
 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำช้ีแจง 

 

  คู่มือการนิเทศการศึกษาเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อเป็นคู่มือให้ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและน าไปใช้นิเทศโรงเรียน ห้องเรียน 
ในภาคสนาม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนิเทศการศึกษา (Supervisor Educational)  เลือกใช้ทฤษฎี  เทคนิค 

วิธีการ ประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพบริบท การนิเทศในแต่ละสถานการณ์ ท้องถิ่น สถานที่ เวลา กาลเทศะ  
ทั้งนี้เพ่ือให้การนิเทศการศึกษาแต่ละครั้งบรรลุเป้าหมาย และเกิดความพึงพอใจกับผู้ที่รับการนิเทศ  
   ผู้จัดท าหวังอย่างยิ่ง คู่มือการนิเทศการศึกษาเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ ต่อพ่ีน้องศึกษานิเทศก์ 
และนักการศึกษาทั่วไป ที่ต้องท าหน้าที่นิเทศการศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ถึงแม้ทฤษฎีการนิเทศ
การศึกษาบางทฤษฎีอาจจะเก่าและล้าหลัง แต่ผู้นิเทศสามารถจะประยุกต์ใช้กับสภาวะการศึกษาของโลก ที่มี 
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลนของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี และอีกหลาย 
สิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง  
      

สุริยนต์  อินทร์อุดม 
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
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บทท่ี ๑   
ที่มำและควำมส ำคัญของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

 การบริหารงานโดยทั่วไปมีอยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ  ๑) ด้านธุรกิจ  ๒) ด้านการศึกษา และ ๓) ด้านการปกครอง 
ทั้ง ๓ ประเภท ต่างก็มีการนิเทศ (Supervision) คือ มีผู้ท าหน้าที่ในการนิเทศ (Supervisor) หากแต่เรียกชื่อแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ด้านธุรกิจ เรียก หัวหน้าหรือผู้นิเทศ (Supervision)  ด้านการศึกษา เรียก ศึกษานิเทศก์ (School 
supervisor)  ด้านการปกครอง เรียก ผู้ตรวจการ (Inspector) แม้จะเรียกชื่อแตกต่างกันโดยพยัญชนะ (ตัวอักษร) แต่
โดยอรรถ (ความหมาย) สรุปได้เหมือนกัน คือ มุ่งท่ีจะแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น   
  วัตถุประสงค์ของการบริหารงานธุรกิจ คือ ผลก าไร (Profit) ด้านการศึกษาไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit 
organization) หากแต่มุงที่จะพัฒนาคน  ส่วนด้านการปกครองเน้นความสงบสุขของสังคมเป็นหลักฐาน  เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของการบริหารงานทั้ง ๓ งาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน จึงควรมีการคัดเลือกบุคคล
ผู้ท าหน้าที่ในการนิเทศแตกต่างกันด้วย   
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น ๙  ส่วน  ได้แก่ ๑) กลุ่มอ านวยการ ๒) 
กลุ่มนโยบายและแผน ๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๔) กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์  ๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ๙) หน่วยตรวจสอบภายใน  
  ส าหรับศึกษานิเทศก์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จัดอยู่ 
ในประเภท บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน 
การสอน  การนิเทศ และการบริหารการศึกษา   อ านาจหน้าหน้าที่ของศึกษานิเทศก์   ตามประกาศ กระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
๑)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   ๒)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๓) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ 
การประเมินผลการศึกษา  ๔) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๕) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และ  
๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 



-๒- 

 

   ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  ได้แก่ พัฒนาระบบ
และมาตรฐานการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาพิเศษ  ส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานการน าระบบการนิเทศที่เป็นมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การศึกษาวิเคราะห์   วิจัย  รปูแบบและนวัตกรรม   เพ่ือให้มีระบบการนิเทศ 
ที่เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน เพ่ือ
บูรณาการงานนิเทศการศึกษาและพัฒนาการนิเทศการศึกษา  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมปฏิบัติกับ
หน่วยงานอื่น    บูรณาการและปฏิบัติงานด้านการนิเทศร่วมกับกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง    
  จากการที่มีนโยบายหลากหลาย จากหลายหน่วยงาน จากหลายองค์กร ทั้งหน่วยงานของรัฐและของเอกชน ที่
ต้องการปลูกฝัง ต้องการให้เกิดขึ้นกับสังคม  ให้เกิดกับเยาวชน ซึ่งส่งผ่านลงสู่การปฏิบัติจริงภาคสนาม  ณ สถานศึกษา 
จ าเป็นต้องมีผู้น าสารส่งนโยบายจากเบื้องบน ส่งถึงโรงเรียน  บางนโยบาย  บางโครงการ หรือ 
บางภารกิจ  จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม  ฝึกทักษะ ฝึกเทคนิคผู้น าไปปฏิบัติก่อน  ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่น าส่งสาร 
ด้านวิชาการ ลงสู่สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส าคัญยิ่ง คือ ศึกษานิเทศก์  ซึ่งบางนโยบาย บางโครงการ บาง
ภารกิจ ศึกษานิเทศก์ ต้องไปฝึกอบรมก่อน แล้วจึงมาฝึกอบรมคุณครูต่อ  เพ่ือให้คุณครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มี
เทคนิค ในการน าไปใช้งาน ไปถ่ายทอด ไปสั่งสอน  ไปให้นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบัติหรือเรียนรู้   เพ่ือให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
ตามท่ีได้รับมอบหมายมาจากเจ้าของนโยบายนั้นๆ  นอกจากนั้นศึกษานิเทศก์ ต้องท าการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน  
ท าการวัดและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย ตามโครงการในภาคสนาม แล้วต้องรายงานผลส่งกลับไปยัง
หน่วยงานเจ้าของนโยบายนั้นๆ   อีกด้วย  

ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ 
  มีผู้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้หลายท่าน ซึ่งในที่นี่จะขอน ามากล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 
  การนิเทศการศึกษา คือ การให้ครูเติบโตพ่ึงตนเองได้ แล้วน าผู้ที่พ่ึงตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
ฉะนั้นเมื่อผู้นิเทศท าการนิเทศแล้วและเห็นว่าผู้รับการนิเทศพ่ึงตัวเองได้ เจริญเติบโตได้ ผู้นิเทศก็หยุดนิเทศ แล้วไปนิเทศ
ที่อ่ืน  จึงกล่าวได้ว่า “นิเทศเพ่ือการไม่นิเทศ” (สาย  ภาณุรัตน์, ๒๕๑๗)  
   การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่ได้รับมอบหมายในการท าหน้าที่
นิเทศการศึกษา ในการแนะน าครูหรือผู้อื่นที่ท างานเกี่ยวกับการศึกษาให้รู้วิธีปรับปรุงการสอนหรือการให้การศึกษา 
(ภิญโญ  สาธร, ๒๕๒๑) 

 



-๓- 

 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง การมุ่งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มว่าใคร มีอ านาจหรือศักดิ์เหนือกว่าใคร โดยมุ่งที่จะส่งเสริมขวัญ มนุษยสัมพันธ์ การศึกษา
ระหว่างประจ าการ พัฒนาหลักสูตร เพ่ือความคาดหวังในการให้บริการทางการศึกษาประสบความส าเร็จ (ชารี  มณีศรี, 
๒๕๒๑) 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง บริการสภาพผู้น าซึ่งช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติงานดีขึ้น บริการเทคนิคที่เชี่ยวชาญ ซึ่ง
จัดไว้เพื่อการศึกษาและปรับปรุงสภาวะต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน และความเจริญงอกงามของนักเรียน การประสานงาน  
กระตุ้นและน าทางไปสู่ความงอกงามของครู การพัฒนาสภาพผู้น าให้เกิดในกลุ่มอย่างร่วมมือ ประเมินผลการศึกษาตาม
จุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  ศึกษาสถานการณ์เรียนการสอนเพื่อพิจารณาความงอกงามและพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ทั้งในด้านที่พอใจและไม่พอใจ ปรับปรุงสถานการณเ์รียนการสอน ประเมินผลจุดประสงค์ วิธีการ และผลของการนิเทศ
การศึกษา และหมายถึงโครงการที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อปรับปรุงการสอน (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, 
๒๕๒๑) 
  การนิเทศการศึกษา คือ ระบบพฤติกรรมทางองค์กร ซึ่งมีพันธกิจอันจะก่อให้เกิดกริยาสัมพันธ์กับระบบ
พฤติกรรมทางการสอน เพ่ือมุ่งประสงค์ในการปรับปรุงสถานการณ์การเรียนรู้ของเด็ก (วินัย  เกษมเศรษฐ, ๒๕๒๒) 
  การนิเทศการศึกษา คือ เป็นพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมและให้บริการกับผู้บริหาร และครู
ในทางตรงและทางอ้อม ที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เพื่อเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการเรียนของ
นักเรียน (นิพนธ์  ไทยพานิช, ๒๕๒๘) 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน (สงัด  อุทรานันท์, ๒๕๓๐) 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมกัน ระหว่าง
ผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ หรือระหว่างเพ่ือนครู เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน (วัชรา  เล่าเรียนดี, ๒๕๕๔)  
  จากทีน่ าความหมายของการนิเทศการศึกษาผู้รู้หลายท่านมาน าเสนอในที่นี่ จึงพอสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา 
หมายถึง การที่ผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศ พยายามที่จะใช้กระบวนการหลายอย่าง หลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม ช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาให้ผู้รับการนิเทศช่วยเหลือตนเองได้ ปฏิบัติหน้าที่การงานได้ด้วยตนตนเอง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่ดีต่องานการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้น ดีขึ้นทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้นิเทศ 
  มีนักการศึกษาได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ของผู้นิเทศไว้ต่างๆ กัน ซึ่งขอน าเสนอในที่นี่ไว้พอสังเขป ดังนี้Anderson 
and Lauren (1964) ได้ให้หน้าที่ทั่วไปศึกษานิเทศก์ ไว้ว่า 
   ๑. ช่วยเหลือแนะน าโรงเรียนในด้านวิชาการและการบริหาร 
    ๒. เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อกรม ในด้านวิชาการและการบริหาร 
  ๓. ท าหน้าที่เป็นสื่อสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ายวิชาการกับฝ่ายบริหาร 
  ๔. ตรวจโรงเรียนในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ๕. ด าเนินการนิเทศและอบรมครูในโรงเรียนที่สังกัด 
  ๖. ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ และอุปกรณ์การศึกษา 
  ๗. จัดประชุมทางวิชาการ อบรมครู  
  ๘. เป็นวิทยากรช่วยภาคและจังหวัดที่ขอมา 
  ๙. ค้นคว้า  ทดลอง และวิจัยในเรื่องเก่ียวกับงานของหน่วยศึกษานิเทศก์  
  ๑๐. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

 Oliva and Pawlas (1997) ได้ก าหนดบทบาทของผู้นิเทศไว้ ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑. บทบาทผู้ประสานงาน (Coordinator) ซึ่งคอยประสานโปรแกรมต่างๆ ในแต่ละระดับและช่วยครูให้ตระหนัก
ถึงปัญหาของกันและกัน 
  ๒. บทบาทท่ีปรึกษา (Consultant) เป็นที่ปรึกษาให้แก่ครูเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มที่ต้องการค าแนะน า 
  ๓. บทบาทผู้น ากลุ่ม (Group Leader) เป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะท างานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ และท าให้กลุ่ม
ท างานให้ส าเร็จ 
  ๔. บทบาทผู้ประเมิน (Evaluator) เป็นผู้ช่วยครูประเมินผลการสอน ประเมินหลักสูตรและประเมินตัวเอง 
 นอกจากนั้นผู้นิเทศยังต้องท าหน้าที่อื่นๆ อีก (วัชรา  เล่าเรียนดี, ๒๕๕๔)  
  ๑. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คือ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน อย่างน้อยวิธีที่ดีที่สุดหนึ่งวิธี 
  ๒. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร คือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีปรับปรุงหลักสูตร 
  ๓. เป็นผู้สื่อสาร สื่อความหมาย คือ เป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับความคิดเห็นของครูและเป็นผู้น าที่ดี 
  ๔. เป็นผู้จัดการ คือ เป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดโปรแกรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ ส าหรับครู 
  ๕. เป็นผู้คอยกระตุ้น คือ เป็นผู้ที่คอยแนะน าความคิดเห็นให้ครูได้พิจารณา 
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  ๖. เป็นผู้จัดการในการช่วยครูบรรจุใหม่ คือ เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือครูบรรจุใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยกับ
โรงเรียนและชุมชน 
  ๗. เป็นนักประชาสัมพันธ์กับชุมชน คือ เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ 
  ๘. เป็นนักวิจัย เป็นผู้ที่น าผลการวิจัยมาให้ครูใช้และด าเนินการวิจัยเฉพาะ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  ๙. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ เป็นตัวเร่งหรือตัวน าการเปลี่ยนแปลงโดยการช่วยครูให้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงพัฒนา 
  ๑๐. เป็นครูต้นแบบ คือ เป็นผู้ที่สามารถสาธิตวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ครูและสามารถสอนและแนะน าครูได้    
  สรุปได้ว่า ผู้นิเทศ มีบทบาท หน้าที่ทั้งการช่วยเหลือ สนับสนุนครู ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
การสอนและพัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนกับโรงเรียน เป็นผู้น า 
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เป็นผู้ร่วมงาน เป็นต้นแบบ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ครูในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การสอนและหลักสูตร 

จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศ 
  ๑.  เพ่ือช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้ตามนโยบายจากส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
  ๒. เพ่ือช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา 
    ๓. เพ่ือช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๔.  เพ่ือช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. เพ่ือช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  จัดให้มีการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป 
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เป้ำหมำยกำรนิเทศ  
  ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ : ทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้รับ
การนิเทศ อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
      ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต ๒ สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการในทุก
สถานศึกษา  
      ๒.๑  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๒   
ทฤษฎี หลักกำรและแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ 

 

ทักษะในกำรนิเทศ (Supervisory Skills) 

  ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศจะต้องมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความ
ช านาญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้สมารถปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  ทักษะ (Skills) หมายถึง ความช านาญ ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติ ทักษะสมารถพัฒนาให้เกิดความช านาญ
โดยอัตโนมัติได้ด้วยการฝึกบ่อยๆ ท าบ่อยๆ ในการนิเทศการศึกษา ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นหลายด้าน ถ้าขาด
ทักษะที่จ าเป็นก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการนิเทศให้ประสบผลส าเร็จได้เช่นกัน  
  เทคนิค (Techniques) หมายถึง ความรู้เฉพาะอย่าง เฉพาะด้าน เช่น เทคนิคในการจูงใจคน  เทคนิคในการสื่อ
ความหมาย ฯลฯ ซึ่งเทคนิคหลายๆ อย่างจ าเป็นต้องฝึกให้เกิดความช านาญ เทคนิคต่างๆ ในการนิเทศก็เช่นกัน จะต้อง
ฝึกใช้จนเกิดความช านาญจึงจะสมารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอทักษะ
ในการนิเทศ ไว้ดังนี้ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (๒๕๒๖) ได้ให้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศึกษานิเทศก์ ไว้ ๔ อย่าง ดังนี้ 
  ๑. ทักษะในทางเทคนิค (Technical-Managerial skill)  ได้แก่ ทักษะในด้านการเงินและบัญชี การจัดหา 
(จัดซื้อและการจ้าง) งานบริหารบุคคล  ระเบียบสารบรรณ การจัดระบบงาน ฯลฯ 
  ๒. ทักษะในการครองคน (Human-managerial skills) ได้แก่  ทักษะในการกระตุ้นหรือจูงใจ ให้ท างานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน การแสดงสภาพผู้น า การรู้จักประนีประนอม การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ฯลฯ 
  ๓.  ทักษะในการจัดการศึกษา (Technical-education skills) ได้แก่ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ฯลฯ 
  ๔. ทักษะในการสร้างความคิด (Speculative-Creative skills) ได้แก่ ทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า  
ในลักษณะที่สามารถท าให้องค์การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีบริการที่สนองความต้องการ
ได้ ซึ่งภารกิจ หน้าที่ของผู้นิเทศการศึกษาในอันที่จะช่วยเหลือในการจัดการศึกษา ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ฯลฯ  

 



-๘- 

 

  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (๒๕๒๖) ได้ให้ ความรู้ ๔ ประการที่ศึกษานิเทศก์ทุคนควรรู้ 
  ๑. ความรู้ว่าด้วยการจัดการ (Business Management) ศกึษานิเทศก์ ต้องมีความรู้เรื่องการจัดการ  
เป็นวิถีแห่งการปฏิบัติราชการนับตั้งแต่การก าหนดตัวบุคลากรตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงสร้างของ 
งานนิเทศ ระดับเขต เขตตรวจราชการ ระดับกรม  การจัดและควบคุมสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การจัด
ส านักงาน  การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน การควบคุมระบบงาน การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ในทาง
ราชการมากที่สุด  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  ค าสั่ง  กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เช่น ข่าวสารปิด (Close 
information) ประมวลระเบียบการคลัง  ระเบียบการพัสดุ  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  คู่มือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 
  ๒. ความรู้ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ (Human Behavior) งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ต้องท ากับ 
คนจ านวนมาก  ล าพังการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาหารือทางวิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่อาจท าให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนดีขึ้นได้ หรือนักเรียนเรียนดีขึ้น จะต้องเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ด้วย คือ ต้องเข้าใจทฤษฎี
เสริมแรง ซึ่งมีหลายทฤษฎี ดังนี้  
  ทฤษฎีความพอใจ มีสาระส าคัญว่า ถ้าผู้ท างานมีความพอใจแล้ว ก็จะเป็นผู้ท างานที่มีผลผลิตมาก 
  ทฤษฎีแรงจูงใจ มีสาระส าคัญว่า ถ้าผู้ท างานได้รับการเสริมพลัง เช่น การให้รางวัลหรือการสนับสนุน ก็จะท างาน
ได้ดีขึ้น 
  ทฤษฎีดลใจ เน้นถึงความต้องการทางสรีรวิทยา ความปลอดภัยทางสังคม  การยกย่อง และแนวทางที่จะให้
ตัวเองประสบความส าเร็จในการงานแล้ว ผู้ท างานก็จะท างานได้ดียิ่งข้ึน 
  ทฤษฎีสองปัจจัย สรุปว่า  ถ้าผู้ท างานมีปัจจัยแรก เรียกว่า ปัจจัยทางสุขภาพ ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานการ
นิเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เงินเดือน และสภาพการท างาน  ปัจจัยที่สอง เรียกว่า ปัจจัยทางจูงใจ  ได้แก่ 
ความส าเร็จของงาน  การยอมรับนับถือ  ความก้าวหน้า และความรับผิดชอบ ผู้ท างานจะมีแรงจูงใจท างานดีขึ้น  
  ทฤษฎีว่าด้วยรูปแบบ ผู้น าแบบเผด็จการ  แบบอัตตาธิปไตย และแบบประชาธิปไตย 
  ทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์ ผู้น าจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมาะสมกับผู้นั้นหรือไม่ ซึ่งมีข้อพิจารณา โดย
สรุป ๓  ประการ คือ  
   ๑) ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจและเป็นที่เชื่อถือของกลุ่ม 
   ๒) ภารกิจที่จะปฏิบัติชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ 
   ๓) มีอ านาจที่จะให้คุณหรือโทษได้ 

 

 



-๙- 

 
 ทฤษฎีว่าด้วยความเหมาะสมที่สุด มีปัจจัยที่มีอิทธิพลของสภาพผู้น า 
   ๑) ตัวผู้น า ลักษณะของการปฏิบัติงานและลักษณะส่วนตัว 
   ๒) ผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะของการถูกน าตามเหตุการณ์ 
   ๓) งาน จุดมุ่งหมายและวิธีท างาน 
   ๔) สิ่งแวดล้อม การจัดองค์การของผู้น า การแบ่งกลุ่มท างานและความส าคัญของงาน 
  ๓. ความรู้ว่าด้วยหลักสูตร (Curriculum Development, Implementation) ศึกษานิเทศก์ จะต้องมีความรู้
ด้านพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ เข้าใจหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความ
ช านาญแต่ละวิชาตามความถนัดของตน มีความสามารถในการบริหารหลักสูตร ต้องท างานเพื่อสนับสนุนหลักสูตรวิชา
ต่างๆ เพื่อให้เกิดเจตนารมณข์องหลักสูตรได้สัมฤทธิผล  
  ๔. ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาองค์การ (Organization Development)  สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ องค์การใดจะมีความอยู่รอดปลอดภัย ต้องมีการพัฒนาให้สนองความต้องการของสิ่งแวดล้อม  
  การพัฒนาองค์การ คือ ขบวนการพยายามปรับปรุงความสามารถขององค์การนั้น เพื่อให้ทัน 
ความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการปรับปรุงสมรรถวิสัยในการแก้ปัญหาภายในขององค์การนั้น  โดยจะต้องบูรณา
การความต้องการ  เป้าหมาย  และจุดมุ่งหมายขององค์การกับความต้องการของแต่ละบุคคลในองค์การนั้นด้วย  เพ่ือ
ร่วมมือกันพัฒนางานให้สัมฤทธิผล  
  ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ผลิตบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และให้มีความอยู่รอดปลอดภัยใน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแต่การแข่งขันกันและกัน เทคนิคข้อนี้ คือ การสร้างคณะท างาน  การบริหารโดยวัตถุประสงค์ การ
วิเคราะห์ระบบ  การปรับปรุงงาน  การสัมมนา โดยมีหลักการว่า เมื่อข้าพเจ้ามีความงอกงาม ก็จะท าให้คณะหรือกลุ่มมี
ความงอกงาม และในที่สุดก็จะท าให้องค์การมีความงอกงามด้วย มิใช่ ข้าพเจ้ามีความรู้ก็รู้แต่เพียงคนเดียว โดยยึด
หลักการที่ว่า 
   ๑) การจะเปลี่ยนแปลงองค์การ จะต้องเปลี่ยนแปลงทุกคนในองค์การด้วย 
   ๒) การจะเปลี่ยนแปลงองค์การ หัวหน้าองค์การจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   ๓) การจะเปลี่ยนแปลงองค์การ ต้องท าด้วยตนเอง 
   ๔) การจะเปลี่ยนแปลงองค์การ มีความจ าเป็นต้องท าตามข้ันตอนเป็นระบบ เพื่อให้มีความเป็นเลิศ 
(Model of excellence)  
   ๕) การจะเปลี่ยนแปลงองค์การ มีความจ าเป็นต้องเข้าใจและให้ทุกคนในองค์การผูกมัดกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการจะให้เกิดข้ึน 

 



-๑๐- 

 
   ๖) การจะเปลี่ยนแปลงองค์การ มีความจ าเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดทุกอย่างและให้เริ่มต้นเป็น
ล าดับต่อเนื่องและเป็นระเบียบ        

  Wiles (Wiles 1965, อ้างถึงใน วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, ๒๕๓๘ : ๔๗-๔๘)  ได้เสนอทักษะในการนิเทศการศึกษาไว้ 
๕ ทักษะ  ดังนี้ คือ 
  ๑. ทักษะในการเป็นผู้น า (Leadership) 
  ๒. ทักษะในด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 
  ๓. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
  ๔. ทักษะในการบริหารงานบุคคล (Personnel Administration)  
  ๕. ทักษะในการประเมินผล (Evaluation Skills) 
  Mann ( Mann, 1965, อ้างถึงใน Alfonso and Firth 1981 : 326-328)  ได้น าเสนอทักษะที่ส าคัญของการ
นิเทศหรือส าหรับผู้นิเทศ ไว้ ๓ ลักษณะ  
  ๑. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ซึ่งหมายถึง ความรู้พิเศษหรือความรู้เฉพาะอย่างที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้นิเทศ 
  ๒. ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills) ซึ่งหมายถึง  ความสามารถ ความช านาญในการ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน และสามารถจูงใจบุคคลอื่น เพ่ือที่จะให้เขาต้องการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
  ๓. ทักษะในด้านการจัดการ (Managerial Skills) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจและมองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของการนิเทศ  เช่น ความสามารถในการ
วางแผนการจัดการและการควบคุมระบบการปฏิบัติงาน  

กระบวนกำรนิเทศ (Processes of Educational Supervision) 

           กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง การด าเนินการในการนิเทศได้รับความส าเร็จ (ชารี  มณีศรี, ๒๕๒๑) ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Processes) 
   ๑.๑  การคิด (Thinking) การวางแผนนิเทศเก่ียวข้องกับการคิดแผนงานที่จะท าในอนาคตตามล าดับ
ก่อน-หลัง 
   ๑.๒ จัดท าตารางงาน (Scheduling) เพ่ือให้แผนงานในข้อ ๑.๑ มีผลในเชิงปฏิบัติได้ง่ายต่อการปฏิบัติ  
จัดท าตารางรายการนิเทศ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ให้แน่นอ 

 



-๑๑- 

 
   ๑.๓ การจัดท าโครงการ (Programming) โครงการเป็นที่รวมของแผนงาน เป็นขั้นน าแผนงานไปปฏิบัติ 
เช่น โครงการปรับปรุงการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน ฯลฯ 
   ๑.๔ แผนงานที่ดีน าไปสู่การคาดคะเน (Forecasting) แผนงานเป็นเรื่องของการคิดที่จะท าอะไรสัก
อย่างในอนาคต การกะประมาณการอย่างดี ย่อมง่ายต่อการที่จะท านายผลการท างานได้ 
   ๑.๕ ปรับปรุงการท างานแผนการให้ดีข้ึน (Developing procedures) ตระหนักในปัญหาและอุปสรรค
ของแผนงานที่เกิดข้ึน หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น งานการนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ผูกพันซับซ้อน จะต้องแก้ไขให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 
  ๒. การจัดการ (Organizing Processes) 
   ๒.๑ จัดจ าแนกหน้าที่ (Distributing function) งานการนิเทศการศึกษา มีหลายประการ ทั้งการ
ฝึกอบรมประจ าการ การจัดท าหลักสูตร และจัดบุคลากร เป็นต้น เพื่อมิให้งานสับสน งานซับซ้อนงาน ควรจ าแนก
ลักษณะงานให้เด่นชัด      

   ๒.๒  การประสานงาน (Coordinating) ประโยชน์ของการประสานงาน คือ สร้างความเข้าใจในการ
ท างานร่วมกัน ขจัดปัญหาการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น และโดยหน้าที่ของผู้นิเทศ ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับฝ่ายบริหารการศึกษาโดยตรง 
   ๒.๓ ชี้แหล่งข้อมูลวิชาการ (Resources allocating) การจัดวัสดุอุปกรณ์การสอนอ านวยความสะดวก 
จัดให้มีเครื่องใช้ในโรงเรียน ทั้งที่หาได้เองและการจัดขึ้น 
   ๒.๔ จัดให้มีความสัมพันธ์มีความต่อเนื่อง (Establishing relationship) ความเป็นปึกแผ่นในหน่วยงาน
การนิเทศ เป็นผลสืบเนื่องจากข้อ ๒.๒ และมีผลกระทบต่อการนิเทศเป็นอย่างมาก 
   ๒.๕ เป็นตัวแทน (Delegating) ตามลักษณะของงานศึกษานิเทศก์  ท าหน้าที่เป็นตัวแทนทางการศึกษา 
มีบทบาทเป็นตัวแทนทั้งในด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวิทยากร และด้านการประสานงาน  
  ๓. การน า (Leading Processes)  
   ๓.๑ น าในการตัดสินใจ (Decision-making) กระบวนการนิเทศมิได้มุ่งหมายในการใช้อ านาจเผด็จการ 
หากแต่การตัดสินใจนั้นจะต้องมาจากหมู่คณะเป็นส าคัญ  
   ๓.๒  ข้อเสนอแนะ (Suggesting) ให้ค าปรึกษาแนะน า 
   ๓.๓ แรงจูงใจ (Motivation) ก าลังใจมีวันหมดไปได้ การรักษาแรงจูงใจให้คงทนถาวร ขึ้นอยู่กับการ
ตอบสนองความต้องการ การเข้าใจกัน การเอาใจใส่ในเรื่องสวัสดิภาพ เป็นต้น  
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   ๓.๔ การสื่อความหมาย (Communicating) กระบวนการน าในการนิเทศท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
การใช้ความสามารถในด้านการติดต่อสื่อความหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานการศึกษาของผู้นิเทศ เป็นส าคัญ  
   ๓.๕ การคิดริเริ่ม (Initiating) บรรยากาศในการคิดริเริ่มอยู่ที่ภาวะของผู้น า หากศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีใจ
กว้าง ยอมรับความคิดของคนอ่ืน สนับสนุนให้เขาคิด มองข้ามความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่ตั้งใจ ปัจจัยนี้จะช่วยให้
ครูอยากจะคิด อยากจะเริ่มท าอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ข้อที่น่าค านึงก็คือ ลักษณะของสังคมไทยบางประการที่ท าให้คนไม่
อยากจะริเริ่มในกิจการต่างๆ  เช่น การติเพ่ือท าลาย การนินทา การว่ากล่าวผู้ที่คิดท าอะไรแล้วไม่ส าเร็จ เป็นต้น  
   ๓.๖ การสาธิต (Demonstrating)  การน าในการสาธิต คือ การน าเผยแพร่ทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์
สาธิตบทเรียน สาธิตการสอนวิธีต่างๆ แก่คณะครู สนับสนุนให้โรงเรียนมีการสาธิตวิชาการแก่ชุมชน  เช่น จัดสัปดาห์
เกษตร  สัปดาห์วัฒนธรรม  สาธิตความเคลื่อนไหว ทางวิชาการใหม่ ๆ  ในข้อนี้นอกจากโรงเรียนจะได้ท าหน้าที่ในด้าน
การประชาสัมพันธ์กับภายนอกแล้ว ยังเป็นการน าให้ชุมชนมองเห็นความส าคัญโรงเรียน เข้าใจโรงเรียน ให้ความ
สนับสนุนโรงเรียนในโอกาสต่อมา  
  ๔. การควบคุม (Controlling Processes)  
   ๔.๑ ท าให้ถูกต้อง (Taking corrective action) การควบคุมในการนิเทศแตกต่างจากการควบคุมทาง
บริหาร เพราะการนิเทศใช้พระคุณมากกว่าพระเดช เมื่อศึกษานิเทศก์ ทราบข้อบกพร่องนั้น ซึ่งเป็นเพราะครูมีความ
เชื่อถือศรัทธาในหลักการ ความร่วมมือในด้านนี้มาจากน้ าใสใจจริง มิใช่การใช้อ านาจบังคับ 
   ๔.๒ ความเจริญงอกงาม (Expediting) ในกรณีที่การกระท าถูกต้อง หรือการเรียนการสอนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศก์ย่อมช่วยให้กิจการนั้นประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น  
   ๔.๓ การกล่าวโทษเป็นลายลักษณ์อักษร (Reprimanding) การท างานร่วมกับบุคคลหลายประเภท เรา
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นพื้นฐาน บุคคลบางคนย่อมง่ายต่อการแนะน า บางคนจะต้องใช้หลักการเข้มงวด
กวดขัน จึงจะยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข พระพุทธเจ้าทรงแบ่งคนเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
    ๑) อุคฑคิตัญญบุคคล  ง่ายต่อการแนะน าอบรม 
    ๒) วิปจิตัญญบุคคล  แนะน าอบรมได้ไม่ยาก 
    ๓) เนยยะบุคคล  ต้องพร่ าสอนอยู่เสมอ 
    ๔) ปทปรมบุคคล  ไม่อาจแนะน าได้ 
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   ศึกษานิเทศก์อาจใช้หลัก Reprimanding ส าหรับบุคลในข้อ ๓)  เพ่ือให้เขาปรับปรุงตัวเอง 
   ๔.๔ บทก าหนดโทษ ( Applying sanctions) เมื่อแนะน าช่วยเหลือโดยประการต่างๆ  แต่ไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข บทก าหนดโทษเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริหารทั่วไป 
  ๕. กระบวนการประเมินผล (Assessing Processes) การประเมินค่าของสิ่งใด เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของ
สิ่งนั้น 
   ๕.๑ พิจารณาผลงาน (Judging performance) ประเมินค่าผลงานว่า ดี-เลว ประการใด 
   ๕.๒ วัดผล (Measuring performance) วัดผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน  
   Harris (Harris, 1985) ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา ไว้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑. การประเมินเบื้องต้น (Assessing) เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น   เพ่ือที่จะพิจาณาความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง เช่น  ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ  ที่เป็นอยู่ในองค์กร สังเกตและวิเคราะห์ 
อย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ในองค์กรและประเมินผลการปฏิบัติ   
  ๒. การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritizing) เป็นกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม
ตามล าดับความส าคัญ 
  ๓. การออกแบบ (Designing) เป็นกระบวนการในการวางแผนหรือโครงงานของระบบเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
  ๔. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) เป็นกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร และใช้ทรัพยากร
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  ๕. การประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลา วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๖. การอ านวยการหรือการสั่งการ (Directing) เป็นกระบวนการในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลส าเร็จ 
  กระบวนการ ๖ ขั้นตอน ในการนิเทศการศึกษา ดังกล่าว มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในการจัด
การศึกษา ที่ส าคัญทุกขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ภาวะผู้น าในการจัดการ  
  สงัด  อุทรานันท์ (๒๕๓๐) ได้เสนอกระบวนการการนิเทศการศึกษา ที่เห็นว่าสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ไว้ ๕ 
ขัน้ตอน ซึ่งเรียกว่า “PIDRE”  คือ 
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  ๑. การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร  ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาตามความต้องการ จ าเป็นที่ต้องการนิเทศ รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 
  ๒. การให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเรื่องใด อย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไร  จะท าอย่างไรให้
ได้ผลงานมีคุณภาพ  ซึ่งขั้นตอนที่มีความจ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่  ทุกเรื่องที่มีความจ าเป็น
ส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ  ซึ่งจ าเป็นต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ง 
  ๓. การด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (Doing-D) ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน ๓ ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของ
ผู้รับการนิเทศ (การสอน)  การปฏิบัติงานของผู้นิเทศ (การนิเทศ) และการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ การ
ประสานงานและสนับสนุน 
  ๔. การสร้างเสริมก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอนการเสริมแรงของผู้บริหาร  
เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความม่ันใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจด าเนินไปพร้อมๆ กับผู้รับการนิเทศ 
ก าลังปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้  
  ๕. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนท่ีผู้นิเทศท าการประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านไป
แล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างใด อย่างหนึ่ง ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจท าได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่
ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง  ในกรณีท่ีผลงานที่ได้ยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือให้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมด ในกรณีท่ี
การด าเนินงานไม่ได้ผล  แต่ถ้าประเมินผลแล้วประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ และต้องการจะด าเนินการนิเทศต่อไป ก็
สามารถท าได้เลยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องที่จะปฏิบัติอีก  การด าเนินการนิเทศตามกระบวนการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยั้งจนกว่าจะบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ หรือสามารถพัฒนาผู้รับการนิเทศ ได้ตามที่ต้องการ หากบรรลุผลส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายแล้วต้องการหยุดกระบวนการท างาน ก็ถือว่าการนิเทศในเรื่องนั้นได้สิ้นสุด  ถ้าหากมีการเริ่มปฏิบัติเรื่อง
ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ต้องเริ่มกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวต่อไป 
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เทคนิคกำรนิเทศกำรศึกษำ (Techniques of Supervision) 

 ดร.สาย  ภาณุรัตน์ (๒๕๒๑) ได้เสนอแนะเทคนิคบางประการในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
  ๑. เทคนิคการเสนอแนะ  ได้แก่  ใช้แทนการออกค าสั่งบังคับ   ใช้แนะให้ทราบความจ าเป็น 
  ๒. เทคนิคสาธิต  ได้แก่ ลงมือท าเองเป็นตัวอย่าง   ส่งปัญหาให้แก้ร่วมกัน  ข้อควรระมัดระวังในเรื่องนี้  คือ ถ้า
ไม่ม่ันใจว่าจะสาธิตได้ดีแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการสาธิต  เพราะแทนที่จะได้ผลดีกลับเป็นผลเสีย ถ้าจ าเป็นจริงๆ ที่ต้องสาธิต
ให้ดู ก็จงเอาครูประจ าชั้นเข้าสาธิตแทนก็ได้ 
  ๓. เทคนิคกัยวิกัย  ได้แก่ ปล่อยให้แสดงออกมาให้หมดแล้วจึงเติมที่ขาดให้  ส่งปัญหาท าให้โต้กัน 
  ๔. เทคนิคชวนพาที ได้แก่ สนทนาหลักการและวิชาการ  ให้สิ่งที่ยังขาด  ชวนให้พูด ชวนให้คิด  ชวนให้ท า 
   ๕. เทคนิคแพร่พิม์  ได้แก่  เสนอสิ่งที่ควรสนใจ  เสนอวิธีแก้ปัญหาแล้วเผยแพร่วิธีการ  
  ๖. เทคนิคปลุกมหานิยม ได้แก่ ช่วงทุกข์ยากเป็นการส่วนตัว   มีจิตมุ่งอยู่ที่เด็กนักเรียน 
  ๗. เทคนิคป้อนขนมนมเนย ได้แก่  ป้อนปัญหาง่ายๆ  ที่ไม่เกินความสามารถท่ีจะขอได้ก่อน แล้วค่อยขยับยากขึ้น
เป็นล าดับ   ช่วยหาทางแก้ปัญหาจนเป็นที่พอใจ     
  ดร.ก่อ  สวัสดิพานิชย์ (........)  ได้ให้เทคนิคการนิเทศการศึกษาที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป มี ๗  รูปแบบ  ดังนี้ 
  ๑. การนิเทศโดยตรง  ได้แก่ การไปเยี่ยมโรงเรียน  ศึกษาปัญหาที่โรงเรียนและให้ข้อคิดเห็น 
  ๒. การนิเทศโดยการอบรม 
  ๓. การจัดวัสดุและข่าวสารให้แก่ครู 
  ๔. การสาธิตการสอน 
  ๕. จัดประชุมปฏิบัติการ 
  ๖. จัดให้ครูไปดูการสอนในโรงเรียน 
  ๗. การแสดงตัวอย่าง  จัดนิทรรศการ 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๓   
สภำพบริบทและข้อมูลพ้ืนฐำนของพื้นที่บริกำรทำงกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต ๒ 

ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
๒๕๔๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก, ๖ ก.ค. ๒๕๔๖) และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก, ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓) โดยก าหนด 
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมด้านอ่ืนด้วย ซึ่งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (มาตรา ๓๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉ.๒ ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เปลี่ยนชื่อจากเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) มีพ้ืนที่ในเขตบริการ ๒,๘๐๙.๗๒๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของตัวเมืองอุดรธานี ได้แก่ อ าเภอกุมภวาปี (ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) อ าเภอโนนสะอาด  
อ าเภอหนองแสง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอศรีธาตุ  และอ าเภอวังสามหมอ มีประชากรในเขตบริการ จ านวน 
๓๐๘,๕๖๕ คน  แยกข้อมูลเป็นรายอ าเภอ ดังนี้  

ตารางที่ ๑ ข้อมูลพื้นที่ ต าบล หมู่บ้าน ครอบครัว ประชากรรายอ าเภอ ในเขตบริการ สพป.อด.๒ 

อ าเภอ 
พื้นที่  

(ตร.กม.) 
จ านวน 
ต าบล 

จ านวน 
หมู่บ้าน 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

กุมภวาป ี ๖๖๐.๐๐๐ ๑๓ ๑๗๔ ๒๕,๖๒๗ ๑๑๙,๐๘๕ ๑๘๐.๔๓ 
ศรีธาต ุ ๕๑๒.๐๐๐ ๗ ๘๖ ๙,๘๘๖ ๔๓,๐๔๒ ๘๔.๐๗ 

วังสามหมอ ๗๐๙.๐๐๐ ๖ ๗๒ ๑๑,๐๙๒ ๕๓,๒๑๕ ๗๕.๐๖ 
โนนสะอาด ๔๒๔.๙๑๓ ๖ ๖๖ ๙,๖๙๓ ๔๗,๒๕๕ ๑๑๑.๒๑ 
หนองแสง ๓๕๙.๐๐๐ ๔ ๓๘ ๕,๕๓๒ ๒๔,๒๓๗ ๖๗.๕๑ 

ประจักษ์ศลิปาคม ๑๔๔.๘๐๘ ๓ ๔๑ ๔,๖๑๘ ๒๑,๗๓๑ ๑๕๐.๐๗ 
       

รวม ๒,๘๐๙.๗๒๑ ๓๙ ๔๗๗ ๖๖,๔๔๘ ๓๐๘,๕๖๕ ๑๐๙.๘๒ 
ที่มา : บรรยายสรุปปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย (เมษายน ๒๕๖๔) 



-๑๗- 

 

ภาพที่ ๑  แผนที่เขตบริการ ของ สพป.อด.๒ 

 

แผนที่พื้นที่เขตบริการของ สพป.อุดรธานี  เขต ๒ 

 

 

 



๑๘- 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
     ๑.ข้อมูลเชิงปริมำณ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน ๑๙๓ โรงเรียน (ข้อมูล๓๐ ก.ค.ปี ๒๕๖๕ ) แบ่งออกเป็น ๒๔ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีนักเรียนรวม  
จ านวน  ๒๔,๐๐๑ คน แยกเป็นระดับปฐมวัย ๔,๗๙๐ คน ระดับประถมศึกษา ๑๕,๙๘๐ คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓,๒๓๑  คน  (ที่มาข้อมูล Big data สพป.อด.2, http://118.175.157.12/BigData/tableSchoollevel.php? 
29/9/2002 , 11:23 ) 

ตารางที่   ๒   แสดงจ านวนนักเรียนรายระดับชั้น  

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล1 ๑๕๒ ๑๗๔ ๓๒๖ ๓๙ 

อนุบาล2 ๑,๑๔๐ ๑,๐๔๔ ๒,๑๘๔ ๑๘๙ 

อนุบาล3 ๑,๑๖๙ ๑,๑๑๑ ๒,๒๘๐ ๑๙๓ 

รวมปฐมัย ๒,๔๖๑ ๒,๓๒๙ ๔,๗๙๐ ๔๒๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ๑,๒๓๙ ๑,๑๔๓ ๒,๓๘๒ ๑๙๘ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ๑,๒๗๕ ๑,๑๔๗ ๒,๔๒๒ ๑๙๖ 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ๑,๓๘๒ ๑,๒๙๐ ๒,๖๗๒ ๒๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ๑,๕๒๓ ๑,๓๔๘ ๒,๘๗๑ ๒๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ๑,๕๑๑ ๑,๓๕๗ ๒,๘๖๘ ๒๐๒ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ๑,๔๐๐ ๑,๓๖๕ ๒,๗๖๕ ๒๐๐ 

รวมประถมศึกษำ ๘,๓๓๐ ๗,๖๕๐ ๑๕,๙๘๐ ๑,๑๙๖ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ๖๑๒ ๔๒๗ ๑,๐๓๙ ๖๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ๕๙๔ ๔๓๗ ๑,๐๓๑ ๖๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๖๓๘ ๕๒๓ ๑,๑๖๑ ๖๕ 

รวมมัธยมศึกษำ ๑,๘๔๔ ๑,๓๘๗ ๓,๒๓๑ ๑๙๓ 
     

รวมทั้งหมด ๑๒,๖๓๕ ๑๑,๓๖๖ ๒๔,๐๐๑ ๑,๘๑๐ 
 

 

 

 

 

http://118.175.157.12/BigData/tableSchoollevel.php


-๑๙- 

 

๒. ข้อมูลเชิงคุณภำพ : จากการวัดและประเมินผลของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ โดยความร่วมมือจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ได้ผลจากการวัดผล ซึ่งพอรวบรวมได้ ดังนี้ 

๒.๑  ผลการประเมินความสามารถด้านอ่าน (RT : Reading Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ภาพที่ ๒  แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียน ชั้น.ป ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔สังกัด สพป.อด.๒ เปรียบเทียบระดับ สพฐ./ประเทศ 

 

 

 

จากภาพแผนภูมิแท่ง ผลพัฒนาการด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ.  
และ ระดับประเทศ 
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สพป.อด.2 สพฐ. ประเทศ



-๒๐- 

 

๒.๒ ผลการทดสอบคุณภาพพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT : National Test) นักเรียน ชั้นประถมศึกษา- 
ปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีผลการประเมิน 
ดังนี้ 

ตารางที่ ๓  แสดงคะแนนเฉลี่ยการสอบ NT ชั้น ป.๓ นักเรียนในสังกัด สพป.อด.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายด้าน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๖๗ ๑๖.๑๕ ๘๕.๘๖ ๑๓.๕๐ 
ภาษาไทย ๔๗.๐๓ ๑๖.๓๔ ๙๒.๐๘ ๑๓.๕๐ 

รวม 2 ด้าน ๔๒.๓๕ ๑๕.๔๘ ๘๖.๖๒ ๑๔.๒๕ 
   

   ๒.๓  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีผลการทดสอบที่ 
รวบรวมมาน าเสนอได้ดังนี้ 

ภาพที่   ๓ แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบ O-NET  นักเรียนชั้น ป. ๖ ในสังกัด สพป. อด. ๒   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เปรียบเทียบระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

 
 

   จากภาพแผนภูมิแท่งข้างบน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ต่ ากว่าระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยรวมร้อยละ ๔๐.๑๙   

 

4
1

.6
1

3
2

.2
8

3
1

.4
6

2
9

.6
8

3
3

.7
6

4
9

.5
4

3
5

.8
5

3
3

.6
8

3
5

.4
6

3
8

.6
3

5
0

.3
8

3
6

.8
3

3
4

.3
1 3
9

.2
2

4
0

.1
9

ไ ท ย ค ณิ ต วิ ท ย์ อัง ก ฤ ษ เ ฉ ล่ี ย ร ว ม

สพป.อด.2 สพฐ. ประเทศ



-๒๑- 

 

 ๒.๔  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีผลการทดสอบที่ 
รวบรวมมาน าเสนอได้ดังนี้ 

ภาพที่ ๔  แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม. ๓ ในสังกัด สพป.อด.๒ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบระดับ สพฐ. และระดับ ประเทศ 

 

 

จากภาพที่ ๔ แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่ ากว่า รวมระดับ สพฐ. และ ระดับประเทศ เฉลี่ยรวมต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๓๔.๕๖ 
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-๒๔- 

แบบนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดภำคเรียน (ตัวอย่ำง) 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

 
โรงเรียน......................................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน......................... .................................. 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน.................................................................................................................. ............................... 

ค ำชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย   √  ลงในช่องแสดงระดับการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน  
ตามสภาพจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยก าหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ 

๓ หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนมากท่ีสุด 
๒ หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนปานกลาง 
๑ หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการแล้วมีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนน้อย 
๐ หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการและยังไม่มีความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน  

ผู้ประเมิน  ผู้อ านวยการ สพป.อด.๒ หรือตัวแทน  ศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ครูผู้สอน  ครูวิชาการ   ผู้นิเทศอ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

๑. ข้อมูลครู นักเรียน 
  ๑.๑ จ านวนนักเรียน :  ไม่เกิน ๑๒๐ คน   ๑๒๑ – ๒๐๐ คน  ๒๐๑ – ๓๐๐ คน 
     ๓๐๑ – ๕๐๐ คน  มากกว่า ๕๐๐ คน 
  ๑.๒ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ..........................................คน 

๒. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 

รายการนเิทศ ติดตตาม 
ระดับความพร้อม 

อุปสรรค ปญัหา 
๐ ๑ ๒ ๓ 

๒.๑ ควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน / อำคำรประกอบ 
      ๑) ประตู หน้าต่าง ฝ้า พ้ืนเพดาน หลังคา เสา ราวบันได กันสาด 
รางน้ า มีสภาพใช้งานดี ปลอดภัย  

     

      ๒) ครุภัณฑ์ โตะ๊ เก้าอี้ ตู้ กระดาน ช้ันวางเอกสาร คอมพิวเตอร์
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอ. 

     

      ๓) อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลัก๊ไฟ หลอดไฟ พัดลม อุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า มสีภาพการใช้งาน
อย่างปลอดภัย  

     

 



-๒๕- 

รำยกำรนิเทศ ติดตำม 
ระดับความพร้อม 

อุปสรรค /ปัญหา 
๐ ๑ ๒ ๓ 

๒.๑ ควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน / อำคำรประกอบ (ต่อ) 
      ๔) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ มีความสะอาด 
และปลอดภัย 

     

      ๕) ห้องน้ า ห้องส้วม มีความสะอาดและปลอดภยั มีอุปกรณ์ใช้
งานครบ พร้อมใช้งาน 

     

      ๖) โรงเรียนไดส้ั่งปิดสถานท่ีหรืออาคารทีไ่ม่ปลอดภัย โดยได้ 
ติดป้ายประกาศเป็นเขตอันตรายหา้มเข้า  ได้ท าการซ่อมแซมหรือขอ
อนุญาตรื้อถอน 

     

๒.๒ กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน 
      ๑) สนามกีฬา สนามเด็กเล่น รั้ว ประตโูรงเรียน ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ได้รับการปรับปรุงหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง  
มีผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุง. 

     

      ๒) จัดท าป้ายชื่อ ค าเตือน  มีรั้วล้อมรอบ  สระน้ า  บ่อน้ า  
บ่อเลี้ยงปลา เพื่อความปลอดภัย 

     

      ๓) จัดท าป้ายชื่อ ค าเตือน  มีรั้วล้อมรอบ  เขตก่อสรา้ง กองวัสดุ
ที่ช ารุด กองวัสดุก่อสรา้ง วัสดุอันตราย เพื่อความปลอดภัย 

     

๔) ตรวจสอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย สวยงาม       
๒.๓ กำรเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงบ้ำนกับสถำนศึกษำ  
      ๑) ประสานความร่วมมือ คร ูชุมชน ผู้ปกครอง และเจ้าหนา้ที่
รักษาความปลอดภัย เช่น ต ารวจ จิตอาสา ฯลฯ    

     

๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดอบรมระบบจราจร แก่นักเรียนผู้ปกครอง 
พนักงานขับรถ(ถ้ามี) เพื่อเสริมสรา้งทักษะให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

     

๓) จัดท าป้ายจราจร ป้ายค าเตือน ป้ายรณรงค์เพื่อความปลอดภยัดา้น
จราจร ในสถานศึกษา 

     

๒.๔ กำรป้องกันอุบัติภัยต่ำงๆ  
   ๑) มีค าสั่งแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบอยู่เวร 

     

    ๒) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงและตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ 

     

  ๓) ตรวจสอบความมั่นคงของอาคารและบริเวณสถานศึกษา      
 

 

 

 



-๒๖- 

รายการนเิทศ ติดตาม 
ระดับความพร้อม 

อุปสรรค ปญัหา 
๐ ๑ ๒ ๓ 

๒.๕ กำรอุปโภคบริโภค 
     ๑) สถานศึกษาประสานความร่วมมือจัดใหม้ีอาหารกลางวันและ
น้ าดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ 

     

     ๒) ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและ
สะอาด 

     

๓) มีสถานท่ีล้าง ท าความสะอาด แก้ว จาน ถ้วย ชาม ช้อน อุปกรณ์
ท าครัวต่างๆ สะอาดเหมาะสม ปลอดภัย 

     

     ๔) มีสถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว วัตถุดิบปรุงอาหาร 
ประกอบอาหาร เก็บอาหารสะอาด มิดชิด ปลอดภัย 

     

     ๕)  มีถังขยะ ระบบระบายน้ าทั้ง ถูกต้องตามระบบสาธารณูปโภค      
 

๓. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

รายการนเิทศ ติดตาม 
ระดับความพร้อม 

อุปสรรค ปญัหา 
๐ ๑ ๒ ๓ 

๓.๑ ด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     ๑) โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศกึษาเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของท้องถิ่น พร้อมใช้กับ
ทุกช้ันเรียน และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา    

     

    ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก และด าเนินการจัดซือ้
หนังสือเรียน และหนังสือส าหรับหอ้งสมุด ตามปฏิทินและงบประมาณ
ที่ได้รับ จาก สพฐ.และหน่วยงานอืน่ๆ 

     

    ๓) จัดท าตารางเรยีน/ตารางสอน ตามโครงสร้างของหลักสูตร และ
จัดบุคลากรเข้าสอนตามช้ัน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชาเอก 

     

    ๔)  จัดห้องเรียนให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภยั มีมุมประสบการณ์ 
ป้ายนิเทศ ตารางเรียน สื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ 

     

๓.๒ ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำร ครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
    ๑) ผู้บริหารได้จดัประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา แจกสมุด หนังสือเรียน เครื่องแต่งกายนักเรยีน  
ก่อนเปิดภาคเรียน   

     

๒) ผู้บริหารได้จดัประชุมช้ีแจง จัดครูและบุคลากรลากรศึกษา  
เข้าสอนรายห้อง /ชั้น/กลุม่สาระการเรยีนรู้/ ไดเ้หมาะสมตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษา 

     

 



-๒๗- 

รายการนเิทศ ติดตาม 
ระดับความพร้อม 

อุปสรรค ปญัหา 
๐ ๑ ๒ ๓ 

๓.๒ ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำร ครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียน (ต่อ) 
    ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบบทบาท  หน้าท่ี 
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในภาคเรยีนนี้ และไดเ้ตรยีมแผน 
การจัดการเรยีนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจดัการ
เรียนรู้แก่นักเรียน       

     

๔)  นักเรียนรับทราบวัน/เวลาเปิดภาคเรยีน รับทราบตารางเรียน 
ครูผูส้อน มีสมุด หนังสือเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องแต่งกาย 
พร้อม ครบ เพียงพอ ทุกคน      

     

๓.๓ ด้ำนนโยบำย ๙ จุดเน้น ของ สพป.อด.๒ 
    จุดเน้นที่ ๑ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

     

     จุดเน้นท่ี ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย      
     จุดเน้นท่ี ๓ การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เพิม่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

     

     จุดเน้นท่ี ๔ นโยบาย ๖ มติิคณุภาพ      
     จุดเน้นที่ ๕ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
     จุดเน้นท่ี ๖ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน      
     จุดเน้นท่ี ๗ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
     จุดเน้นท่ี ๘ เขตสุจริต โรงเรียนสุจรติ      
     จุดเน้นท่ี ๙ การพัฒนาครูสูค่วามเป็นครมูืออาชีพ      

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 
........................................................... .................................................................................................................. ....... 
........................................................... ........................................................................... ........................................................
................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................................................................. ....... 

ลายมือชื่อผู้นิเทศ.............................   ลายมือชื่อผู้นิเทศ.............................    ลายมือชื่อผู้นิเทศ............................. 
(.......................................................)   (.......................................................)   (.... .................................................) 
 ............./......................../...............    ............./......................../...............    ............./......................../.... ........... 

 



-๒๘- 

แบบนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

โรงเรียน..........................................................................กลุม่โรงเรียน.............................. ......................................... 

     ค ำชี้แจง  ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง การปฏิบัติ หรือระดับคุณภาพ 
                  ระดับ ๕  หมายถึง ดีมาก   ระดับ ๔  หมายถึง ดี  ระดับ ๓ หมายถึง ปานกลาง 
           ระดับ ๒  หมายถึง พอใช้   ระดับ ๑  หมายถึง ต้องปรับปรุง 

ที ่ ประเด็นการนิเทศ ติดตามและประ 

ปฏ
ิบัต

 ิ

ไม
่ปฏ

ิบตั
 ิ ระดับคณุภาพ  

ผลการปฏิบตั ิ ร่องรอย/
หลักฐาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         

๒ 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ข้อ ๑ 

        

๓ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ ๒         

๔ 
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

        

๕ 
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

        

๖ 
มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบการประเมิน
แนวใหม ่

        

๗ 
จัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปี (SAR)  
ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

        

๘ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง         
 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................  
 
ลงชื่อผู้นิเทศ....................................      ลงชื่อผู้นิเทศ....................................   ลงชื่อผู้นิเทศ................................... 
 (......................................................)      (......................................................)  (.... ..................................................) 
 



-๒๙- 

แบบนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

 

โรงเรียน...............................................................................กลุ่มโรงเรียน................................. ...................................... 
     ชื่อครูผู้สอนชั้นอนุบาล ๑....................................................วชิาเอก...............................วิชาโท............................. 
     ชื่อครูผู้สอนชั้นอนุบาล ๒.....................................................วิชาเอก...............................วิชาโท............................. 
     ชื่อครูผู้สอนชั้นอนุบาล ๓.....................................................วิชาเอก...............................วิชาโท............................. 
     จ านวนนักเรียน : ชั้นอนุบาล ๑................คน      ชั้นอนุบาล ๒.................คน      ชั้นอนุบาล ๓...................คน   

      ค ำชี้แจง  ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง การปฏิบัติ หรือระดับคุณภาพ 
                  ระดับ ๕  หมายถึง ดีมาก   ระดับ ๔  หมายถึง ดี  ระดับ ๓ หมายถึง ปานกลาง 
           ระดับ ๒  หมายถึง พอใช้   ระดับ ๑  หมายถึง ต้องปรับปรุง 

รายการ ระดับการปฏิบตั ิ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ตอนที่ ๑ กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
๑.๑ ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบยีบ ปลอดภัย 

     

๑.๒ ห้องเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก      
๑.๓ มีพื้นเพียงพอต่อการปฏิบตัิกจิกรรมทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม      
๑.๔ ห้องเรียนมมีุมประสบการณอ์ย่างน้อย ๔ มุม และภายในมมุมสีื่อ ของเล่นอย่าง 
      หลากหลาย เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

     

๑.๕ มีพื้นท่ีจดัแสดงผลงานของเดก็ปฐมวัย มีที่จัดเก็บแฟ้มผลงาน เครื่องใช้ส่วนตัว 
      ของเด็กและคร ู

     

๑.๖ จดัป้ายนิเทศ/มมุประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู ้หรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
     หรือท่ีเด็กสนใจ 

     

๑.๗ จดัสภาพห้องเรียนด้วยสสีันท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก      
๑.๘ จดัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนและห้องเรยีนเป็นธรรมชาตสิวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย 
      และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้

     

๑.๙ มเีครื่องเล่นสนามพอเพียงเหมาะสมกับจ านวนเด็ก      
ตอนที่ ๒ กำรเตรียมกำรจัดประสบกำรณ์ 
๒.๑ มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เป็นปัจจุบัน 

     

๒.๒ จดัท าหน่วยประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ไวล้่วงหน้า ๑ ภาคเรียน      
๒.๓ จดัประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย      
๒.๔ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั      

 



-๓๐- 

รายการ ระดับการปฏิบตั ิ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ตอนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ 
๓.๑  ครูจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ ์

     

๓.๒ ครูจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม 
       ในการท ากิจกรรม 

     

๓.๓ ครูจัดประสบการณ์ส่งเสรมิพฒันาการทุกด้านด้วยการปฏบิัติจรงิและสอดคล้อง 
      กับการท างานของสมอง 

     

๓.๔ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ      
๓.๕ เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและเรียนรู้อยา่งมีความสุข      
๓.๖ สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมและคณุลักษณะที่พ่ึงประสงค ์      
๓.๗ น าหรือใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น ในการจัดประสบการณ์ ไดเ้หมาะสม 
     กับเนื้อหาและวัยของเด็ก 

     

๓.๘ จดักิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ยดืหยุ่นได้อย่างเหมาะสม      
๓.๙ ครูจัดประสบการณ์โดยให้เดก็จัดท าโครงงานอย่างน้อยปลีะ ๑ โครงงาน       
๓.๑๐ มสีื่อประกอบหน่วยการเรียน      
ตอนที่ ๔ กำรวัดและประเมินพัฒนำกำร 
๔.๑ การวัดและประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

     

๔.๒ เครื่องมือและประเมินพัฒนาการเหมาะสมกับวัยเด็ก      
๔.๓ ประเมินพัฒนาการครบทุกดา้นตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลาย      
๔.๔ บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอย่างเป็นระบบถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน      
๔.๕ มเีกณฑ์การประเมินพัฒนาการที่ชัดเจน      
๔.๖ สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน      
๔.๗ น าผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาเด็ก       
๔.๘ สรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลใหผู้้บริหารโรงเรยีน พ่อแม่/ผู้ปกครอง  
      และผู้เกี่ยวข้อง 

     

๔.๙ พ่อแม/่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ      
ตอนที่ ๕ กำรวิจัยในชั้นเรียน 
๕.๑ ครูจัดท าวิจยัในช้ันเรียนสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 

     

๕.๒ ครูน าผลการวจิัยในช้ันเรียนมาแก้ไข/พัฒนาเด็ก      
๕.๓ ครูน าผลการจัดการเรยีนรู้ทีป่ระสบความส าเรจ็มาพัฒนาเป็นผลการปฏิบตัิงานท่ีดี 
      (Best Practice 

     

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม : ...........................................................................................................................  
................................................................................................. ......................................................................... ............ 
......................................................   ลงชื่อ.....................................................ผู้นิเทศ 



-๓๑- 
แบบนิเทศ ติดตำม กำรวัดและประเมินผล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
โรงเรียน...........................................................................................กลุ่มโรงเรียน............. ............................................. 

     ค ำชี้แจง  จงท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
      ๔  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด     ๓  หมายถึง  เหมาะสมมาก   
           ๒  หมายถึง  เหมาะสมน้อย              ๑  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
   

ที ่ รายการ 
ระดับคณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ โรงเรียนทดสอบด้วยข้อสอบกลางระดับชั้น ป.๒, ป.๔-๕,และ ม.๑-๒ และ
น าผลไปลงในแบบ ป.พ. ได้ถูกต้อง 

     

๒ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของโรงเรียน      
๓ ด าเนินการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน      
๔ ใช้ข้อสอบจากสถานศึกษาตนเอง/อื่น ที่ได้มาตรฐานมาจัดสอบปลายภาค/

ปลายปี  
     

๕ ด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา (แบบ ป.พ.๑-๓) ด้วย
โปรแกรม School mis และยืนยนัข้อมูลถูกต้อง 

     

๖ ครูสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๗ จัดท าข้อสอบระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรยีน/ไดส้อดคล้องกับ

มาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสตูร ๒๕๕๑ 
     

๘ มีการน าผลการประเมิน NT, O-NET มาวิเคราะห ์      
๙ จัดท าแผนภมูิค่าสถิติ ผลการสอบ NT,O-NET เปรยีบเทียบ 

ระหว่างปีการศึกษา 
     

๑๐ โรงเรียนมีแผน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา      
       

รวมคะแนนรำยระดับ      
รวมคะแนนทั้งหมด   

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพกำรประเมินผลของโรงเรียน 
  คะแนน ๑ – ๑๐   หมายถึง   ต้องปรับปรุง   คะแนน ๑๑ – ๒๐  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนน ๒๑ – ๓๐ หมายถึง   ดี     คะแนน ๓๑ – ๔๐  หมายถึง  ดีมาก  
     

 ลงชื่อ.........................................................ผู้นิเทศ 



-๓๒- 

แบบนิเทศ ติดตำม กำรวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

โรงเรียน...........................................................................................กลุ่มโรงเรียน............. ..............................................ครู
ผู้รับการนิเทศ.....................................................สอนชั้น           ประถมศึกษาปีที..........       มัธยมศึกษาปีที่............. 

ตอนที่ ๑ข้อมูลพื้นฐำน  
  ๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมด ...............................คน  มาเรียน..............................คน 
   ๒. วุฒิการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ปริญญาตรี วิชาเอก.................................วิชาโท........................ 
         ปริญญาโท  สาขา....................................  ปริญญาเอก สาขา........................................................
 ๓. ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์      ระดับประถมศึกษา............ปี      ระดับมัธยมศึกษา...............ปี 
ตอนที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ : จงท าเครื่องหมาย / ในช่อง  มี หรือ ไม่มี  ตามสภาพจริงที่เห็นในการนิเทศ 

ที ่ รายการ 
การด าเนินการ 

หมายเหต ุ
ม ี ไม่ม ี

๑ มีข้อมูลการวเิคราะห์นักเรียนรายบุคคล    
๒ มีแผนการจัดการเรยีนรู้อิงมาตรฐาน    
๓ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย    
๔ จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสืบคน้หาความรู้ (Inquiry)    
๕ ให้นักเรียนปฏิบตัิการทดลองในหอ้งปฏิบัติการทดลอง    
๖ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ก่นักเรียน    
๗ นักเรียนได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๑ โครงงาน    
๘ ใช้สื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการจัดการเรยีนรู้    
๙ จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน    

๑๐ มีหน่วย/แผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสาระอื่นๆ    
๑๑ น าผลการประเมินจากการสอนไปใช้พัฒนานักเรียน    
๑๒ จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น    
๑๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์    
๑๔ วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกบัตัวช้ีวัด/จุดประสงค์ ของหลักสูตร    

จุดเด่น...................................................................................................................... ....................................................... 
จุดด้อย...................................................................................................................... ...................................................... 
ข้อเสนอแนะ.................................................................. .................................................................................................  

                                          ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ 

 



-๓๓- 

แบบนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

โรงเรียน.............................................................................................กลุ่มโรงเรียน................... ...................................... 

   ค ำชี้แจง : เป็นแบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รายบุคคล จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่  
    ๑.ด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ ๒.ด้านเนื้อหา ๓. ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน ๔.ด้านการจัด 
    กิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศในชั้นเรียน โดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกตแล้วท าเครื่องหมาย / ในแบบนิเทศ 
    ในตอนที่ ๒ ให้คะแนนสมรรถภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ๕ ระดับคะแนน ดังนี้ 
  ๕  หมายถึง  มากท่ีสุด /๔  หมายถึง  มาก /๓  หมายถึง  ปานกลาง / ๒ หมายถึง พอใช้  
          / ๑  หมายถึง ต้องปรับปรุง 

ตอนที่ ๑ข้อมูลพื้นฐำน  
  ๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมด ...............................คน  มาเรียน..............................คน 
   ๒. วุฒิการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ      ปริญญาตรี วิชาเอก.................................วิชาโท........................ 
         ปริญญาโท  สาขา....................................  ปริญญาเอก สาขา........................................................
 ๓. ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ    ระดับประถมศึกษา............ปี      ระดับมัธยมศึกษา...............ปี 

ตอนที่ ๒ สมรรถภำพในกำรจัดกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้ำนกำรออกแบบและวำงแผนกำรสอน      
๑ การออกแบบหน่วยและแผนการการจัดการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด      
๒ ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ      
๓ แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน      
๔ องค์ประกอบของแผนการเรียนรูส้อดคล้องและสัมพันธ์กัน      
๕ ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

ด้ำนเนื้อหำ      
๖ เลือกเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับสาระส าคัญ มาตรฐานและตัวช้ีวัด      
๗ เลือกเน้อหาท่ีเน้นเพื่อการสื่อสาร      
๘ เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของผู้เรียน      
๙ เลือกเนื้อหาท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เรียน      
๑๐ เลือกเนื้อหาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน      

 



-๓๔- 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้ำนกำรใช้ภำษำในชั้นเรียน      
๑๑ การใช้ค าสั่งที่ง่ายและชัดเจน      
๑๒ การใช้ภาษาอังกฤษทุกกิจกรรม      
๑๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อยา่งอิสระและเน้นความถูกต้อง คลอ่งแคล่ว 

ของการใช้ภาษา 
     

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้      
๑๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย      
๑๕ ใช้กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสรา้งทางภาษา เนื้อหา และจุดประสงค์การเรยีนรู้      
๑๖ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับกจิกรรม      
๑๗ จัดกิจกรรมโดยเน้นความแตกตา่งระหว่างบุคคล      
๑๘ จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ      

ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศในชั้นเรียน      
๑๙ จัดบรรยากาศในช้ันเรยีนที่ส่งเสรมิและเอื้อต่อการเรียนรู้      
๒๐ จัดบรรยากาศในช้ันเรยีนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออกและร่วม

กิจกรรมอยา่งสนุกสนาน 
     

       
รวมคะแนนรำยรำยกำร      

รวมคะแนนทั้งหมด  
คะแนนเฉลี่ย  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ครูผูส้อนมีสมรรถภาในการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ครูผูส้อนมีสมรรถภาในการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ พอใช้   
   คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ครูผูส้อนมีสมรรถภาในการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ปำนกลำง   
   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ครูผูส้อนมีสมรรถภาในการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี   
   คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ครูผูส้อนมีสมรรถภาในการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดีมำก 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………. 

         ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศ   ว............./ด................/ป.............   นิเทศ 

 



-๓๕- 

แบบนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 

โรงเรียน......................................................................กลุ่มโรงเรียน.................................. ........................... 

   ค ำชี้แจง : ให้ผู้นิเทศตรวจสอบการด าเนินการแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องด าเนินการ ไมป่ฏิบัติ หรือ ปฏิบัติ 
                หากโรงเรียนได้ปฏิบัติ ให้บันทึกหลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินการลงในช่องที่ก าหนด 

ที ่ รายการ 
การด าเนินการ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ไม่ปฏิบตั ิ ปฏิบัต ิ

๑ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี มีนโยบายน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนทุกระดับช้ันอย่างเหมาะสมกับสภาพเป็นจริงของ
สถานศึกษา 

   

๒ 
ติดตามผลการด าเนินงานตาม ข้อ ๑ มีรายงานผลการด าเนินงานและ
น าผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสร้างสรรค์งาน  

   

๓ 

บริหารอาคารสถานท่ีจัดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

   

๔ 
ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

   

๕ 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย
การเรยีนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

   

๖ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และประเมินผลทีห่ลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้

   

๗ 

รายงานผลการประเมินและน ามาปรับปรุงพัฒนาการจดักิจกรรม 
การเรยีนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร ่
ต่อสาธารณชนพร้อมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและ
คร ู

   

๘ 
นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรูปธรรมในความเป็นไทย 
จิตสาธารณและอยู่อยา่งพอเพียง 

   

 

 

 



-๓๖- 

ที ่
รายการ 

 
 

การด าเนินการ 
ร่องรอย/หลักฐาน ไม่ปฏิบตั ิ ปฏิบัต ิ

๙ 

นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรับและส่งสาร มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรูส้ึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง 

   

๑๐ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิด เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

   

๑๑ 

นักเรียนมีความสามารถในการแกป้ัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญ
ได้อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมลู
สารสนเทศ ตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

   

๑๒ 

นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ตนเอง การเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการเสริม
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคคล รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

   

๑๓ 

นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทักษะ กระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

   

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                ลงชื่อ.......................................................................ผู้นิเทศ 
                                        (........................................................................) 
                                  วันที่.............เดือน............................พ.ศ......................... 
 

 



-๓๗- 

แบบนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ กลุ่มนิเทศ  สพป........ 

โรงเรียน...........................................................................................กลุ่มโรงเรียน............. .............................................. 

   ค ำชี้แจง : ให้ผู้นิเทศตรวจสอบระดับการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ แล้วท าเครื่องหมาย 
                /  ลงในช่องระดับการด าเนินการของโรงเรียน หากได้ด าเนินการให้ระบุร่องรอยหลักฐาน (พอสังเขป) 

ที ่ รายการนเิทศ 
การด าเนินการ 

ร่องรอยหลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑ 
ผู้บริหารมีความตระหนักการด าเนนิขับเคลื่อนการพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได ้

   
 

๒ 
ผู้บริหารสร้างความตระหนักใหค้รผูู้สอนและนักเรียนเห็น
ความส าคญัของการอ่านออกเขียนได ้

   
 

๓ 
จัดประชุมครูเพื่อก าหนดแนวทางและพัฒนานักเรียนกลุม่อ่อน
และส่งเสรมินักเรยีนกลุม่เก่ง 

   
 

๔ 
จัดท าแผนพัฒนาการอ่าน การเขียนระดับโรงเรยีนและ
แผนพัฒนานักเรียนรายบุคคล 

   
 

๕ 
ผู้บริหารส่งเสรมิ สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์ในการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได ้

   
 

๖ มีข้อมูลพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล     

๗ 
ระดมทรัพยากรบคุคล จากภายในและภายนอกมาพัฒนาการ
อ่านการเขียน 

   
 

๘ 
จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียน โดยแยกตามผลการประเมิน 
ตามกลุม่เป้าหมายอย่างชัดเจน ตอ่เนื่อง 

   
 

๙ น าผลการประเมินการอ่าน การเขยีน ไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียน     

๑๐ 
นิเทศภายใน ติดตามการด าเนินการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
อย่างต่อเนื่อง 

   
 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ข้อค้นพบจำกกำรนิเทศ 
   ๑.  จุดเด่น : ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
  ๒.  จุดควรพัฒนา : ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
    ลงชื่อ............................................................ผู้นิเทศ วัน.............เดือน............................พ.ศ......................... 
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แบบนิเทศติดตำม กำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  
สพป.อุดรธำนี เขต ๒ ปีกำรศึกษำ .....................................................   
        (ระยะเตรียมกำรและเริ่มต้นทดลองสอน) 
 
   ค ำชี้แจง :  
       ๑. แบบนิเทศ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๗ ตอน ตอนท่ี ๑ – ๖ ใหโ้รงเรียนกรอกข้อมูลไว้พร้อมส่งคณะกรรมการนิเทศ 
           ในวันไปนิเทศโรงเรียน หากสัปดาห์ใดไมม่ีคณะกรรมการนิเทศฯ ไปนิเทศ ณ โรงเรียนให้ส่งทางอีเมล์ที่  
           in.suriyon@gmail.com ส่วนตอนท่ี ๗ คณะกรรมการนเิทศฯ เป็นผู้กรอกข้อมูลสรุปผลการนิเทศฯ 
       ๒. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลข้อใด ใหส้อบถามคณะกรรมการนิเทศฯ หรือสอบถามได้ที่  
           นายสุริยนต์   อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒  โทร. ๐๖๕ ๐๘๒ ๓๘๑๑ 
       ๓. ให้กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการนิเทศฯ แต่ละชุด รวบรวมแบบนิเทศฯ น าส่งกลุ่มงานสื่อฯ เป็นรายสัปดาห์ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
  ๑. ชื่อโรงเรียน.....................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน......................................................... 
  ๒. จ านวนนักเรียนและครูผู้สอน แยกตามระดับชั้น       

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
(คน) 

จ านวนครูผู้สอน
(คน) 

หมายเหตุ 

อนุบาล    
ประถมศึกษา    

มัธยมศึกษาตอนต้น    
   
  ๓. พ้ืนที่เขตบริการ  จ านวน..................หมู่บ้าน         จ านวน..........................ครอบครัว(หลังคาเรือน) 
   ๔. หมู่บ้านที่ไกลที่สุด ห่างจากโรงเรียน  มีระยะทาง.........................กิโลเมตร  
  ๕. อาชีพของผู้ปกครอง แยกเป็นร้อยละ (โดยประมาณ) 
    ๕.๑  เกษตรกร ร้อยละ............................ ๕.๒  ธุรกิจบริการ ค้าขาย ร้อยละ............................... 
   ๕.๓  ผู้ใช้แรงงาน รับจ้าง ร้อยละ.............. ๕.๔ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ............. 
  ๕.๕  อ่ืนๆ (ระบุพอสังเขป) ร้อยละ...................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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ตอนที่ ๒ ข้อมูลด้ำน Hard ware ที่โรงเรียน 
          ๖. โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประเภทใด (ท าเครื่องหมาย / ลงใน) 
   DLTV    DLIT 
       ๗. ถ้าโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยใช้  DLTV  โรงเรียนมีโทรทัศน์ที่รับสัญญาณได้ดี       
จ านวน......................เครื่อง  *กรณีรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก   
               ๑).................................................................................................................. .............................................. 
               ๒).......................................................... .................................................................... .................................  
               ๓)............................................................................................................. ..................................................  
          ๘. กรณีโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   โดยใช้ DLIT โรงเรียนมีเครื่องรับโทรทัศน์     
ที่เป็น SMART TV  รับสัญญาณอินเตอร์โดยตรงหรือรับโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน…......เครื่อง       
**กรณีรับสัญญาณอินเตอร์ไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก     
          ๑).............................................................................. .................................................................................  
           ๒)..................................................................................................................... ..........................................  
     ๓)............................................................................................... ................................................................. 
           ๙. สิ่งโรงเรียนต้องการให้ สพป., สพฐ., ศธ. ช่วยเหลือสนับสนุน ด้าน Hardware มีดังนี ้
      ๑)........................................................................................................................... .................................... 
              ๒)...............................................................................................................................................................  
     ๓)..............................................................................................................................................................     
ตอนที่ ๓ ข้อมูล HARD WARE  ที่บ้ำนนักเรียน 

  ๑๐. บ้านของนักเรียนที่รับสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ (DLTV) 
         จ านวน................บ้าน(หลังคาเรือน)   คิดเป็นร้อยละ...................ของบ้านนักเรียนทั้งหมด 
  ๑๑. บ้านของนักเรียนที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้  จ านวน..............บ้าน(หลังคาเรือน) 
         คิดเป็นร้อยละ...................ของบ้านนักเรียนทั้งหมด 
  ๑๒. ในกรณีที่บ้านนักเรียนรับสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไม่ได้ หรือ 
                 รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก   
          ๑)............................................................................................................... ............................... 
                 ๒).................................................................................................................................................  
         ๓)............................................................................... ...................................................................  
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  ๑๓. สิ่งบ้านนักเรียนต้องการให้ โรงเรียน, สพป., สพฐ., ศธ. ช่วยเหลือสนับสนุน ด้าน Hard ware มีดังนี้  
      ๑)........................................................................................................................... .................................  
            ๒)......................................................................................................................... ................................... 
      ๓).............................................................................................................................................................       
    
ตอนที่ ๔ ด้ำน SOFT WARE ,สื่อกำรสอน 
           ๑๔. โรงเรียนได้น า USB HARD DRIVE ไปส าเนาสื่อ DLTV หรือสื่อ DLIT จากศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ หรือไม่ 
 

    ได้ไปส าเนา         ไม่ได้ไปส าเนา 
  ๑๕.  โรงเรียนมีคู่มือครูโรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทางหรือไม่)             มี  ไม่มี 
  ๑๖.  โรงเรียนเคยสอนโดยใช้สื่อของโรงเรียนวังไกลกังวลหรือไม่   เคย            ไม่เคย 

   ๑๗.  การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ที่โรงเรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับบ้านนักเรียน, นักเรียน, ผู้ปกครอง
ได้แก่ (ตอบได้มากว่า ๑ อย่าง)      โทรศัพท์         Line         Face book        อ่ืนๆ 
                  คิดเป็นร้อยละ.............................ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๑๘.  ในปัจจุบันโรงเรียนมี Application  ใดบ้าง ? สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและ 
ใช้กับ Hard ware ชนิดใด ได้บ้าง เช่น ตัวอย่าง)  DLTV    ใช้กับ โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) Andriod   
                   ๑)................................................................................. ..........................................................  
           ๒).................................................................................................... .........................................  
                   ๓)........................................................................................................................... .....................  
  ๑๙.  สิ่งที่โรงเรียนได้ด าเนินการหรือวางแผนไว้ เกี่ยวหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดผล ส าหรับการจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ได้แก่ 
  ๑) ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนวังไกลกังวลและหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้
       ๒) ประชุมคณะครูเพ่ือออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้           ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้  
          ๓) ครูจัดท าแฟ้มงาน พิมพ์ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกลงในแฟ้ม        ด าเนินการแล้ว       วางแผนไว้ 
          ๔) น าแฟ้มงานส่งมอบ-รับคืน จากนักเรียน       ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้
          ๕) ตรวจแบบฝึก การบ้าน หรืองานที่มอบหมายนักเรียนและแจ้งผล  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้    
 ๖)...............................................................................................   ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้
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      ๒๐. สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้ สพป., สพฐ., ศธ. ชว่ยเหลือสนับสนุนด้าน Soft ware, สื่อการสอน มีดังนี้ 
   ๑)...................................................................................................................... ...............................  
        ๒)........................................................................................................................... .........................  
           ๓)........................................................................................... .............................................................      
                          
ตอนที่ ๕ ด้ำน PEOPLE WARE (ด้ำนบุคลำกร) 

 ๒๑. การใช้สื่อ DLTV จัดการเรียนการสอนของบุคลากรในโรงเรียน 
     ๑)  เคยใช้  จ านวน.........................คน  ๒)  ไม่เคยใช้    จ านวน.............................คน 
   ๒๒. การเตรียมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้านบุคลากร ของโรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว อย่างไรบ้าง 
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกล           ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้
       ๒) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการในข้อ ๑)        ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้  
          ๓) แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานให้ครู รับผิดชอบชั้น กลุ่มสาระฯ 
              พ้ืนที่บริการที่รับผิดชอบเพื่อออกพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน     ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้   
          ๔) อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษา 
              ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ......................................  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้     
          ๕) PLC สรุปผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายสัปดาห์.......................     ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้  
 ๖).............................................................................................   ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้   
  ๒๓. สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้ สพป., สพฐ., ศธ. ชว่ยเหลือสนับสนุนด้าน PEOPLE WARE มีดังนี้ 
       ๑).................................................................. ........................................................................................   
            ๒)........................................................ .....................................................................................................   
      ๓)............................................................................. ................................................................................      
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ตอนที่ ๖  ด้ำนอ่ืนๆ 
  ๒๔. ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ส าหรับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพียงพอหรือไม่       เพียงพอ  ไม่เพียงพอ   
และได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง ? 
   ๑)...................................................................... ..........................................................................  
        ๒)........................................................................................................................... ....................
           ๓)........................................................................... ......................................................................           
    ๒๕. ด้านการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาล แก่ผู้ปกครองและชุมชน ได้ด าเนินการ 
อย่างไรบ้าง ? 
    ๑)....................................................................................................... ...........................................  
        ๒)................................................................. ................................................................................
           ๓)........................................................................................................................... ......................... 

 ๒๖. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรในโรงเรียน  
…………………………………………………………………………………….....…………………………….................................................. 
............................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

ตอนที่ ๗  สรุปผลกำรนิเทศ (ส ำผู้นิเทศท ำกำรบันทึก) 
   ๒๗. ข้อจ ากัดการด าเนินงานของโรงเรียนหรือปัญหาที่พบ           
…………………………………………………………………………………….....…………………………….................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ................................................................................................. ...... 

  ๒๘.  จุดเด่นที่โรงเรียนด าเนินการและการแก้ไขปัญหา            
……………………………………………………………………………………………………….....…………………………............................…            
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............................…            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   ๒๙.  ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ            
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................………            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………...................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 

          ลงชื่อ                                 ผู้รับการนิเทศ       ลงชื่อ                                    ผู้รับการนิเทศ 
               (....................................................)                     (.........................................................) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................…….........................        ครูวิชาการโรงเรียน.................................................. 
 

 ลงชื่อ                                       ผู้นิเทศ            ลงชื่อ                                         ผู้นิเทศ      
         (.............................................................)                       ( ..................................... .......................) 

  ต าแหน่ง.......................................................................... ต าแหน่ง.............................................................. 

วัน............./เดือน...................................../ปี พ.ศ..............................นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๔- 

แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม  
ปีกำรศึกษำ......................    สพป.................. 

โรงเรียน....................................................................  กลุ่มโรงเรียน....................................................... 

   
   ค ำชี้แจง : กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
     ๑. โรงเรียนประเมินตนเองตามขอบข่าย เรื่องที่นิเทศ 
    ๒. ศึกษานิเทศก์ สอบถาม/สัมภาษณ์ โดยผู้นิเทศ ตรวจสอบ/รายงานข้อมูลและ 
                         ร่องรอยการด าเนินการ 
    ๓. หลังการนิเทศ สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียน 
                         ด้วยวาจา/ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
 

     กำรประเมินตนเอง : ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยให้คะแนนตามคุณภาพของการด าเนินงาน และบันทึก 
                        หลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน ตามรายการต่างๆ ดังนี้ 
    ๕  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
    ๔  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ มำก 
    ๓  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
   ๒  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ น้อย 
   ๑  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

  ช่องคุณภำพรวม : ให้น าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ข้างล่างนี้ ดังนี้ 
    ๕  (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐)  หมายถึง  มีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ๔  (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ – ๔.๔๙)  หมายถึง  มีคุณภาพ ดีมาก 
   ๓  (ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๗๔)  หมายถึง  มีคุณภาพ ดี 
   ๒  (ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒๙๙)  หมายถึง  มีคุณภาพ พอใช้ 
   ๑  (ค่าเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๒.๔๙)  หมายถึง  มีคุณภาพ ปรับปรุง 

 

 

 



-๔๕- 

ที ่ ประเด็นการตดิตาม ตรวจสอบนิเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ผลประเมิน
ของโรงเรียน 

ผลการประเมิน
ของกรรมการ 

(เต็มข้อละ ๕ คะแนน) 
ได ้ ได ้

๑ โรงเรียนได้บริหารจัดการเรยีนร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT/SBM    
๒ มีครูผา่นการอบรมคัดกรองคนพิการ อย่างน้อย ๒ คน    

๓ 

โรงเรียนมีการคดักรองนักเรียนพิการทุกปีการศึกษา กรอก
ข้อมูลนักเรยีนและผลการพัฒนานกัเรียน ในระบบสารสนเทศ 
ด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special 
Education Technology : SET) (พิการเรียนรวม) 

   

๔ 
นักเรียนพิการทุกคนเข้าถึงบริการ การเรียนการสอนและสื่อทุก
ประเภท ท่ีโรงเรยีนตัดให ้

   

๕ 
โรงเรียนไดจ้ัดท าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) 

   

๖ 
ครูทุกคนไดจ้ัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) 

   

๗ งบประมาณที่โรงเรียนได้รับสนับสนุนเพียงพอ    

๘ 
โรงเรียนไดจ้ัดท ามาตรฐานเรียนรว่ม เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

   

๙ 
โรงเรียนมีบริการส่งต่อนักเรียนพิการ เข้าศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

   

คะแนนรวม (เต็ม ๕๐)    
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๕)    

 

จุดเด่นของโรงเรียน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน/ผู้รับการนิเทศ  ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ 
       (....................................................................)                            (.......................... .............................) 
ต าแหน่ง..........................................................................    ต าแหน่ง....................................................... 
         ................../............................/........................         ............../..................../................... 

 



-๔๖- 

แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนพัฒนำห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  
ปีกำรศึกษำ......................    สพป.................. 

โรงเรียน....................................................................  กลุ่มโรงเรียน.......................................... ............. 

   
   ค ำชี้แจง : กระบวนการใช้เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
     ๑. โรงเรียนประเมินตนเองตามขอบข่าย เรื่องที่นิเทศ 
    ๒. ศึกษานิเทศก์ สอบถาม/สัมภาษณ์ โดยผู้นิเทศ ตรวจสอบ/รายงานข้อมูลและ 
                         ร่องรอยการด าเนินการ 
    ๓. หลังการนิเทศ สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียน 
                         ด้วยวาจา/ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
 

     กำรประเมินตนเอง : ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยให้คะแนนตามคุณภาพของการด าเนินงาน และบันทึก 
                        หลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน ตามรายการต่างๆ ดังนี้ 
    ๕  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
    ๔  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ มำก 
    ๓  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
   ๒  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ น้อย 
   ๑  คะแนน  หมายถึง  มีการด าเนินงาน/มีความพร้อม/มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

  ช่องคุณภำพรวม : ให้น าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ข้างล่างนี้ ดังนี้ 
    ๕  (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐)  หมายถึง  มีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ๔  (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ – ๔.๔๙)  หมายถึง  มีคุณภาพ ดีมาก 
   ๓  (ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๗๔)  หมายถึง  มีคุณภาพ ดี 
   ๒  (ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒๙๙)  หมายถึง  มีคุณภาพ พอใช้ 
   ๑  (ค่าเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๒.๔๙)  หมายถึง  มีคุณภาพ ปรับปรุง 

 

 

 



-๔๗- 

ที ่ ประเด็นการตดิตาม ตรวจสอบนิเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ผลประเมิน
ของโรงเรียน 

ผลการประเมิน
ของกรรมการ 

(เต็มข้อละ ๕ คะแนน) 
ได ้ ได ้

๑ 
ห้องสมุดมีความโปร่งใส สบาย จดัหนังสือเป็นหมวดหมู่ มสีื่อ
สนับสนุนการสืบค้น อย่างหลากหลายเพียงพอ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อ ICT 

   

๒ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

   

๓ 
เปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้ และ
ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

   

๔ จัดให้มีบรรณารักษ์ โดยการมสี่วนร่วมของครูและนักเรยีน    

๕ 
มีผลงานท่ีเกดิจากการศึกษาค้นควา้ปรากฏ ชัดเจน เช่น 
หนังสือเล่มเล็ก/E-book/บันทึกการอ่าน/ผลการแข่งขันทักษะ/
ช้ินงาน/ฯลฯ 

   

๖ 
ห้องสมุดมีหนังสือท่ีหลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ และมีหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือ
อ้างอิง พระราชนิพนธ์ สารานุกรรม ฯลฯ 

   

๗ 
ห้องสมุดหรือโครงการส่งเสริมรักการอ่าน มีแผน กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานประจ าปี สอดคล้องกับ
นโยบายของสถานศึกษา 

   

๘ 
ห้องสมุดมีวสัดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือ เพียงพอ เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

   

๙ 
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรยีนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าเป็นสถิติ 

   

๑๐ 
นักเรียนมีความใฝรู่้ใฝ่เรียนและมนีิสัยรักการอ่าน เช่น ยืม
หนังสือจากห้องสมดุ หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ 

   

คะแนนรวม (เต็ม ๕๐)    
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม ๕)  

จุดเด่นของโรงเรียน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน/ผู้รับการนิเทศ  ลงชื่อ............................................ผู้นิเทศ 
       (....................................................................)                            (.......................... .............................)    
         ................../............................/........................         ............../..................../................... 

 



-๔๘- 

แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ภำคเรียนที่......................    ปีกำรศึกษำ......................    สพป.................. 

โรงเรียน....................................................................  กลุ่มโรงเรียน.......................................... ............. 

   ค ำชี้แจง : ให้โรงเรียนมอบหมายให้บุคลากร ตอบค าถามเกี่ยวการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
                ของโรงเรียนที่ได้ด าเนินการ (พอสังเขป) 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลด้ำนบริบทเบื้องต้น  
๑. สภำพแวดล้อม บรรยำกำศของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 
     ๑.๑ สภาพแวดล้อม............................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
      ๑.๒ บรรยากาศของโรงเรียน..................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ...........................................................       
  ๑.๓ สภาพชุมชนใกล้เคียง............................................................................................................................. .. 
......................................................................................................................................................................... ............... 
  ๑.๔ สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
ตอนที่ ๒ กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม 
  ๒.๑ กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม (ตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 
    
    
    

 

 

 

 



-๔๙- 

     

๒.๒ วิธีกำรก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
      ๒.๒.๑ สื่อสารสร้างความเข้าใจ....................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
       ๒.๒.๒ สร้างแกนน า................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................................................................... ........ 
     ๒.๒.๓ ประชุมระดมสมอง............................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
     ๒.๒.๓.๑ การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก........................................................................ 
.................................................................................... ...................................................................................................  
     ๒.๓.๓.๒ การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย...............................................................................  
..................................................................................................................................................................... ...................   
    ๒.๒.๔ การจัดท า ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์..................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 

   ๒.๓ กำรก ำหนดวิธีกำรบรรลุเป้ำหมำย 
   ๒.๓.๑ การวางแผน/การจัดท าโครงงานคุณธรรม...............................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
   ๒.๓.๒ การเป็นแบบอย่างที่ดี......................................................................................................... ..... 
................................................................................... ....................................................................................................  
   ๒.๓.๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
    ๒.๓.๔ การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
    ๒.๓.๕ การบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 

 



-๕๐- 

  ๒.๔ โครงงำนคุณธรรม 

คุณธรรม ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมที่ ๑ 
โครงงานที่ ๑  
โครงงานที่ ๒  

คุณธรรมที่ ๒ 
โครงงานที่ ๑  
โครงงานที่ ๒  

คุณธรรมที่ ๓ 
โครงงานที่ ๑  
โครงงานที่ ๒  

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

  ๒.๕ เครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย 
    ๒.๕.๑  การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพ่ือให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 
................................................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
    ๒.๕.๒  การสร้างแกนน า (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... ..........................................................................................................  
   ๒.๕.๓  การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยนิเทศอาสาของ สยส. 
................................................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
   ๒.๕.๔  การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
   ๒.๕.๕  การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
........................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................ 
     ๒.๕.๖  การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน : AAR 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 



-๕๑- 

 

  ๒.๕.๗ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ... 
   ๒.๕.๘  การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
................................................................. .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
   ๒.๕.๙  การประชาสัมพันธ์ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................... .................................................. 

  ๒.๖ ผลกำรด ำเนินงำน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
    ๒.๖.๑  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน..................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๒.๖.๒  ผลที่เกิดขึ้นกับครู.......................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................................................ ........ 
   ๒.๖.๓  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร....................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๒.๖.๔  ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
   ๒.๖.๕  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน...................................................................................  
........................................................................................................... ............................................................................. 
   ๒.๖.๖  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน........................................................................................................ .... 
................................................................................................................................................................... ..................... 
    ๒.๖.๗  องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน 
......................................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... .................................................................... 

   

 



-๕๒- 

 

  ๒.๗ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  
  ๒.๘ ปัญหำอุปสรรคต่อควำมส ำเร็จ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
  
  
  

 

  ๒.๙ กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนตำมข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียน 
ตามข้อเสนอแนะ 

   
   
   

  
 ๒.๑๐ ควำมก้ำวหน้ำเกิดขึ้น 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ................................................................................................................  

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้นิเทศ  ลงชื่อ...............................................................ผู้นิเทศ 
     (.......................................................................)     (.........................................................................) 
ต าแหน่ง...........................................................................  ต าแหน่ง..................................................................... 
    ................/................................/.....................         .............../.................../.................... 

 

 



-๕๓- 

 

แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ควำมพร้อมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
ภำคเรียนที่......................    ปีกำรศึกษำ......................    สพป.................. 

โรงเรียน (ขนาดเล็ก)....................................................................  กลุ่มโรงเรียน.......................................... ............. 

     ค ำชี้แจง :  จงตอบค าถามหรือท าเครื่องหมาย / ลงในช่องตรวจสอบรายการ   ที่ตรงสภาพความเป็นจริง 
                   เกีย่วกับความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนของท่าน 

๑. จ านวนครูผู้สอน ระดับชั้น ป.๑ – ๖ .................คน  (  ครูครบชั้น     ครูไม่ครบชั้น ) 
๒. การจัดตารางการเรียนการสอน 
     จัดตามตารางการออกอากาศของโรงเรียนต้นทางทุกวิชา 
    ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ตามโรงเรียนต้นทาง 
    จัดตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนเอง และเลือกเรียนเป็นบางวิชาจากโรงเรียนต้นทาง 
วิชาที่ท่ีเลือกเรียน ได้แก่ ............................................................................................. ................................................ 
    ไม่ได้ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เนื่องจาก.................................................................... 
๓. แผนการบริหารจัดการ ชั้นเรียน ป.๑ – ๖  
    แยกชั้นเรียน ๖ ห้องเรียน/ครูครบชั้นเรียน /โทรทัศน์ครบทุกห้องเรียน 
     แยกชั้นเรียน ๖ ห้องเรียน/ครูไม่ครบชั้นเรียน/โทรทัศน์ครบทุกห้องเรียน 
     แยกช้ันเรียน ๖ ช้ัน/รวมห้องเรียน ป.๑,ป.๒ /ป.๓,ป.๔/ป.๕,ป.๖/ครูสอนคนละ ๒ ช้ันเรียนใน ๑ ห้องเรียน 
    แยกช้ันเรียน ๖ ช้ัน/รวมห้องเรียน ป.๑,ป.๒,ป.๓ /ป.๔,ป.๕,ป.๖ /ครสูอนคนละ ๓ ช้ันเรียนใน ๑ ห้องเรียน 

    รวมชั้นเรียน ๓ ห้องเรียน /รวมห้องเรียน ป.๑ กับ ป.๒ /ป.๓ กับ ป.๔/ป.๕ กับ ป.๖ / 
                   ครูสอนคนละ ๑ ห้องเรียนๆละ ๒ ชั้นเรียน /โทรทัศน์ ๑  เครื่อง 
    รวมชั้นเรียน ๒ ห้องเรียน /รวมห้องเรียน ป.๑,ป.๒,ป.๓ /ป.๔,ป.๕,ป.๖ / 
                   ครูสอนคนละ ๑ ห้องเรียนๆละ ๓ ชั้นเรียน /โทรทัศน์ ๑  เครื่อง 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... .............................. 

๔. ความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
    ใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน คมชัดทั้งภาพและเสียง 
    ใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน ภาพและเสียงรับสัญญาณได้ไม่สมบูรณ์ แต่พอใช้ได้ 
     ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน  ช ารุด จ านวน................ห้องเรียน 

 



-๕๔- 

 
๕. มอบหมายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกล 
     สามารถติดตั้ง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได้    ไม่สามารถติดตั้ง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได้ 
๖. การก าหนดแผนการนิเทศชั้นเรียน   สัปดาห์/เดือน/ละ...................ครั้ง 
๗. ความพร้อมของคู่มือครูพระราชทาน ประกอบการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
    มีคู่มือครูพระราชทาน ครบทุกชั้นเรียน   ปีการศึกษาปัจจุบัน  ไม่ใช่ปีการศึกษาปัจจุบัน 
    มีคู่มือครูพระราชทาน ไม่ครบทุกชั้นเรียน   ปีการศึกษาปัจจุบัน  ไม่ใช่ปีการศึกษาปัจจุบัน 
๘. จ านวนครู...............คน  คิดเป็นร้อยละ...........ของครูทั้งหมด เตรียมการสอนล่วงหน้า มีสื่อท่ีสอดคล้องกับ 
     คู่มือครูพระราชทาน 
๙. จ านวนครู...............คน  คิดเป็นร้อยละ...........ของครูทั้งหมด จัดโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด  
   เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๐. จ านวนครู...............คน  คิดเป็นร้อยละ...........ของครูทั้งหมด สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียน  
      หลังการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และบันทึกผลหลังสอน 
 

 

       ลงชื่อ...............................................ผู้นิเทศ 
.      ............/......................./.................... 
  
  

   

 

 

 

 

 

 



-๕๕- 

 

แบบบันทึกกำรนิเทศครู 

โรงเรียน.......................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน........................................ ..........สพป..................... 

รูปแบบการจัดการศึกษา     DLTV    DLIT    จัดการเรียนการสอนปกติ 
ชื่อ – สกุล ครูผู้รับการนิเทศ......................................................................................ระดับชั้น........ ............................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................................................. ........................................................................ 

   ค ำชี้แจง : แบบบันทึกการนิเทศครู ผู้กรอกข้อมูล คือ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ  
                บันทึกหลังจากนิเทศการสอนของครู เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป  
                แบบนิเทศฉบับนี้ใช้ส าหรับบันทึกการนิเทศครูผู้สอน เดือนละ ๑ ครั้ง 

๑. ผู้นิเทศ     ศึกษานิเทศก์    ผู้บริหารสถานศึกษา    ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ 
๒. ครั้งทีน่ิเทศ         ครัง้ที่......................         วัน........../เดือน............./พ.ศ...........ที่นิเทศ 
๓. รายการนิเทศ   

๓.๑  เรื่องท่ีนิเทศ    การปรับใช้หลักสูตร    การจัดการเรียนรู้ 
      การวัดผลและประเมินผล    สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ............... 
๓.๒ วธิีนิเทศ ................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
๓.๓ เครื่องมือนิเทศ..........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
๓.๔ นวัตกรรมการนิเทศ (ถ้ามี)............................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
๓.๕ ผลการนิเทศ..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
๓.๖ ข้อเสนอแนะส าหรับการนิเทศครั้งต่อไป........................................................................................... ........ 
.................................................................................... .................................................................................. 
๓.๗ การพัฒนางานของผู้รับการนิเทศจากผลการนิเทศ /จากประเมินครั้งก่อน (ว......../ด.........../พ.ศ..........) 
................................................................... .......................................................................................................  
 



-๕๖- 

 

แบบสังเกตกำรสอนของครู 

โรงเรียน.......................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน........................................ ..........สพป..................... 

รูปแบบการจัดการศึกษา     DLTV    DLIT    จัดการเรียนการสอนปกติ 
ชื่อ – สกุล ครูผู้รับการสังเกต......................................................................................ระดับชั้น....... ............................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................................................... ............................................... 

    ค ำชี้แจง : แบบบันทึกการสังเกตการณ์สอนฉบับนี้ ใช้ส าหรับบันทึกสังเกตการณ์สอนของครู โดยท าเครื่องหมาย 
                 / ลงใน  หน้าข้อความท่ีเกี่ยวข้อง และตอบค าถามในข้อค าถามแบบปลายเปิด 

 

๑. ผู้สังเกต    ศึกษานิเทศก์    ผู้บริหารสถานศึกษา    ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ 
๒. ครั้งที่สังเกต              ครั้งที่.....................         วัน........../เดือน............../พ.ศ. ..............ที่สังเกตการสอน 
๓. รายการสังเกต ................................................................................................................................................  

๓.๑  เรื่องท่ีสอน................................................................................................................. .............................. 
๓.๒  การน าเข้าสู่บทเรียน............................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................................. ............. 
๓.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้โดย    ผ่านประสบการณ์     ผ่านโครงงาน (Project base) 
       แบบสืบค้น      แบบปัญหาเป็นฐาน    แบบสาธิต 
       แบบอ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................. .................. 
......................................................................................... ................................................................................. 
๓.๔ การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน..................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
๓.๕ การมอบหมายงานนักเรียน............................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
๓.๖ การวัดผล/ประเมินผล............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 



-๕๗- 

 

  ๓.๗  ข้อเสนอแนะของผู้สังเกตการณ์สอน 
          ............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
  ๓.๘ การพัฒนางานของผู้รับการสังเกตการณ์สอน เนื่องจากผลจากการนิเทศการสอน ครั้งก่อน  
เมื่อ  วัน.........../เดือน................./พ.ศ................... 
                 ......................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... . 
............................................................................................................................. ............................................. 

 

     ลงชื่อ.............................................ผู้กรอกข้อมูล  ลงชื่อ..............................................ผูส้ังเกตการสอน 
         (..........................................................)         (...........................................................) 
              .........../................./..............     ............./............../.......... 
 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๘- 

 

แบบฟอร์มสมุดบันทึกกำรนิเทศ 

ล าดับ
ที ่

สถานที่/งานที่นิเทศ ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
การปฏิบัติ 

ของผู้รับการนิเทศ 
 โรงเรียน  (บันทึกวิธีการด าเนินการ 
 กลุ่มโรงเรียน  ตามข้อเสนอแนะ) 
    
    
    
 งานท่ีนิเทศ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงช่ือ                                 ผู้นิเทศ ลงช่ือ............................... 
  (                                     ) (                          ) 
  ต าแหน่ง            ผู้บริหารโรงเรียน.......... 
  ว.............../ด................../พ.ศ.................... นิเทศ  
    
    

 

 



-๕๙- 

 

แบบนิเทศ ติดตำมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ๔ ด้ำน 

  ค ำชี้แจง : ใส่หมายเลข ๑ – ๑๐ ตามระดับคุณภาพ ลงในช่อง ระดับ ตามระดับคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
               ตามความเป็นจริง พร้อมระบุร่องรอยหลักฐานอ้างอิงให้ชัดเจน ในช่อง ระบุร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 

ชื่อ-สกุล ผู้บริหารรับการประเมิน...........................................................โรงเรียน.................................... ...................... 
กลุ่มโรงเรียน....................................................................... สพป./สพม............... ....................................................... 
 

ด้าน จุดเน้นในการประเมิน 
ระดับ 
(๑-๑๐) 

ระบุร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 

ด้านการ
บริหารงาน

ทั่วไป 

๑. มีป้ายนเิทศต่างๆ เป็นปจัจุบัน   
๒. ภายในอาคาร เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าสะอาด  
    ปลอดภัย 

  

๓. บริเวณภายนอกอาคาร สะอาด สวยงาม   
๔. ตดัหญ้าสนาม จัดสวนให้รม่รื่น น่าอยู่  ไม่มีน้ าท่วมขัง   
๕. เอกสารงานธุรการมีการบันทึกเป็นปัจจุบัน  เช่น บัญชีลง
เวลาการมาปฏิบตัิราชการ  สมุดหมายเหตุประจ าวัน ฯลฯ 

  

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อสร้างเครือข่ายการ
บริหารจดัการศึกษา เช่น อบต. หรือ อปท. อย่างน้อย ๒ 
เครือข่าย 

  

๗. มีการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างน้อยปลีะ ๒ ครั้ง 

  

ด้านการ
บริหาร

งบประมาณ 

๑. จัดท าโครงการและจดัสรรงบประมาณ มีความเหมาะสม 
ตรงกับความจ าเป็น 

  

๒. มีระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินทุกประเภท   
๓. จัดท าทะเบียนคุมพสัดุเป็นปัจจบุัน   
๔. ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและมคี าสั่งชัดเจน   
๕. มีรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

  

๖. รณรงค์ให้บุคลากรมคีวามประหยัดและใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า   
            

 

 



-๖๐- 

 

ด้าน จุดเน้นในการประเมิน 
ระดับ 
(๑-๑๐) 

ระบุร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 

ด้านการ
บริหารงาน
งานบุคคล 

๑. มีโครงสรา้งบริหารองค์กรเป็นปัจจุบัน   
๒. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร  
    เพื่อพิจารณาความดี ความชอบท่ีชัดเจน 

  

๓. ส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้รับการพัฒนา   
๔. ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร เช่น รางวัลเชิดชูเกียรติ
ของครู นักเรียน ฯลฯ 

  

๕. มอบหมายงานให้บุคลากรรับผดิชอบและปฏิบตัิงานตรง
ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด 

  

ด้านการ
บริหารงาน
วิชาการ 

๑. มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
๒. มีสื่อและแหล่งเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และมีการจัดการที่
เป็นระบบ 

  

๓. ก ากับการบันทึกเอกสารในช้ันเรียน (ป.พ.) ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

  

๔. จัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning   
๕. ก าหนดเป้าหมายคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 

  

๖. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการเรยีนรู้   
๗. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน (PLC) 

  

คะแนนเฉลีย่  ระดับ.............แปลผล................ 
  
หมำยเหตุ  
 ข้อค าถามทั้งหมด ๒๕ คะแนน / คะแนนเต็ม ๒๕๐ คะแนน /  
         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ = คะแนนที่ได้ x ๑๐๐ 
                                                                                                            คะแนนเต็ม 

 

 

 

 



 

 

 

คณะที่ปรึกษำ 

 

นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายสมาน  บุญจะนะ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายศุภชัย โถบ ารุง    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายวิรยุทธ        ชัยดินี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
 

ผู้จัดท ำ 

 

นายสุริยนต์ อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี  เขต ๒ 


