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คำนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕
มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 สำหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประจำกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายของกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั ้นพื ้นฐาน หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง ภารกิจงานที ่ได ้ร ับมอบหมายตามจุดเน้นสำนักงานพื ้นที ่การศึกษา                
จุดเน้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
 ขอขอบพระคุณ นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๔ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ทุกท่าน นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะ และให้
กำลังใจในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนพี่น้องกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม        
ให ้กำล ังใจในการจ ัดทำเอกสารเล ่มน ี ้  ให ้สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ                         
และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด 
 

                   นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ 
      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
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สารบัญ 

 

  หน้า 
คำนำ ก 
สารบญั  ข 
ตอนท่ี ๑ บทนำ ๔ 

 อำนาจหน้าที ่ ๔ 
 วัตถุประสงค์ ๔ 
 ความหมายการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕ 
 วิสัยทัศน์ ๕ 
 นโยบายการนิเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ๕ 
 เป้าหมาย ๕ 
 พันธกิจ ๖ 
 กลยุทธ์ ๖ 
ตอนท่ี ๒ กรอบข่ายภารกิจ ๘ 
 แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของศึกษานิเทศก์ ๙ 
 กรอบการปฏิบตัิราชการตามภารกิจหลัก ๑๐ 
 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ์(การสร้างหลกัสูตร ,การกำหนดโครงการ

ฝึกอบรม, การบริหารงานโครงการ, การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 
๑๒ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (ด้านเอกสารตามคู่มือการปฏิบตัิงานของ
ศึกษานิเทศก์) 

๑๓ 

 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กระบวนการ ข้ันตอนในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในความรับผดิชอบ 

๑๔ 

ตอนท่ี ๓ งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ๑๕ 
 งานวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๕ 
 รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๗ 
 กลุ่มโรงเรียนทีร่ับผดิชอบ ๒๑ 
 เครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการ ๒๑ 
 กระบวนการนเิทศ ๒๒ 
บรรณานุกรม ๒๗ 
ภาคผนวก ๒๘ 
 กำหนดการนิเทศ และแผนการนเิทศ  ๒๙ 
 เครื่องมือนิเทศ ๓๒ - ๔๕ 
 คำสั่งปฏิบัตหิน้าท่ี ๔๖ - ๕๑ 
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ตอนที่ ๑ 
บทนำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง                 
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
หลักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร    
และการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง              
มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา   
 ทั้งนี ้ กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ยังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย                
ของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นายชาญกฤต น้ำใจดี โดยเฉพาะจุดเน้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็น วิถีใหม่ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลกร       
ทางการศึกษา “วิถีคุณภาพและมาตรฐาน” 
อำนาจหน้าที่ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้  
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
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๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
ความหมายการนิเทศการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
 หมายถึง การนิเทศการศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  การนิเทศแบบร่วมพัฒนา โดยการนำกระบวนการและวิธีการนิเทศ
ที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ดำเนินงาน
อิงมาตรฐาน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามนโยบาย  “ผู้นำองค์กรที่ยึดหลักธรรม
มาภิบาล ได้กำหนดนโยบายเป้าประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจน เพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ 
กระบวนการ “5 QUALITY MODEL”  โดยเน้นคุณภาพ  5 ด้าน  ดังนี้ 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3.  ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
                4.  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
                5.  ด้านคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสุข เป็นคนดี มีทักษะทักษะชีวิตด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
วิสัยทัศน์ 
            เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ 
ทำงานอย่างมีความสุข นโยบายการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
              2. ครูสอนเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
              3. ดูแลครูให้ดีที่สุด 
เป้าหมาย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๔ กำหนดเป้าหมายในการนิเทศตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   คือ  
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีข้อตกลงร่วมกันใน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังนี้  
              มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 
 เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพ่ือให้นักเรียน 
 ๑. มีความสุขในการเรียน 
 ๒. มีคุณธรรมในตนเอง  
 ๓. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 ๔. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  
 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จึงได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. คุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 ๓. คุณภาพห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
พันธกิจ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๔  กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้ 

๑. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ  
๒. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
๓. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา 
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 

กลยุทธ์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๔ กำหนดกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
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 ๑. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
ภารกิจงานหลัก จุดเน้นและงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน สนองยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเน้นของโรงเรียน 

๒. นิเทศการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 ๓. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที ่กำหนดไว้ เพื ่อนำข้อมูลมาใช้           
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงงานให้ เป็นไปตามแผนหรือกำหนดวิธ ีการดำเนินงานให้เกิดผลดีย ิ ่งขึ้น               
โดยจุดเน้นที่สำคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน โดย
การติดตามจะเกิดขึ้นในขณะที่งานกำลังดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๔. ประเมินผลตามกระบวนการ ตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผล มาใช้
ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ นับตั้งแต่ก่อน
ตัดสินใจจัดทำแผนงาน/โครงการ ในขณะดำเนินการนิเทศในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อดำเนิน  การนิเทศเสร็จสิ้น
แล้ว รวมทั้งให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ประเมินความสำเร็จของการนิเทศ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือนำมาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต่อไป 
 ๕. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ นำผลการรายงานมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพต่อไป รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 
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ตอนที่ ๒ 
กรอบข่ายภารกิจงาน 

          กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กำหนดมาตรฐานที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองคุณภาพการนิเทศไว้ ดังนี้ 
 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  มีความรู้ความเข้าใจการนิเทศ
การศึกษา สามารถนิเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที ่ได ้ร ับมอบหมายได้อย่าง              
เป็นระบบ มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูก
กำหนดขึ้นเพ่ือให้สื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชัดเจนในการกำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๔ กำหนดตัวชี้วัดในการนิเทศไว้ดังนี้ 
 ๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ภารกิจงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
 ๒. พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจตามข้อ ๑ 
 ๓. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ อย่างน้อย 1 นวัตกรรมต่อภาคเรียน 
 ๔. พัฒนางานวิจัยตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิจัยการนิเทศการศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษา                
ละ ๑ เรื่อง 
 ๕. รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๖. วางแผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
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นายณัฐพงศ ์ค่ายไธสง 

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

แผนผังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ        นายอาทิตย ์ พลตรี 
 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิมาตรฐานการศึกษา
และการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประเมิน ตดิตาม 
และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

         นางสาวบษุบา ม่ิงไธงสง   

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์ นายนพคุณ แงวกุดเรือ 
นายเสรี โพธิ์นิล นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 

 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสตูร

การศึกษาพิเศษ 

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรการสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
 

นางสาวอนงนาถ  เคนโพธิ์ 

ท
นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ 

งานวิจยั พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเก่ียวกับ 

การวัดและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

 

นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง 

นางสาวภัทริกา  ทองยา  

งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา 

นางลัมพร ดาราษฎร์ 

นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 

งานนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ 
 

           นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ

ย 

         นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี 
 
         นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด 
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กรอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 

กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานธุรการ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและ
ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบ งานสารบรรณของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.๓ ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่ม 

๑.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ         
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 

๑.๕ ประสานการดำเนนิงานประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม 

๑.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานของกลุ่ม 

นายอาทติย์ พลตร ี

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

๒.๑ งานส่งเสริมพฒันาหลักสูตรการศึกษา   ขั้น
พื้นฐาน   นางสาวอนงนาถ  เคนโพธิ์ 

นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ ์๒.๒ งานศึกษาค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๓. กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

นางสาวกรรยา  จิตฟุง้ 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครือ่งมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ ์

นางสาวธรรธร  สมบัต ิ

 
๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนนุ เครือข่ายการนิเทศ

ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศกึษา 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
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กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบ 

๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 

๔.๔ งานศึกษาค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวบุษบา มิ่งไธสง 

นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี 
นางสาววชิดารชัต์ วงศ์สะอาด 

 

๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๕.๔ งานศึกษาค้นควา้  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

๖.๑ งานส่งเสริมพฒันาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

  นางลัมพร ดาราษฎร์ 
  นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 

๖.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

๖.๓ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๖.๔ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๗. กลุ่มงานสื่อฯ 
 

๗.๑งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พฒันา ส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

นายสนัติ  จำ้แพงจนัทร์ 
นายนพคุณ แงวกุดเรือ 

นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ 
นายเสรี โพธิน์ิล 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (การสร้างหลักสูตร  การกำหนดโครงการฝึกอบรม  
การบริหารงานโครงการ การประเมินผลและติดตามผลโครงการ) 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ด้านเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
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ตอนที่ ๓ 
งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จากคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔         
ที่ ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของช้าราชการและลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔         
ในงานของกลุ ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกำหนดภารกิจงานของศึกษานิเทศก์                   
ที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาไว้ว่า ศึกษานิเทศร์มีหน้าที่ ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหา
การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานวิจัยพัฒนาส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ   
โดยยืดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

๒. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขอบข่ายภารกิจ 
ภาระงานที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์งานวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ขอบเขตภาระงานที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๙๗ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และรับผิดชอบการ
นิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนซำสูงจำนวน ๑๔ โรงเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื ่อต้นแบบของหน่วยงานเพื ่อสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำผลมา

ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
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๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้สื ่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา 
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. งานส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓.๑ ศึกษา ความต้องการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓.๒ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รวมทั้งต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือนำผลมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

๓.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๔. รับผิดชอบงานโครงการต่อไปนี้ 

๔.๑ โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนา STEM Education ระดับประถมศึกษา 
๔.๓ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 
๔.๔ โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
๔.๕ ชมรมครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕. งานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                   รายละเอียดขอบข่ายภารกิจงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  เป็นงานที่

ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหากรวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การ
ดำเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ 

๑. เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื ่อต้นแบบของหน่วยงานเพื ่อสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำผลมา

ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการใช้สื ่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
๑. สถานศึกษามีส ื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื ่อใช้ในการจัดการเร ียนการสอน  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ ศึกษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หน้า 17 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (พ.ศ.๒๕๔๕) 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เครื่องมือ 
๑. แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 
๒. ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
๓. แบบรายงานผล 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. คู่มือการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. คู่มืองานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. แบบพิมพ์ เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา 
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

มีคลังเครื่องมือสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑. แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 
  ๒. ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  ๓. แบบรายงานผล 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  ๑. คู่มือการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒. คู่มืองานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. แบบพิมพ์ เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
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กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ 

๑. กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส นางสาวปาณติา ไชยทองศร ี
๒. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง นางสาวบุษษา มิ่งไธงสง 
๓. กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 
๔. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย นางลัมพร ดาราษฎร ์
๕. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล นางสาวศิริวรรณ เสนาวงค ์
๖. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู ่ นายสันติ  จ้ำแพงจันทร ์
๗. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรตัน ์ นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง 
๘. กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ นางสาวภัทริกา  ทองยา 
๙. กลุ่มโรงเรียนกระนวน นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด 
๑๐. กลุ่มโรงเรียนซำสูง นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์
๑๑. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด นางสาวธรรญธร สมบัต ิ
๑๒. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ นายเสรี   โพธ์ินิล 
๑๓. กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ ์
๑๔. กลุ่มโรงเรียนกวางคำ นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธ์ิ 
๑๕. กลุ่มโรงเรียนนาง้ิวโนนสมบรูณ ์ นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง นางสาววิชดารัตช์ วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ นางลัมพร ดาราษฎร ์ นางสาวบุษษา มิ่งไธงสง 
นางสาวภัทริกา  ทองยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายนพคุณ แงวกุดเรือ นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์
นายเสรี โพธ์ินิล 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาฯ นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ นางสาวธรรญธร สมบัต ิ
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา นางสาวภัทริกา  ทองยา นายเสรี โพธ์ินิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ ์ นางสาวปาณติา ไชยทองศร ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ นายสันติ จ้ำแพงจันทร ์ นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร 

นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ ์ นางสาวภัทริกา  ทองยา 

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบลำดับแรกเป็นเจ้าของเรื่อง 
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กระบวนการการนิเทศ 
    การนิเทศ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
โดยเน้นการให้บริการ การให้ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแก่ผู้บริการ ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริม
อื่นๆ (สงัด อุทรานันท์ : 2530, Wiles : 1985, Good : 1977) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) ให้
ความรู้ในเรื่องที่จะทำ 3) การปฏิบัติงาน 4) การสร้างขวัญและกำลังใจ 5) การประเมินผลการดำเนินงาน 5.1) 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 5.2) การวางแผน 5.3) การสร้างสื่อ เครื่องมมือ และพัฒนาวิธีการ 5.4) 
การปฏิบัติการนิเทศ 5.5) การประเมินผลและรายงานผล โดยข้อ 5.5) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาประกอบด้วย 2 ขั ้นตอน คือ 5.5.1) การประเมินผล โดยใช้เครื ่องประเมินประเภทต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสำรวจข้อมูล ฯ โดยทำการประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติงาน
นิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงานนิเทศ และประเมินเพื่อสรุปผลการนิเทศ แล้วนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หรือจุดที่เป็นปัญหา 5.5.2) การรายงาน เป็นขั้นตอนสำคัญของปฏิบัติการนิเทศ เพ่ือผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
ได้ทราบผลรายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งการรายงานควรทำ 3 ระยะ คือ รายงานเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน 
การรายงานระหว่างการปฏิบัติงาน และการรายงานหลังการปฏิบัติงาน 
   จากการกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที ่มี ขั ้นตอนสำคัญ คือ              
การวางแผนซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานภาพปัญหา เตรียมสื่อ เครื่องมือ การปฏิบัติการตามแผน หลังจากนั้นมีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน และปรับปรุบพัฒนางานตามลำดับ 
  กระบวนการนิเทศการสอนเป็นแบบแผนในการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็น
ขั้นตอนและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวครูอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยตรงที่จะทำให้การเรียนสูงขึ้นได้ ซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดดังนี้ 
   Boyan and Copeland (1978 อ้างอิงถึง กษมา มาลาแวจันทร์, 2014 : 164-167) นำเสนอ
กระบวนการนิเทศการสอน 4 ขั้นตอน     
    1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Preobservation Conference) เป็นการ
พิจารณาระบุเรื่อง หรือพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา กำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่ต้องการ
จะปรับปรุงและเลือกหรือสร้างเครื่องมือสังเกตการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือเรื่องที่จะปรับปรุง
และพัฒนา 
    2. การสังเกตการสอน (Observation) เป็นสังเกตพฤติกรรมที่กำหนด หรือกระบวนการ
สอนที่กำหนดและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือกระบวนการสอนที่ใช้ดำเนินการสอนโดยใช้เครื่องมือที่เลือก
หรือสร้างข้ึนเอง 
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    3. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการสังเกตการสอน (Analysis Results) โดยผู้นิเทศ
วิเคราะห์เองหรือร่วมกันกับผู้รับการนิเทศ ร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือขั้นตอนกระบวนการสอนสิ่งใด
เรื่องใดควรคงไว้ หรือควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ถูกต้องหรือให้ดีข้ึน 
    4. การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน (Postobservation Conference) เป็น
ขั้นตอนการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เกี่ยวกับผลการสังกตและบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนของครู 
ในขณะเดียวกันควรกระตุ้นให้ครูมองเห็นยอมรับผลที่ได้จากการสังเกตการณ์สอน และผู้นิเทศกับครูร่วมกัน
พิจารณายุทธวิธีในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาพฤติกรรมการสอนเพ่ือส่งผลถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน 
   Glickman, C.D. (1981) แ ล ะ  Glickman, Gordon and Ross – Gordon (2009) น ำ เ ส น อ
แนวคิดของการนิเทศเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนในด้านหลักสูตร การจัดการเรียน
สอน สื่อการสอน การวัดและประเมิน การจัดครูเข้าสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนาครู นอกจากนี้การ
นิเทศแบบพัฒนาการเป็นวิธีการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อช่วยครู
ให้สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ เรียน 
โดยผ่านการให้การนิเทศการสอนครู ซึ่งกระบวนการนิเทศการสอน ประกอบ 5 ขั้น ดังนี้  
   1. ประชุมก่อนการสังเกตการสอน  เป็นการสนทนาร่วมกันกับครูเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ปัจจุบัน 
และกำหนดการวางแผนร่วมกันในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
    2. สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน ผู้นิเทศร่วมสังเกตการณ์สอนของครู โดยมีการบันทึกการสอน
ของครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนสอนของครู  
   3. วิเคราะห์ผลการสังเกต โดยให้ครูสะท้อนผล ให้ผู้รับการนิเทศ (ครู ) สะท้อนผลการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง ทั้งทิศทางที่ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแกไขพัฒนา โดยผู้นิเทศร่วมรับฟังการสะท้อน โดยจับ
ประเด็นที่สำคัญเพื่อนำคำตอบที่ครูตอบนั้นมาย้อนถามกลับเพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ไขพัฒนาการการจัดการ
เรียนการสอนของคร ู
   4. ประชุมเพื่อการนิเทศ  ผู้นิเทศเป็นผู้กระตุ้นคิดด้วยการตั้งคำถามให้ครู เพื่อให้ครูเข้าใจตนเอง
ว่าจุดใดที่ตนเป็นจุดอ่อนจุดแข็ง โดยผู้ร่วม 
   5. ประชุมเพื่อเสนอผลการวิเคราะห์การสังเกตการสอน คือการสรุปผล โดยผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศวิเคราะห์และหาข้อสรุปร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
เหมือนเพื่อคู่คิดมิตรคู่ใจ 
   ดังนั้นสรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman มี 3 ขั้นตอน และประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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  1) Preconference 
    1.1) ประชุมร่วมกับครู 
     - การวางแผนร่วมกัน 
    - ศึกษาสภาพปัญหา บริบท  

- การทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการนิเทศ 
   2) Observation 
    2.1 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
    2.2 การสะท้อน การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการณ์สอน และชี้แนะวางแผน
ประชุมร่วมกับครู 
  3) Postconference  
    3.1 ประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการณ์สอน 
    3.2 วิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินการ สรุปผลการพัฒนาการ 
 

   นอกจากนั้น Glickman (1995) ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศ คือ ผู้นิเทศการ
สอนต้องคำนึงและเลือกใช้พฤติกรรมในการนิเทศให้เหมาะสม ดังนี้ 
   1. พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำควบคุม (Directive Control Approach) คือ พฤติกรรมการ
นิเทศท่ีผู้นิเทศให้กรอบแนวคิด ทิศทางและทางเลือกในการปฏิบัติแก่ครู เพ่ือให้ครูปฏิบัติตาม 
   2. พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำให้ข้อมูล (Directive Informational Approach) คือ พฤติกรรม
การนิเทศที่ผู้นิเทศแนะนำให้ครู และครูมีส่วนรับผิดชอบในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมด้วยตนเอง 
   3. พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Approach)  คือ พฤติกรรมที่ผู้นิเทศต้องมี
ร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู ระหว่างผู้นิเทศกับครู เริ่มต้นด้วยการทำ
ความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน มีข้อตกลงร่วมกันในแผนปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกัน 
   4. พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี้นำ (Non-directive Approach)  คือ การนิเทศที่ผู้นิเทศต้องทำ
การพูดคุยทำงานร่วมกับครู โดยที่ครูจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้นิ เทศเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ที่
ครูร้องขอเท่านั้น 
 

เทคนิคการนิเทศ 
  เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการนำกิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ โดยเทคนิคการนิเทศที่ใช้ได้ผลดี 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค
การสอนแนะ เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย และเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งเทคนิคที่ทำให้
ผู้รับการนิเทศได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนสอน มีแรงจูงใจภายในตัวและมีความมั่นใจตลอดการยอมรับที่จะ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตน ดังที่ Stevens (1987) ได้กล่าวถึงการนิเทศภายในแบบชี้แนะสะท้อนคิด 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นทางการของโค้ชร่วมกับครู ในการฝึกประสบการณ์ ประเมิน และสนับสนุน
ในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาทักษะและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานที่ด ีที ่สุด และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้  รวิปรียา แดนเสนา (2563) ได้นำเสนอเทคนิคการสะท้อนกลับ (Feedback) 
เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศพูดสะท้อนกลับไปยังผู้รับนิเทศเพื่อสรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยการสะท้อนกลับมีข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง เช่น ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ ถูกเวลา ถูกจุด ถูกใจ 
รวมถึงน้ำเสียงและท่าทางที่เป็นมิตร และโมเดลที่ใช้ในการสะท้อนกลับเรียกว่า Sanwich Feedback โดยมี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา : https://www.hcdcoaching.com/17020392/ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ-feedback-giving 

ภาพที่ 1  Sanwich Feedback 

 
  1. การสะท้อนกลับ (Positive feedback) ชื่นชม พูดถึงจัดแข็งจุดดี ผลงานเชิงบวก 
   2. การสะท้อนกลับ (Constructive feedback) แนะนำ บอกถึงจุดอ่อน พฤติกรรมที่สังเกตและ
ต้องการให้พัฒนาขึ้น 
   3. การสะท้อนกลับ (Positive feedback) ให้กำลังใจ ชมความสามารถที่จะพัฒนาได้อีกและ
บอกตัวอย่างที่จะเกิดข้ึน 
   ซึ่งการให้การสะท้อนกลับ (feedback) ที่ดีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้  และทักษะ
นี้เป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้รับการสะท้อนกลับมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากแนวคิด หลักการ และทฤษฎีนักการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ครู ด้วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้ช ่วย  การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู               
ด้วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich และศึกษาผลการนิเทศ
ด้วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich ในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของคร ูผู้ศึกษาจึงสร้างเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพนี้  
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ด้วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิด

ของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman มี 3 ขั้นตอน 
1. Preconference  
2. Observation >> รว่มกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 

3. Postconference  
 

การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 
1. สมรรถนะด้านความรู้ >>การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
2. สมรรถนะด้านทักษะ >> การจัดการเรียนรู้ 
3. สมรรถนะด้านทัศนคติ >> คุณลักษณะของครูที่ดี 

ความพึงพอใจต่อการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศตาม
แนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ 

Sanwich ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้      
ของครู 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ของครู ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ  

ด้านทัศนคติ 
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๑. กำหนดการนิเทศ 
ของ นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนซำสูง อำเภอซำสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๔ 

วัน/เดือน/ป ี โรงเรียน/ผู้รับการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ผู้นิเทศ 
 ๑. บ้านโคกใหม่นายม 

 
๑. การเตรียมการทดสอบ O-NET/ NT/ RT / 
PISA  
๒. การใช้ข้อสอบมาตรฐาน (ข้อสอบในการสอบ
ปลายปี) และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
๓. การนิเทศภายในโรงเรียน : นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู
๔. การวัดและประเมินผลในช้ันเรยีน                
และโรงเรียน (เครื่องมือ/วิธีการ/รปูแบบ/           
การแปลผล/การบันทึกผล/ปพ.ต่างๆ) 
๕. หลักสูตรสถานศึกษา ครั้งท่ี ๒ 

๑ – ๕. แบบบันทึกข้อมูลการสมัภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว 
๑. แบบติดตามการเตรียมการทดสอบ 
ONET/ NT/ RT / PISA  
๒. แบบติดตามการใช้ข้อสอบมาตรฐาน 
๓.๑ แบบสังเกตการสอน 
๓.๒ แบบนเิทศภายใน 
๔. แบบติดตามการวัดและประเมนิผลในช้ัน
เรียนและโรงเรียน 
๕.แบบตดิตามหลักสูตรสถานศึกษาครั้งที่ ๒ 
๖. แบบบันทึกการสะท้อนผลและสรุปผล
การนิเทศ 

นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติ
การณ ์

 ๒. บ้านโคกใหม่นายม สาขาดงซำ    
 ๓. บ้านบ่อใหญ ่    
 ๔. คูคำพิทยาสรรพ ์    
 ๕. บ้านหนองบัวคำมลู    
 ๖. บ้านห้วยเตย    
 ๗. บ้านหม้อ    
 ๘. บ้านโนน    
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วัน/เดือน/ป ี โรงเรียน/ผู้รับการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ผู้นิเทศ 

 ๙. บ้านหนองกุงดิ่ง ๑. การเตรียมการทดสอบ O-NET/ NT/ RT / 
PISA  
๒. การใช้ข้อสอบมาตรฐาน (ข้อสอบในการสอบ
ปลายปี) และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
๓. การนิเทศภายในโรงเรียน : นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู
๔. การวัดและประเมินผลในช้ันเรยีน                
และโรงเรียน (เครื่องมือ/วิธีการ/รปูแบบ/           
การแปลผล/การบันทึกผล/ปพ.ต่างๆ) 
๕. หลักสูตรสถานศึกษา ครั้งท่ี ๒ 

๑ – ๕. แบบบันทึกข้อมูลการสมัภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว 
๑. แบบติดตามการเตรียมการทดสอบ 
ONET/ NT/ RT / PISA   
๒. แบบติดตามการใช้ข้อสอบมาตรฐาน 
๓.๑ แบบสังเกตการสอน 
๓.๒ แบบนเิทศภายใน 
๔. แบบติดตามการวัดและประเมนิผลในช้ัน
เรียนและโรงเรียน 
๕.แบบตดิตามหลักสูตรสถานศึกษาครั้งที่ ๒ 
๖. แบบบันทึกการสะท้อนผลและสรุปผล
การนิเทศ AAR 

นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์

 ๑๐. บ้านสว่างซำโอง    

 ๑๑. บ้านกระนวนซำสูง    

 ๑๒. บ้านแห้ว    

 ๑๓. บ้านหลุบเลา    

 ๑๔. บ้านคำแมด    

 สะท้อนผลเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1, 2 สรุปผลนิเทศ  
 ส่งรายงานการนิเทศ รายงานการนิเทศ  

 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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๒. แผนการนิเทศการศึกษา 

ของ นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนซำสูง อำเภอซำสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต ๔ 

วัน/
เดือน/

ปี 

โครงการ/กิจกรรม
การนิเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วิธีดำเนินการ/รูปแบบการนิเทศ

ตามแนวคิด Glickman 

 
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 

 
แนวทางการติดตาม/

ประเมินผล 

 
ผู้รับการ
นิเทศ 

 
ผู้นิเทศ 

 โครงการส่งเสริม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา  
๑. การเตรียมการทดสอบ        
O-NET/ NT/ RT  / PISA   
๒. การใช้ข้อสอบมาตรฐาน 
(ข้อสอบในการสอบปลายปี) 
และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
๓. การนิเทศภายในโรงเรียน 
๔. การวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน และโรงเรียน  
๕. หลักสูตรสถานศึกษา        
ครั้งที่ ๒ 

๑. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายจุดเน้น ของ สพฐ. 
และ สพป.ขก.เขต๔ 

๑. ประชุมก่อนสังเกต 
๑.๑ ประชุมชี้แจงประเด็นและวัตถุประสงค์
การนิเทศ 
๑.๒ สอบถามข้อมูล สภาพ ปัญหา 
๒. การสังเกต 
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้เครื่องมือ
นิเทศตามประเด็นการนิเทศ 
๓. วิเคราะห์และตีความหมาย 
๓.๑ ผู้นิเทศวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมาย
ของการนิเทศ เพื่อนำขอ้มูลสู่การสะทอ้นผล
ในข้อที่ ๔ 
๔. ประชุมหลังสังเกต 
๔.๑ การสะท้อนผล: ใช้คำถามสะท้อนคิด 
(การนิเทศแบบชี้แนะสะทอ้นคิด:Reflective 
Coaching Supervision) 
      - ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลตนเอง 
      - ผู้นิเทศสะท้อนผลโดยใช้คำถาม
สะท้อนคิด 
๕. วิพากษว์ิจารณ์ผลขั้นตอนทั้ง๔ 
๕.๑ สรุปผลการดำเนิน AAR 

๑ – ๔. แบบบันทึกข้อมูลการ
สัมภาษณ์แบบตวัต่อตัว 
๑. แบบติดตามการเตรียมการ
ทดสอบ ONET/ NT/ RT  / PISA  
๒. แบบติดตามการใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน 
๓.๑ แบบสังเกตการสอน 
๓.๒ แบบนิเทศภายใน : นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
๔. แบบติดตามการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนและโรงเรียน 
๕. แบบติดตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ครั้งที่ ๒ 
๖. แบบบันทกึการสะทอ้นผลและ
สรุปผลการนิเทศ AAR 

ประเมินผลจากเครื่องมือ
นิเทศ ได้แก่ 
๑. แบบบันทกึข้อมูลการ
สัมภาษณ์แบบตัวตอ่ตัว 
๒. แบบติดตามการเตรยีมการ
ทดสอบ ONET/ NT/ RT  / 
PISA  
๓. แบบติดตามการใช้ขอ้สอบ
มาตรฐาน 
๔. แบบสังเกตการสอน 
๕. แบบนิเทศภายใน 
๖. แบบติดตามการวดัและ
ประเมนิผลในชัน้เรียนและ
โรงเรียน 
๗. แบบติดตามหลกัสูตร
สถานศกึษาครั้งที่ ๒ 
๘. แบบบันทกึการสะท้อนผล
และสรุปผลการนิเทศ AAR 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าเฉลีย่ และเชิงพรรณาข้อมูล 

๑. หัวหนา้วิชาการ 
๒. ครูผู้สอน           
ป.๑,๓,๖ และ ม.๓ 

นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................. (นางสาวณัฐยาภรณ์  โชตกิารณ์ ศึกษานิเทศก์) 
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๓. แบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล 

บันทึกการนิเทศ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 

.......................................................................................................................... 
ประเภทโรงเรียน  คุณภาพประจำตำบล ..................โรงเรียน        คุณธรรม.................................โรงเรียน    ประชารัฐ .................. 
โรงเรียน   ร่วมพัฒนา (Partner Ship  School Project) ...............โรงเรียน  เศรษฐกิจพอเพียง ..................โรงเรียน    วิถีพุทธ ..................   
โรงเรียน    ขยายโอกาสทางการศึกษา.................. โรงเรยีน     .......................................................................................................................... (อ่ืนๆ ระบุ) 

          ผู้บริหารโรงเรียน............................................. จำนวนครู.....................  คน จำนวนบุคลากรอื่นๆ(ถ้ามี) ..................... คน  จำนวนนกัเรียน................... คน 
ประเด็นการนิเทศ : ................................................................................................................................................................................................................ 

          สถานที่นิเทศ    : โรงเรียน.........................................กลุ่มโรงเรียน............................. อำเภอ..................................... 
เป้าหมายของการนิเทศ   

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

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

ที ่ ประเด็น 
การนิเทศ 

(ประเด็นย่อย) 

ผู้รับการนิเทศ/
ระดับชั้น 

เครื่องมือ/วิธีการนิเทศ ข้อค้นพบจากการนิเทศ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางแก้ไข 
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แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

  ⬜ ชาย  ⬜ หญิง 
   

2. อายุ 

  ⬜ 21 – 30 ปี  ⬜ 31 – 40 ปี 

  ⬜ 41 – 50 ปี  ⬜ 51 – 60 ปี 
  

3. ระดับการศึกษา 

  ⬜ ปริญญาตรี  ⬜ ปริญญาโท  ⬜ ปริญญาเอก ⬜อ่ืนๆ..... 
  

4. ประสบการณ์ในการสอน.............................เดือน / ปี 
 
 
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติและปัญหาในการจัดการเรียนรู้จริงของท่าน 

สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติ      ระดับของปัญหา 

5     หมายถึง   มีการปฏิบัติมากที่สุด      5    หมายถึง    มีปัญหามากที่สุด 

4    หมายถึง    มีการปฏิบัติมาก      4    หมายถึง    มีปัญหามาก 

3    หมายถึง    มีการปฏิบัติปานกลาง      3    หมายถึง    มีปัญหาปานกลาง 

2    หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อย     2    หมายถึง    มีปัญหาน้อย 

1    หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อยที่สุด/ไม่มีการปฏบิัต ิ   1    หมายถึง    มีปัญหาน้อยที่สุด/ไมม่ีปัญหา 
 
 

ท่ี รายการประเมิน สภาพปัจจุบัน ระดับปัญหา 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 สมรรถนะด้านความรู้           
 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้           
1 มีการระบุผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน           
2 เขียนได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้           
3 องค์ประกอบการเขียนแผนการจุดการเรียนรู้ครบถ้วน           
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ท่ี รายการประเมิน สภาพปัจจุบัน ระดับปัญหา 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4 มีจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และ

ประเมินผล 
          

5 มีการออกแบบลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม           
 ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้           
6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้           
7 มีการระบวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียน           
8 กิจกรรมท่ีใช้สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง           
9 กิจกรรมท่ีใช้มีความหลากหลาย           
10 มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน 
          

11 เน้นกิจกรรมท้ังด้านพฤติกรรมและด้านการคิด           
 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้           
12 เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง           
13 ประเด็นการประเมินสามารถสะท้อนทักษะการคิดขั้นสูง           
14 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
          

15 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้           
 สมรรถนะด้านทักษะ           
 ด้านการจัดการเรียนรู้           
16 เตรียมความพร้อมหรือกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 

การต้ังคำถาม การใช้เกม การทบทวนสิ่งที่เรียนผ่านมา 
          

17 สามารถพูดแสดงรายละเอียดจากข้อสงสัยให้เกิดความชัดเจน โดยใช้ภาษาที่สั้น กระชับ 
คลอบคลุมใจสำคัญ มีการสรุปประเด็นที่อธิบาย 

          

18 มีการกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลใน
ห้องเรียน 

          

19 มีวิธีการในการเสริมกำลังในให้ผู้เรียนโดยตรงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับตัวบุคคล
ทุกครั้งในการจัดกิจกรรม 

          

20 สามารถสรุปหลักการสอน เนื้อหาถูกต้องและคลอบคุลมใจความสำคัญของบทเรียน
อย่างครบถ้วน 

          

21 มีความสามารถในการใช้วิธีการเร้าความสนใจที่หลากหลาย โดยใช้ท่าทางประกอบการ
สอนเป็นระยะ น้ำเสียงเปลี่ยนระดับตามความเหมาะสม 

          

22 สามารถนำกระดานมาใช้เพื่อเสริมการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประกอบการบรรยาย อธิบายสรุป และทบทวนบทเรียน อย่างมีระบบเข้าใจง่าย 
สะอาดเรียบร้อย ลายมือสวยงาม 

          

23 ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางความคิดและกระตุ้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะความคิด
ในผลายรูปแบบ เช่น ทักษะความคิดรวบยอด ทักษะการคิดหาคำตอบ 

          

24 มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทุกข้ันตอน 
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ท่ี รายการประเมิน สภาพปัจจุบัน ระดับปัญหา 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 สมรรถนะด้านทัศคติ           
25 สามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
          

26 สามารถรักษาวินัย และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ           
27 รักและเมตตาต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน           
28 สามารถฝึกฝนทักษะการคิดและใช้ทักษะการคิดพัฒนางานอยู่เสมอ           
29 แสวงหาแนวคิดใหม่และใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ           
30 สามารถเสริมแรงให้กำลังเพื่อนร่วมงาน           
31 มีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมาย 
          

32 สามารถแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามอย่างเหมาะสม           

 
 
ท่านต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ด้านใด (เรียงลำดับจาก 1 ถึง 4)  

........................... (1) ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 

........................... (2) ด้านบุคลิกภาพ  

........................... (3) ด้านสื่อประกอบการสอน 

........................... (4) ด้านการวัดและประเมินผล 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 

 
 
 
 
 

 

 

คำชี้แจง  :  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
  ระดับคะแนน  5 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
      3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

 2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 
1 หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 

รายการประเมิน    ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้น่าสนใน กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์มีความเช่ือมโยงกันอยา่งเหมาะสม 
     

3 ความสอดคล้องของสาระสำคญั ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

     

4 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระสำคัญ ความคดิรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรยีนรู้ 

     

5 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้  และสาระการ
เรียนรู ้

     

6 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู ้ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะ
สำคัญของผูเ้รียน และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

7 แผนการจดัการเรียนรู้ระบุ กระบวนการจัดการเรยีนรู้ให้เห็นบทบาทของผู้เรียน และบทบาทของครูเป็น 
3 ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน คือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นนำเสนอเนื้อหา และขั้นสรุปความคดิรวบยอด  

     

8 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมสามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน โดยส่งเสรมิให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดมากกว่าทำตามแบบที่ครูกำหนด 

     

 

ชื่อผู้สอน……………………………………..ตำแหน่ง.......................กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................... 
วิชาที่สอน......................................รหัสวิชา......................... ชั้น……………เรื่อง............................................... 
ชื่อผู้นิเทศ.......................................................ตำแหน่ง.........................................  
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนที่...............เวลา...............-.................น. 
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รายการประเมิน    ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

9 มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู้      
10 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
     

11 มีการทดสอบหรือการจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู้  ความสามารถของผู้เรียนในแผนการจดัการ
เรียนรู้ทีไ่ดม้าตรฐาน  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  สัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาติ 

     

12 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกจิกรรม มคีวามเหมาะสมกับเวลา และการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง      
13 กำหนดเวลาไดเ้หมาะสมกับกิจกรรม และสามารถนำไปปฏิบตัิจริงได้      

รวม      
เฉลี่ย      

สรุปผล      
การแปลความหมายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 -  1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย  2.51  -  3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51  -  2.50 หมายถึง  น้อย  ค่าเฉลี่ย  3.51  -  4.00 หมายถึง  มาก 
       ค่าเฉลี่ย  4.51  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
เกณฑ์การผ่าน  ต้องมีผลประเมินใน  ระดับมาก  ขึ้นไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ด้านเนื้อหาสาระ………………………………………………………………………………………………............ 

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน……………………………………………………………………………..........  
ด้านการวัดและประเมินผล……………………………………………………………………………………........ 

 ด้านอื่นๆ…………………………………………………………………………………………………..................... 
                                   ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                             (นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์) 
สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ครูผู้สอน ................................................. 
                 (..............................................................) 
              ตำแหน่ง................................................. 
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แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 

 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง  :  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

ระดับคะแนน  5 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 

      3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
 2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 
1 หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 

ที ่ รายการประเมิน      ระดับคะแนน 
  5 4 3 2 1 
 ด้านผู้สอน      
1 แนะนำแนวการสอน  การวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน      
2 ความรู้  ความสามารถของครูผูส้อน และความคดิสร้างสรรค์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้      
3 มีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้สอน และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
4 บุคลิกภาพโดยรวมของครูผู้สอน      
5 การเตรียมความพร้อม  เตรียมการสอน  และความตรงต่อเวลา      
6 ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  และแก้ปัญหาในชั้นเรียน      
 ด้านเนื้อหา      
7 เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ  ทันสมัย      
8 เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด      
9 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียน      
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน      

10 ดำเนินการสอนอย่างเป็นลำดับตามข้ันตอนของแผนการจัดการเรียนรู้      
11 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      

 

ชื่อผู้สอน……………………………………..ตำแหน่ง.......................กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................... 
วิชาที่สอน......................................รหัสวิชา......................... ชั้น……………เรื่อง............................................... 

ชื่อผู้นิเทศ.......................................................ตำแหน่ง......................................... 
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนที่...............เวลา...............-.................น. 
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ที ่ รายการประเมิน      ระดับคะแนน 
  5 4 3 2 1 

12 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์      
13 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง      
14 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน      
15 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
16 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน      
 ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน      

17 มีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
18 สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน      
19 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน      
 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน      

20 มีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง       
21 มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย        
22 มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู้        
23 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล      
24 มีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม      
 รวม      
 เฉลี่ย      
 สรุปผล      

 
การแปลความหมายการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 -  1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย  2.51  -  3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51  -  2.50 หมายถึง  น้อย  ค่าเฉลี่ย  3.51  -  4.00 หมายถึง  มาก 
       ค่าเฉลี่ย  4.51  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
เกณฑ์การผ่าน  ต้องมีผลประเมินใน  ระดับมาก  ขึ้นไป 
 

                                   ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                             (นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์) 
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แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู ้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็น การสอนของครู การตอบสนองของนักเรียน 

การนำเข้าสู่บทเรียน 
  

 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  

 
  

 

การใช้สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน 
  

 
 
  

 

การกระตุ้นด้านความคิด 
  

 
 
  

 

การวัดผลและประเมินผล 
 
  

 
 
  

 

บรรยากาศโดยทั่วไปในชั้นเรียน 
  

 
  

 

                                   
   ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                             (นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์) 

 

ชื่อผู้สอน……………………………………..ตำแหน่ง.......................กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................... 
วิชาที่สอน......................................รหัสวิชา......................... ชั้น……………เรื่อง............................................... 

ชื่อผู้นิเทศ.......................................................ตำแหน่ง......................................... 
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนที่...............เวลา...............-.................น. 
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แบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 

 
 
 
 
 

 
ประเด็นการนิเทศ ผู้ร่วมสะท้อน บทสะท้อน ข้อเสนอแนะ 

 ครูผู้สอน 
 
 
ผู้สังเกต 
 
 
ผู้นิเทศ 
 
 
ผู้นิเทศ 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

  

ตัวอย่าง ประเด็นให้ครูผู้สอนสะท้อนตนเอง 
1) คุณครูพอใจในการสอนครั้งหรอืไม่ อย่างไร/วันน้ีจากการสอนของครูๆ จะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ เพราะเหตุใด และมีประเด็น
อยากพัฒนา/วันน้ีเป็นวันสดุท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันน้ีคุณครูรูส้ึกอย่างไร มีความประทับใจในเรื่อง
ใดเป็นพิเศษไหม 

2) คุณครูคิดว่าการสอนในครั้งนี้ทำให้นักเรียนบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว้หรือไม่ อยา่งไร/ 
3) การสอนในครั้งนี้ควรปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง 
4) จะทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอนในเรื่องนี้ประสบความสำเรจ็ (ตอ้งใช้เทคนิคการสอน วิธีสอนอะไรเพิ่มเตมิหรือไม่ อย่างไร)        

 

ชื่อผู้สอน……………………………………..ตำแหน่ง.......................กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................... 
วิชาที่สอน......................................รหัสวิชา......................... ชั้น……………เรื่อง............................................... 
ชื่อผู้นิเทศ.......................................................ตำแหน่ง.........................................  
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนที่...............เวลา...............-.................น. 
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 (แบบประเมินสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา) 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ 
Sanwich พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 

 
คำชี้แจง 
  แบบสอบถามฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ 
Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ของครู          
และศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการ
นิเทศแบบ Sanwich ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ

แบบสอบถาม  โดยใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่องตามความเป็นจริงของท่าน 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

  ⬜ ชาย  ⬜ หญิง 
   

2. อายุ 

  ⬜ 21 – 30 ปี  ⬜ 31 – 40 ปี 

  ⬜ 41 – 50 ปี  ⬜ 51 – 60 ปี 
 3. ตำแหน่ง 

  ⬜ ครูผู้สอน  ⬜ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
4. ระดับการศึกษา 

  ⬜ ปริญญาตรี  ⬜ ปริญญาโท  ⬜ ปริญญาเอก ⬜อ่ืนๆ..... 
 

5. วิทยฐานะ 

  ⬜ ไม่มีวิทยฐานะ ⬜ ชำนาญการ ⬜ ชำนาญการพิเศษ 

⬜ เชี่ยวชาญ  ⬜ เชี่ยวชาญพิเศษ 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich พัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 
 ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม  โดยใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาดังน้ี   

5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  4   หมายถึง  พึงพอใจมาก  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  

 
 ที ่

ด้าน/ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบ/กระบวนการนิเทศ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 
1 ขั้นตอนการนิเทศฯ มคีวามชัดเจน      
2 รูปแบบ/กระบวนการนเิทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค์      
3 ระยะเวลาในการนิเทศฯ มคีวามเหมาะสม      
4 รูปแบบ/กระบวนการนเิทศฯ มีความหลากหลาย      

ความพึงพอใจต่อผู้ให้กระบวนนิเทศแบบ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 
5 ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ทำการนิเทศฯ      
6 ความเป็นกัลยาณมิตร      
7 ทักษะและเทคนิคการนิเทศฯ      
8 การมีภาวะผู้นำ      
9 การเปิดโอกาสใหผู้้รับการนิเทศฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้      

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการนิเทศ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 
10 เครื่องมือในการนิเทศฯ      
11 วัสดุ/อุปกรณ์  การนเิทศฯ      
12 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนเิทศฯ      
13 นวัตกรรมการนิเทศฯ      

ความพึงพอใจต่อคุณภาพ/ผลลัพธ์  ของกระบวนการนิเทศ Glickman ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบ Sanwich 
14 ผู้รับการนิเทศฯมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนหรือออกแบบกจิกรรม เพื่อสง่เสริมการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) /การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     

15 ได้รับการนิเทศฯตรงกับความต้องการ      
16 การนิเทศฯช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน      
17 การนิเทศฯช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึ้น      
18 วิธีการนิเทศฯ สามารถช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 
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ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(แบบประเมินสำหรับนักเรียนประเมินครูผู้สอน) 
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 
คำชี้แจง 
  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ซึ่งผลที่ได้จากการตอบของนักเรียนครั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพต่อไป 

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับนักเรียนตอบแบบสอบถาม  โดยใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

  ⬜ ชาย  ⬜ หญิง 
   

2. อาย ุ………………………….ปี 
   

3. ระดับการศึกษา 

  ⬜ ชั้นประถมศึกษาปีที่..................... ⬜ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....................   
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจสำหรับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในประเด็น

ต่างๆ ในระดับใด ให้นักเรียนพิจารณาและทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องตามความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  

โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้   
5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

  4   หมายถึง  พึงพอใจมาก 2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
ที ่ ด้าน/ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรูไ้ม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย      
2 กิจกรรมน่าสนใจ      
3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันละกัน      
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ที ่ ด้าน/ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมและหลากหลาย      
5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปหายากตามลำดับ      

ความพึงพอใจต่อครูผูส้อน 
6 ครูมีความสุภาพเป็นมิตรต่อผู้เรยีน      
7 ครูให้ความสนใจต่อผูเ้รียนทุกคน      
8 ครูให้คำอธิบายต่อข้อซักถามด้วยความเตม็ใจและถูกต้อง      
9 ครูมีความเป็นกลาง ยตุิธรรมไม่เลอืกปฏิบัต ิ      
10 ครูมีความรอบรู้และสามารถถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจได้ด ี      

ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน 
11 สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น      
12 บรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรยีนรู ้      
13 แหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
14 สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย      

ความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผล 
15 มีการประเมินผลทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด และกจิกรรมการเรียนรู้      
16 ประเมินไดค้รอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด      
17 มีวิธีการประเมินตามสภาพจริง      
18 มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย      
19 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการประเมินผล      

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนรู้      
20 นักเรียนมีความสุขในการเรยีนรู ้      
21 นักเรียนมีความสุขและทักษะเพิ่มขึ้น      
22 นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้      
23 นักเรียนได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์และชัดเจน      
24 นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู ้      

 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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