทรัพย.ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว<น  

 

๑. การเตรียมการทดสอบ O-NET/ NT/ RT / 

PISA  

๒. การใชPขPอสอบมาตรฐาน (ขPอสอบในการสอบ

ปลายปT) และขPอสอบแบบเขียนตอบ 

๓. การนิเทศภายในโรงเรียน : นิเทศการจัดการ

เรียนรูPของคร ู

๔. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน                

และโรงเรียน (เครื่องมือ/วิธีการ/รูปแบบ/           

การแปลผล/การบันทึกผล/ปพ.ต<างๆ) 

๕. หลักสูตรสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ 

๑ – ๕. แบบบันทึกขPอมูลการสัมภาษณ.แบบ

ตัวต<อตัว 

๑. แบบติดตามการเตรียมการทดสอบ 

ONET/ NT/ RT / PISA  

๒. แบบติดตามการใชPขPอสอบมาตรฐาน 

๓.๑ แบบสังเกตการสอน 

๓.๒ แบบนิเทศภายใน 

๔. แบบติดตามการวัดและประเมินผลในชั้น

เรียนและโรงเรียน 

๕.แบบติดตามหลักสูตรสถานศึกษาครั้งที่ ๒ 

๖. แบบบันทึกการสะทPอนผลและสรุปผล

การนิเทศ 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

 ๒. โรงเรียนบPานหนองแสงนPอย    

 ๓. โรงเรียนบPานศาลาดินหPวยเตย    

 ๔. โรงเรียนบPานกุดกระหนวน    

 ๕. โรงเรียนบPานกุดเชียงม ี    

 ๖. โรงเรียนบPานดง (บึงไทรวิทยาคาร)    

 ๗. โรงเรียนบPานโนนศิลาราศร ี    

 ๘. โรงเรียนบPานบ<อ    



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 30 

วัน/เดือน/ป* โรงเรียน/ผู3รับการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ เคร่ืองมือการนิเทศ ผู3นิเทศ 
 ๙. โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ. ๑. การเตรียมการทดสอบ O-NET/ NT/ RT / 

PISA  

๒. การใชPขPอสอบมาตรฐาน (ขPอสอบในการสอบ

ปลายปT) และขPอสอบแบบเขียนตอบ 

๓. การนิเทศภายในโรงเรียน : นิเทศการจัดการ

เรียนรูPของคร ู

๔. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน                

และโรงเรียน (เครื่องมือ/วิธีการ/รูปแบบ/           

การแปลผล/การบันทึกผล/ปพ.ต<างๆ) 

๕. หลักสูตรสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ 

๑ – ๕. แบบบันทึกขPอมูลการสัมภาษณ.แบบ

ตัวต<อตัว 

๑. แบบติดตามการเตรียมการทดสอบ 

ONET/ NT/ RT / PISA   

๒. แบบติดตามการใชPขPอสอบมาตรฐาน 

๓.๑ แบบสังเกตการสอน 

๓.๒ แบบนิเทศภายใน 

๔. แบบติดตามการวัดและประเมินผลในชั้น

เรียนและโรงเรียน 

๕.แบบติดตามหลักสูตรสถานศึกษาครั้งที่ ๒ 

๖. แบบบันทึกการสะทPอนผลและสรุปผล

การนิเทศ AAR 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

 ๑๐. โรงเรียนบPานหนองแตP    

 ๑๑. โรงเรียนบPานโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ.    

 ๑๒. โรงเรียนบPานศรีสุขสำราญ    

 ๑๓. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม     

 ๑๔. โรงเรียนบPานขุนด<าน    

 สะท%อนผลเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี 1, 2 สรุปผลนิเทศ  
 ส<งรายงานการนิเทศ รายงานการนิเทศ  

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได#ตามความเหมาะสม 
 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 31 

๒. แผนการนิเทศการศึกษา 

ของ นางสาวภัทริกา  ทองยา ศึกษานิเทศก8 กลุ;มโรงเรียนภูพานคำ อำเภออุบลรัตน8 ปFการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ;มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก;นเขต ๔ 

วัน/

เดือน/

ปB 

โครงการ/กิจกรรม

การนิเทศ 

 

วัตถุประสงค4 

 

วิธีดำเนินการ/รูปแบบการนิเทศ

ตามแนวคิด Glickman 

 

ส่ือ/เคร่ืองมือ 

การนิเทศ 

 

แนวทางการติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผู[รับการ

นิเทศ 

 

ผู[นิเทศ 

 โครงการส5งเสริม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัด

การศึกษา  

๑. การเตรียมการทดสอบ        

O-NET/ NT/ RT  / PISA   

๒. การใช\ข\อสอบมาตรฐาน 

(ข\อสอบในการสอบปลายป_) 

และข\อสอบแบบเขียนตอบ 

๓. การนิเทศภายในโรงเรียน 

๔. การวัดและประเมินผลใน

ชั้นเรียน และโรงเรียน  

๕. หลักสูตรสถานศึกษา        

ครั้งที่ ๒ 

๑. เพื่อนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงาน

ของโรงเรียนให\สอดคล\องกับ

นโยบายจุดเน\น ของ สพฐ. 

และ สพป.ขก.เขต๔ 

๑. ประชุมก5อนสังเกต 

๑.๑ ประชุมชี้แจงประเด็นและวัตถุประสงคG

การนิเทศ 

๑.๒ สอบถามข\อมูล สภาพ ปfญหา 

๒. การสังเกต 

๒.๑ เก็บรวบรวมข\อมูลและใช\เครื่องมือ

นิเทศตามประเด็นการนิเทศ 
๓. วิเคราะหGและตีความหมาย 

๓.๑ ผู\นิเทศวิเคราะหGข\อมูลและตีความหมาย

ของการนิเทศ เพื่อนำข\อมูลสู5การสะท\อนผล

ในข\อที่ ๔ 

๔. ประชุมหลังสังเกต 

๔.๑ การสะท\อนผล: ใช\คำถามสะท\อนคิด 

(การนิเทศแบบชี้แนะสะท\อนคิด:Reflective 

Coaching Supervision) 
      - ผู\รับการนิเทศสะท\อนผลตนเอง 

      - ผู\นิเทศสะท\อนผลโดยใช\คำถาม

สะท\อนคิด 

๕. วิพากษGวจิารณGผลขั้นตอนทั้ง๔ 

๕.๑ สรุปผลการดำเนิน AAR 

๑ – ๔. แบบบันทึกข\อมูลการ

สัมภาษณGแบบตัวต5อตัว 

๑. แบบติดตามการเตรียมการ

ทดสอบ ONET/ NT/ RT  / PISA  

๒. แบบติดตามการใช\ข\อสอบ

มาตรฐาน 

๓.๑ แบบสังเกตการสอน 

๓.๒ แบบนิเทศภายใน : นิเทศการ

จัดการเรียนรู\ของครู 

๔. แบบติดตามการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียนและโรงเรียน 

๕. แบบติดตามหลักสูตรสถานศึกษา

ครั้งที่ ๒ 

๖. แบบบันทึกการสะท\อนผลและ

สรุปผลการนิเทศ AAR 

ประเมินผลจากเครื่องมือ
นิเทศ ได\แก5 

๑. แบบบันทึกข,อมูลการ

สัมภาษณ7แบบตัวต:อตัว 

๒. แบบติดตามการเตรียมการ

ทดสอบ ONET/ NT/ RT  / 

PISA  

๓. แบบติดตามการใช,ข,อสอบ

มาตรฐาน 

๔. แบบสังเกตการสอน 

๕. แบบนิเทศภายใน 

๖. แบบติดตามการวัดและ

ประเมินผลในช้ันเรียนและ

โรงเรียน 

๗. แบบติดตามหลักสูตร

สถานศึกษาคร้ังท่ี ๒ 

๘. แบบบันทึกการสะท,อนผล

และสรุปผลการนิเทศ AAR 

การวิเคราะห*ข,อมูล 
ค:าเฉล่ีย และเชิงพรรณาข,อมูล 

๑. หัวหน\าวิชาการ 

๒. ครูผู\สอน           

ป.๑,๓,๖ และ ม.๓ 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................................................. (นางสาวภัทริกา  ทองยา ศึกษานิเทศกG) 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 32 

๓. แบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล 

บันทึกการนิเทศ 

กลุ7มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก7นเขต 4 

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

ประเภทโรงเรียน � คุณภาพประจำตำบล ..................โรงเรียน       � คุณธรรม.................................โรงเรียน   � ประชารัฐ .................. 

โรงเรียน  � ร<วมพัฒนา (Partner Ship  School Project) ...............โรงเรียน � เศรษฐกิจพอเพียง ..................โรงเรียน  �  วิถีพุทธ ..................   

โรงเรียน   � ขยายโอกาสทางการศึกษา.................. โรงเรียน   �  .......................................................................................................................... (อื่นๆ ระบุ) 

          ผูQบริหารโรงเรียน............................................. จำนวนครู.....................  คน จำนวนบุคลากรอื่นๆ(ถQามี) ..................... คน  จำนวนนักเรียน................... คน 

ประเด็นการนิเทศ : ................................................................................................................................................................................................................ 

          สถานที่นิเทศ    : โรงเรียน.........................................กลุ;มโรงเรียน............................. อำเภอ..................................... 

เปXาหมายของการนิเทศ   

    : ................................................................................................................................................................................................................ 

         : ................................................................................................................................................................................................................ 

ท่ี ประเด็น 

การนิเทศ 

(ประเด็นย7อย) 

ผู[รับการนิเทศ/

ระดับช้ัน 

เคร่ืองมือ/วิธีการนิเทศ ข[อค[นพบจากการนิเทศ ปcญหา/อุปสรรค ข[อเสนอแนะ 

และแนวทางแก[ไข 

    

 

 

 

   



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 33 

แบบสอบถามสภาพป+จจุบันและป+ญหาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู<ของครู 

ตอนท่ี 1  ข<อมูลท่ัวไปของผู<ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ⬜"# ชาย  ⬜"# หญิง 
   

2. อายุ 

  ⬜"# 21 – 30 ป1  ⬜"# 31 – 40 ป1 
  ⬜"# 41 – 50 ป1  ⬜"# 51 – 60 ป1 
  

3. ระดับการศึกษา 

  ⬜"# ปริญญาตรี  ⬜"# ปริญญาโท  ⬜"# ปริญญาเอก ⬜"#อ่ืนๆ..... 
  

4. ประสบการณGในการสอน.............................เดือน / ป1 
 

 

ตอนท่ี 2 โปรดทำเคร่ืองหมาย PลงในชNองท่ีตรงกับการปฏิบัติและปQญหาในการจัดการเรียนรู#จริงของทNาน 

สภาพป+จจุบันในการปฏิบัติ      ระดับของป+ญหา 

5     หมายถึง   มีการปฏิบัติมากที่สุด      5    หมายถึง    มีป8ญหามากที่สุด 

4    หมายถึง    มีการปฏิบัติมาก      4    หมายถึง    มีป8ญหามาก 

3    หมายถึง    มีการปฏิบัติปานกลาง      3    หมายถึง    มีป8ญหาปานกลาง 

2    หมายถึง    มีการปฏิบัติน?อย     2    หมายถึง    มีป8ญหาน?อย 

1    หมายถึง    มีการปฏิบัติน?อยที่สุด/ไมDมีการปฏิบัต ิ   1    หมายถึง    มีป8ญหาน?อยที่สุด/ไมDมีป8ญหา 

 
 

ที่ รายการประเมิน สภาพป2จจุบัน ระดับป2ญหา 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 สมรรถนะด(านความรู(           

 ด(านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู(           

1 มีการระบุผลการเรียนรูBไวBอยFางชัดเจน           

2 เขียนไดBครอบคลุมวัตถุประสงคMการเรียนรูB           

3 องคMประกอบการเขียนแผนการจุดการเรียนรูBครบถBวน           



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 34 

ที่ รายการประเมิน สภาพป2จจุบัน ระดับป2ญหา 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4 มีจุดประสงคMการเรียนรูBสอดคลBองกับกิจกรรมการเรียนรูBและ

ประเมินผล 

          

5 มีการออกแบบลำดับขั้นตอนอยFางถูกตBองเหมาะสม           

 ด(านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู(           

6 เปRดโอกาสใหBผูBเรียนมีสFวนรFวมกำหนดกิจกรรมการเรียนรูB           

7 มีการระบวิธีการสFงเสริมเจตคติทางบวกใหBกับผูBเรียน           

8 กิจกรรมที่ใชBสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง           

9 กิจกรรมที่ใชBมีความหลากหลาย           

10 มีการสFงเสริมใหBนักเรียนมีสFวนรFวมในการเรียนรูB และแลกเปลี่ยน

เรียนรูBรFวมกัน 

          

11 เนBนกิจกรรมทั้งดBานพฤติกรรมและดBานการคิด           

 ด(านการวัดและประเมินผลการเรียนรู(           

12 เนBนการวัดประเมินตามสภาพจริง           

13 ประเด็นการประเมินสามารถสะทBอนทักษะการคิดขั้นสูง           

14 เครื่องมือที่ใชBในการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมการจัดการเรียนรูB 

          

15 การวัดและประเมินผลสอดคลBองกับกิจกรรมการเรียนรูB           

 สมรรถนะด(านทักษะ           

 ด(านการจัดการเรียนรู(           

16 เตรียมความพร+อมหรือกระตุ+นความสนใจให+แก7ผู+เรียนด+วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช7น 
การต้ังคำถาม การใช+เกม การทบทวนส่ิงท่ีเรียนผ7านมา 

          

17 สามารถพูดแสดงรายละเอียดจากข+อสงสัยให+เกิดความชัดเจน โดยใช+ภาษาท่ีส้ัน กระชับ 
คลอบคลุมใจสำคัญ มีการสรุปประเด็นท่ีอธิบาย 

          

18 มีการกระตุ+นผู+เรียนโดยการใช+คำถามเพ่ือให+ผู+เรียนเกิดกระบวนการคิดอย7างมีเหตุผลใน
ห+องเรียน 

          

19 มีวิธีการในการเสริมกำลังในให+ผู+เรียนโดยตรงอย7างหลากหลาย เหมาะสมกับตัวบุคคล
ทุกคร้ังในการจัดกิจกรรม 

          

20 สามารถสรุปหลักการสอน เน้ือหาถูกต+องและคลอบคุลมใจความสำคัญของบทเรียน
อย7างครบถ+วน 

          

21 มีความสามารถในการใช+วิธีการเร+าความสนใจท่ีหลากหลาย โดยใช+ท7าทางประกอบการ
สอนเปOนระยะ น้ำเสียงเปล่ียนระดับตามความเหมาะสม 

          

22 สามารถนำกระดานมาใช+เพ่ือเสริมการใช+อุปกรณQอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประกอบการบรรยาย อธิบายสรุป และทบทวนบทเรียน อย7างมีระบบเข+าใจง7าย 
สะอาดเรียบร+อย ลายมือสวยงาม 

          

23 ฝTกให+ผู+เรียนมีทักษะความสามารถทางความคิดและกระตุ+นผู+เรียนได+ฝTกทักษะความคิด
ในผลายรูปแบบ เช7น ทักษะความคิดรวบยอด ทักษะการคิดหาคำตอบ 

          

24 มีการใช+ส่ือการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทุกข้ันตอน 
 

          



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 35 

ที่ รายการประเมิน สภาพป2จจุบัน ระดับป2ญหา 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 สมรรถนะด(านทัศคติ           

25 สามารถดำรงชีวิตอยFางเหมาะสมตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติตนเปaนแบบอยFางที่ด ี

          

26 สามารถรักษาวินัย และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ           

27 รักและเมตตาตFอนักเรียนทุกคนเทFาเทียมกัน           

28 สามารถฝcกฝนทักษะการคิดและใชBทักษะการคิดพัฒนางานอยูFเสมอ           

29 แสวงหาแนวคิดใหมFและใฝdเรียนรูBอยูFเสมอ           

30 สามารถเสริมแรงใหBกำลังเพื่อนรFวมงาน           

31 มีสFวนรFวมกับผูBอื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหBบรรลุผลสำเร็จ

ตามเปgาหมาย 

          

32 สามารถแสดงบทบาทผูBนำหรือผูBตามอยFางเหมาะสม           

 
 
ทNานต#องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู#ด#านใด (เรียงลำดับจาก 1 ถึง 4)  

........................... (1) ด#านการสอนและเทคนิคการสอน 

........................... (2) ด#านบุคลิกภาพ  

........................... (3) ด#านส่ือประกอบการสอน 

........................... (4) ด#านการวัดและประเมินผล 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีให<ความรQวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 
 

 

 

 

 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 36 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู< 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกQน  เขต  4 

 
 
 
 
 

 
 

คำช้ีแจง  :  โปรดทำเคร่ืองหมาย P ลงในชQองท่ีตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

  ระดับคะแนน  5 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับดีเย่ียม 
4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับดีมาก 

      3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับดี 
 2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับปรับปรุง 
1 หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับพอใช# 

รายการประเมิน    ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1 ชื่อหนDวยการเรียนรู?และแผนการจัดการเรียนรู?นDาสนใน กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ      

2 มาตรฐานการเรียนรู?และตัวชี้วัด จุดประสงคRการเรียนรู? สมรรถนะสำคัญของผู?เรียนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคRมีความเชื่อมโยงกันอยDางเหมาะสม 

     

3 ความสอดคล?องของสาระสำคัญ ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู? ตัวชี้วัด และจุดประสงคRการ

เรียนรู? 

     

4 ความเชื่อมโยงสัมพันธRกันระหวDางชื่อหนDวยการเรียนรู? มาตรฐานการเรียนรู? ตัวชี้วัด จุดประสงคRการ

เรียนรู? สาระสำคัญ ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู? และกิจกรรมการเรียนรู? 

     

5 กิจกรรมการเรียนรู?สอดคล?องกับมาตรฐานการเรียนรู? ตัวชี้วัด จุดประสงคRการเรียนรู?  และสาระการ

เรียนรู? 

     

6 กิจกรรมการเรียนรู?มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู?เรียนให?มีความรู? ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะ

สำคัญของผู?เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคR 

     

7 แผนการจัดการเรียนรู?ระบุ กระบวนการจัดการเรียนรู?ให?เห็นบทบาทของผู?เรียน และบทบาทของครูเป\น 

3 ขั้นตอนไว?อยDางชัดเจน คือ ขั้นนำเข?าสูDบทเรียน ขั้นนำเสนอเนื้อหา และขั้นสรุปความคิดรวบยอด  

     

8 กิจกรรมการเรียนรู?มีความเหมาะสมสามารถนำผู?เรียนไปสูDการสร?างชิ้นงาน/ภาระงาน โดยสDงเสริมให?

นักเรียนได?ใช?กระบวนการคิดมากกวDาทำตามแบบที่ครูกำหนด 

     

 

ชื่อผู#สอน……………………………………..ตำแหน-ง.......................กลุ-มสาระการเรียนรู#......................................... 
วิชาท่ีสอน......................................รหัสวิชา......................... ช้ัน……………เร่ือง............................................... 
ช่ือผู#นิเทศ.......................................................ตำแหน-ง.........................................  
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนท่ี...............เวลา...............-.................น. 
 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 37 

รายการประเมิน    ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

9 มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล?องกับมาตรฐานการเรียนรู? ตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู?      

10 ประเด็นและเกณฑRการประเมินสามารถสะท?อนคุณภาพผู?เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู? ตัวชี้วัด 

จุดประสงคRการเรียนรู? 

     

11 มีการทดสอบหรือการจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู?  ความสามารถของผู?เรียนในแผนการจัดการ

เรียนรู?ที่ได?มาตรฐาน  สอดคล?องกับมาตรฐานการเรียนรู?และตัวชี้วัด  สัมพันธRกับการทดสอบระดับชาติ 

     

12 สื่อการเรียนรู?ในแตDละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลา และการนำไปประยุกตRใช?ได?จริง      

13 กำหนดเวลาได?เหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได?      

รวม      

เฉล่ีย      

สรุปผล      

การแปลความหมายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู< 

เกณฑG  คNาเฉล่ีย  1.00 -  1.50  หมายถึง  น#อยท่ีสุด คNาเฉล่ีย  2.51  -  3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 คNาเฉล่ีย  1.51  -  2.50 หมายถึง  น#อย  คNาเฉล่ีย  3.51  -  4.00 หมายถึง  มาก 
       คNาเฉล่ีย  4.51  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
เกณฑ\การผQาน  ต#องมีผลประเมินใน  ระดับมาก  ข้ึนไป 
 

ข<อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ด#านเน้ือหาสาระ………………………………………………………………………………………………............ 
 ด#านกิจกรรมการเรียนการสอน……………………………………………………………………………..........  

ด#านการวัดและประเมินผล……………………………………………………………………………………........ 
 ด#านอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………..................... 

                                   ลงช่ือ...................................................ผู#ประเมิน 
                                                                             (นางสาวภัทริกา ทองยา) 
ส่ิงท่ีได#ดำเนินการแก#ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ครูผู#สอน ................................................. 
                 (..............................................................) 
              ตำแหนNง................................................. 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 38 

แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู< 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกQน  เขต  4 

 

 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  :  โปรดทำเคร่ืองหมาย P ลงในชQองท่ีตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

ระดับคะแนน  5 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับดีเย่ียม 
4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับดีมาก 

      3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับดี 
 2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับปรับปรุง 
1 หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติอยูNในระดับพอใช# 

ท่ี รายการประเมิน      ระดับคะแนน 

  5 4 3 2 1 

 ด<านผู<สอน      

1 แนะนำแนวการสอน  การวัดและประเมินผลแกNผู#เรียน      

2 ความรู?  ความสามารถของครูผู?สอน และความคิดสร?างสรรคRการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู?      

3 มีคุณธรรม  จริยธรรมของผู#สอน และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

4 บุคลิกภาพโดยรวมของครูผู#สอน      

5 การเตรียมความพร#อม  เตรียมการสอน  และความตรงตNอเวลา      

6 ความสามารถในการจัดการช้ันเรียน  และแก#ปQญหาในช้ันเรียน      

 ด<านเน้ือหา      

7 เน้ือหาท่ีสอนมีความนNาสนใจ  ทันสมัย      

8 เน้ือหาครอบคลุมและสอดคล#องกับตัวช้ีวัด      

9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับความรู#  ความสามารถของผู#เรียน      

 ด<านกิจกรรมการเรียนการสอน      

10 ดำเนินการสอนอยNางเปiนลำดับตามข้ันตอนของแผนการจัดการเรียนรู#      

11 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด#วยวิธีการท่ีหลากหลาย      

 

ชื่อผู#สอน……………………………………..ตำแหน-ง.......................กลุ-มสาระการเรียนรู#......................................... 
วิชาท่ีสอน......................................รหัสวิชา......................... ช้ัน……………เร่ือง............................................... 

ช่ือผู#นิเทศ.......................................................ตำแหน-ง......................................... 
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนท่ี...............เวลา...............-.................น. 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 39 

ท่ี รายการประเมิน      ระดับคะแนน 

  5 4 3 2 1 

12 จัดกิจกรรมให#ผู#เรียนได#ฝkกค#นคว#า  รวบรวมข#อมูล คิดวิเคราะหG สังเคราะหG      

13 จัดกิจกรรมให#ผู#เรียนสร#างองคGความรู#ได#ด#วยตนเอง      

14 จัดบรรยากาศการเรียนรู#ท่ีดึงดูดความสนใจกNอให#เกิดความสุขแกNผู#เรียน      

15 จัดกิจกรรมให#ผู#เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคG      

16 ผู#เรียนมีความกระตือรือร#นและสนุกสนานในการเรียน      

 ด<านส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน      

17 มีเอกสารและส่ือประกอบในการจัดการเรียนรู#ท่ีหลากหลาย      

18 ส่ือท่ีใช#สามารถเช่ือมโยงกับเน้ือหาท่ีสอนให#นักเรียนเกิดการเรียนรู#ได#ดีข้ึน      

19 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมNเข#ามาใช#ในการเรียนการสอน      

 ด<านการวัดและประเมินผลการเรียน      

20 มีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง       

21 มีวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย        

22 มีการประเมินผลท่ีสอดคล#องกับมาตรฐานการเรียนรู#/ตัวช้ีวัด/กิจกรรมการเรียนรู#        

23 ผู#เรียนมีสNวนรNวมในการประเมินผล      

24 มีเกณฑGการประเมินช้ินงาน/ภาระงานท่ีเหมาะสม      

 รวม      

 เฉล่ีย      

 สรุปผล      

 

การแปลความหมายการประเมินผลการจัดการเรียนรู< 

เกณฑG  คNาเฉล่ีย  1.00 -  1.50  หมายถึง  น#อยท่ีสุด คNาเฉล่ีย  2.51  -  3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 คNาเฉล่ีย  1.51  -  2.50 หมายถึง  น#อย  คNาเฉล่ีย  3.51  -  4.00 หมายถึง  มาก 
       คNาเฉล่ีย  4.51  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
เกณฑ\การผQาน  ต#องมีผลประเมินใน  ระดับมาก  ข้ึนไป 

 

                                   ลงช่ือ...................................................ผู#ประเมิน 
                                                                             (นางสาวภัทริกา ทองยา) 
 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 40 

แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู< 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกQน  เขต  4 

 

 

 

 

 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็น การสอนของครู การตอบสนองของนักเรียน 

การนำเข#าสูNบทเรียน 
  

 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  

 
  

 

การใช#ส่ือ นวัตกรรม การเรียนการสอน 
  

 
 
  

 

การกระตุ#นด#านความคิด 
  

 
 
  

 

การวัดผลและประเมินผล 
 
  

 
 
  

 

บรรยากาศโดยท่ัวไปในช้ันเรียน 
  

 
  

 

                                   
   ลงช่ือ...................................................ผู#ประเมิน 

                                                                             (นางสาวภัทริกา ทองยา) 

 

ชื่อผู#สอน……………………………………..ตำแหน-ง.......................กลุ-มสาระการเรียนรู#......................................... 
วิชาท่ีสอน......................................รหัสวิชา......................... ช้ัน……………เร่ือง............................................... 

ช่ือผู#นิเทศ.......................................................ตำแหน-ง......................................... 
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนท่ี...............เวลา...............-.................น. 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 41 

แบบบันทึกการสะท<อนผลหลังการจัดการเรียนรู< 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกQน  เขต  4 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการนิเทศ ผู<รQวมสะท<อน บทสะท<อน ข<อเสนอแนะ 

 ครูผู<สอน 

 

 

ผู<สังเกต 

 

 

ผู<นิเทศ 

 

 

ผู<นิเทศ 

 

 

ผู<เช่ียวชาญ 

 

 

  

ตัวอยQาง ประเด็นให<ครูผู<สอนสะท<อนตนเอง 

1) คุณครูพอใจในการสอนครั้งหรือไมD อยDางไร/วันนี้จากการสอนของครูๆ จะให?คะแนนตัวเองเทDาไหรD เพราะเหตุใด และมีประเด็น

อยากพัฒนา/วันนี้เป\นวันสุดท?ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู?กัน ตั้งแตDวันแรกจนถึงวันนี้คุณครูรู?สึกอยDางไร มีความประทับใจในเรื่อง

ใดเป\นพิเศษไหม 

2) คุณครูคิดวDาการสอนในครั้งนี้ทำให?นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคRการเรียนรู?ที่กำหนดไว?หรือไมD อยDางไร/ 

3) การสอนในครั้งนี้ควรปรับปรุงในประเด็นใดบ?าง 

4) จะทำอยDางไรจึงจะทำให?การสอนในเรื่องนี้ประสบความสำเร็จ (ต?องใช?เทคนิคการสอน วิธีสอนอะไรเพิ่มเติมหรือไมD อยDางไร)        

 

ชื่อผู#สอน……………………………………..ตำแหน-ง.......................กลุ-มสาระการเรียนรู#......................................... 
วิชาท่ีสอน......................................รหัสวิชา......................... ช้ัน……………เร่ือง............................................... 
ช่ือผู#นิเทศ.......................................................ตำแหน-ง.........................................  
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนท่ี...............เวลา...............-.................น. 
 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 42 

 

 (แบบประเมินสำหรับครูและผู3บริหารสถานศึกษา) 
แบบประเมินความพึงพอใจตQอกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman รQวมกับเทคนิคการนิเทศแบบ 

Sanwich พัฒนาสมรรถนะด<านการจัดการเรียนรู<ของครู 

 

คำช้ีแจง 

  แบบสอบถามฉบับนี ้มีวัตถุประสงคGเพื ่อศึกษาผลการนิเทศด#วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ 
Glickman รNวมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich ในการพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครู          
และศึกษาความพึงพอใจของผู#รับการนิเทศด#วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman รNวมกับเทคนิคการ
นิเทศแบบ Sanwich ในการพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครู ขอความอนุเคราะหGทNานตอบ

แบบสอบถาม  โดยใสNเคร่ืองหมาย √  ลงในชNองตามความเปiนจริงของทNาน 

ตอนท่ี 1  ข<อมูลท่ัวไปของผู<ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ⬜"# ชาย  ⬜"# หญิง 
   

2. อายุ 

  ⬜"# 21 – 30 ป1  ⬜"# 31 – 40 ป1 
  ⬜"# 41 – 50 ป1  ⬜"# 51 – 60 ป1 
 3. ตำแหนQง 

  ⬜"# ครูผู#สอน  ⬜"#ผู#บริหารสถานศึกษา 
 

4. ระดับการศึกษา 

  ⬜"# ปริญญาตรี  ⬜"# ปริญญาโท  ⬜"# ปริญญาเอก ⬜"#อ่ืนๆ..... 
 

5. วิทยฐานะ 

  ⬜"# ไมNมีวิทยฐานะ ⬜"# ชำนาญการ ⬜"# ชำนาญการพิเศษ 
⬜"# เช่ียวชาญ  ⬜"# เช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 43 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจต,อกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร,วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich พัฒนา

สมรรถนะดIานการจัดการเรียนรูIของคร ู

 ขอความอนุเคราะหRทDานตอบแบบสอบถาม  โดยใสDเครื่องหมาย √  ลงในชDองตามความคิดเห็นของทDานมากที่สุด  โดยใช?

เกณฑRพิจารณาดังนี้   

5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 2  หมายถึง  พึงพอใจน?อย 

  4   หมายถึง  พึงพอใจมาก  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 1 หมายถึง  พึงพอใจน?อยที่สุด  

 
 ท่ี 

ด<าน/ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต,อรูปแบบ/กระบวนการนิเทศ Glickman ร,วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

1 ขั้นตอนการนิเทศฯ มีความชัดเจน      

2 รูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯ ตรงกับวัตถุประสงคR      

3 ระยะเวลาในการนิเทศฯ มีความเหมาะสม      

4 รูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯ มีความหลากหลาย      

ความพึงพอใจต,อผูIใหIกระบวนนิเทศแบบ Glickman ร,วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

5 ความรู?ความสามารถในเรื่องที่ทำการนิเทศฯ      

6 ความเป\นกัลยาณมิตร      

7 ทักษะและเทคนิคการนิเทศฯ      

8 การมีภาวะผู?นำ      

9 การเปhดโอกาสให?ผู?รับการนิเทศฯได?แลกเปลี่ยนเรียนรู?      

ความพึงพอใจต,อสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการนิเทศ Glickman ร,วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

10 เครื่องมือในการนิเทศฯ      

11 วัสดุ/อุปกรณR  การนิเทศฯ      

12 การใช?สื่อและเทคโนโลยีในการนิเทศฯ      

13 นวัตกรรมการนิเทศฯ      

ความพึงพอใจต,อคุณภาพ/ผลลัพธY  ของกระบวนการนิเทศ Glickman ร,วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

14 ผูKรับการนิเทศฯมีความรูKความเขKาใจในการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรม เพื่อส5งเสริมการจัดการเรียนรูK
เชิงรุก (Active Learning) /การเรียนรูKในศตวรรษที่ 21 

     

15 ไดKรับการนิเทศฯตรงกับความตKองการ      

16 การนิเทศฯช5วยใหKผูKรับการนิเทศฯมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน      

17 การนิเทศฯช5วยใหKผูKรับการนิเทศฯปฏิบัติงานไดKดียิ่งขึ้น      

18 วิธีการนิเทศฯ สามารถช5วยส5งเสริมการจัดการเรียนรูKเชิงรุก (Active Learning)/การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูKใหKผูKเรียนในศตวรรษที่ 21/ช5วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไดK 

     

ตอนท่ี 3  ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 44 

(แบบประเมินสำหรับนักเรียนประเมินครูผู3สอน) 
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด<านการจัดการเรียนรู<ของครูผู<สอน 

 

คำช้ีแจง 

  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคGเพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครูผู#สอน 
ซึ่งผลที่ได#จากการตอบของนักเรียนครั้งนี้ ผู#เกี่ยวข#องจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให#มีคุณภาพตNอไป 

ดังน้ันจึงขอความรNวมมือกับนักเรียนตอบแบบสอบถาม  โดยใสNเคร่ืองหมาย √  ลงในชNองตามความเปiนจริง 

 

ตอนท่ี 1  ข<อมูลท่ัวไปของผู<ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ⬜"# ชาย  ⬜"# หญิง 
   

2. อายุ ………………………….ป1 
   

3. ระดับการศึกษา 

  ⬜"# ช้ันประถมศึกษาป1ท่ี..................... ⬜"# ช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี.....................   
 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจสำหรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด<านการจัดการเรียนรู<ของครูผู<สอน 

 นักเรียนมีความพึงพอใจตNอการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด#านการจัดการเรียนรู#ของครูผู#สอนในประเด็น

ตNางๆ ในระดับใด ให#นักเรียนพิจารณาและทำเครื่องหมาย √  ลงในชNองตามความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  

โดยใช#เกณฑGพิจารณาดังน้ี   
5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

  4   หมายถึง  พึงพอใจมาก 2  หมายถึง  พึงพอใจน#อย 1 หมายถึง  พึงพอใจน#อยท่ีสุด  

ท่ี ด<าน/ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต,อกระบวนการจัดการเรียนรูI 

1 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู?ไมDซับซ?อน เข?าใจงDาย      

2 กิจกรรมนDาสนใจ      

3 สDงเสริมให?มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู?ซึ่งกันละกัน      



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 45 

ท่ี ด<าน/ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู?ได?เหมาะสมและหลากหลาย      

5 จัดกิจกรรมการเรียนรู?จากงDายไปหายากตามลำดับ      

ความพึงพอใจตDอครูผู?สอน 

6 ครูมีความสุภาพเป\นมิตรตDอผู?เรียน      

7 ครูให?ความสนใจตDอผู?เรียนทุกคน      

8 ครูให?คำอธิบายตDอข?อซักถามด?วยความเต็มใจและถูกต?อง      

9 ครูมีความเป\นกลาง ยุติธรรมไมDเลือกปฏิบัต ิ      

10 ครูมีความรอบรู?และสามารถถDายทอดให?เกิดความเข?าใจได?ด ี      

ความพึงพอใจต,อสื่อการเรียนการสอน 

11 สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายสอดคล?องกับบริบทของท?องถิ่น      

12 บรรยากาศห?องเรียนเอื้อตDอการเรียนรู?      

13 แหลDงเรียนรู?มีความหลากหลาย      

14 สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย      

ความพึงพอใจต,อการวัดและประเมินผล 

15 มีการประเมินผลที่สอดคล?องกับมาตรฐานการเรียนรู? ตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู?      

16 ประเมินได?ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด      

17 มีวิธีการประเมินตามสภาพจริง      

18 มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย      

19 ผู?เรียนมีสDวนรDวมในการประเมินผล      

ความพึงพอใจต,อคุณภาพการเรียนรูI      

20 นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู?      

21 นักเรียนมีความสุขและทักษะเพิ่มขึ้น      

22 นักเรียนสามารถนำความรู?และทักษะไปประยุกตRใช?ในชีวิตประจำวันได?      

23 นักเรียนได?รับคำแนะนำที่เป\นประโยชนRและชัดเจน      

24 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตDอการเรียนรู?      

 

ตอนท่ี 3  ข<อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอขอบคุณท่ีให<ความรQวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 46 

 
  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 47 

 
  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 48 

  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 49 

  



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 50 

 
 
 
  
 
 
 



    งานวัดและประเมินการศึกษา กลุ5มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 

นางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศกGชำนาญการ 

หน#า 51 

 


