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  เอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานเพื ่อพัฒนาคุณภาพ 

ของผู5เรียนเลGมนี้ หนGวยศึกษานิเทศกL  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ

ขึ้นเพื่อเป9นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

หนGวยศึกษานิเทศกL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณ

บุคลากรท่ีเก่ียวข5องทุกคน ในการจัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9น

ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู5เรียนจนเสร็จสิ้นเรียบร5อยด5วยดี และหวังวGาเอกสารเลGมน้ี  

จะกGอให5เกิดประโยชนLในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ 

ช้ันเรียนและระดับโรงเรียนตGอไป 

 

 

  หนGวยศึกษานิเทศกL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



 

 

 

สารบัญ 
 

   หน,า 

คำนำ 

สารบัญ 

   

สGวนท่ี ๑     บทนำ ๑ 

         ความเป9นมาและความสำคัญ ๑ 

         วัตถุประสงคL ๓ 

  เปXาหมาย  ๓ 

         ภาพความสำเร็จ ๓ 

         นิยามศัพทL ๔ 

สGวนท่ี ๒ หลักการและแนวคิดการนิเทศภายในโรงเรียน ๖ 

         การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖ 

  การนิเทศภายในโรงเรียน        ๗ 

  ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ๘ 

  จุดมุGงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ๙ 

  หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียน ๑๒ 

  ขอบขGายการนิเทศภายในโรงเรียน ๑๓ 

  กระบวนการและข้ันตอนนิเทศภายในโรงเรียน ๑๕ 

  เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ๑๗ 

  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ๒๐ 

สGวนท่ี ๓ แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียน ๒๓ 

  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๓ 

  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๒๔ 

  ระดับโรงเรียน ๒๕ 

สGวนท่ี ๔ ตัวอยGางการนิเทศภายในโรงเรียน ๒๙ 

  โรงเรียนไทรย5อยพิทยาคม ๓๐ 

  โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา ๓๓ 

  โรงเรียนวัดเขาปาเจ5 ๔๖ 

  โรงเรียนบ5านกุดตะกาบ ๕๖ 

   



 

 

 

สารบัญ (ต/อ) 

 

   หน,า 

  บรรณานุกรม            ๘๕ 

  คณะผู5จัดทำ            ๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

สGวนท่ี ๕ การประยุกตLใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียน ๖๒ 

  การประยุกตLใช5 Google Classroom สำหรับการนิเทศภายในโรงเรียน ๖๕ 

  การประยุกตLใช5 LINE กับการนิเทศภายในโรงเรียน ๖๗ 

  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ๖๘ 

  ระบบสนับสนุนชGวยเหลือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา AMSS ๖๙ 

  ระบบ OS : Online Supervision ๖๙ 

สGวนท่ี ๖  ระบบการรายงานผลการนิเทศภายในและระบบติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน ๗๒ 

สGวนท่ี ๗ ตัวอยGางเคร่ืองมือนิเทศภายในโรงเรียน ๗๗ 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๑ 

 

 

ส/วนท่ี ๑  

บทนำ 

ความเป:นมาและความสำคัญ  

 รัฐธรรมนูญแหGงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ จ. (๓) 

ให5มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู5ประกอบวิชาชีพครูและ อาจารยLให5ได5ผู5มีจิตวิญญาณของความเป9นครู

มีความรู5ความสามารถอยGางแท5จริงได5รับคGาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมท้ังมี

กลไกสร5างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู5ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก

ระดับเพื่อให5ผู5เรียนสามารถเรียนได5ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร5างของหนGวยงานที่เกี่ยวข5องเพื่อบรรลุเปXาหมาย

ดังกลGาวโดยสอดคล5องกันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี (รัฐธรรมนูญแหGงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ : ๗๗-

๘๐) นอกจากน้ียุทธศาสตรLชาติระยะ ๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามรัฐธรรมนูญแหGงราชอาณาจักรไทยเพ่ือให5

ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศนL “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป9นประเทศพัฒนาแล5ว ด5วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรLที่ ๔.๓ ด5านการพัฒนาและเสริมสร5างศักยภาพทรัพยากรมนุษยL มี

เปXาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชGวงวัยให5เป9นคนดี เกGงและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป9นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ (๔.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชGวงชีวิต มุGงเน5นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชGวงวัย ต้ังแตGชGวงการ

ตั้งครรภL ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุGน วัยเรียน วัยผู5ใหญG วัยแรงงานและวัยผู5สูงอายุ เพื่อสร5างทรัพยากรมนุษยLที่มีศักยภาพมี

ทักษะ ความรู5 เป9นคนดี มีวินัย เรียนรู5ได5ด5วยตนเองในทุกชGวงวัย (๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู5ที่ตอบสนองตGอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุGงเน5นผู5เรียนให5มีทักษะการเรียนรู5และมีใจใฝ�เรียนรู5ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ

การเรียนรู5ใหมG การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู5

ตลอดชีวิต (ประกาศ เร่ือง ยุทธศาสตรLชาติ ๒๐ ป� : ๔๓-๔๔) สอดคล5องกับแผนการศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ 

ในยุทธศาสตรLที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชGวงวัยและการสร5างสังคมแหGงการเรียนรู5 มีเปXาหมายให5ผู5เรียนมีทักษะ

และคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที ่จำเป9นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะความรู5

ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได5ตามศักยภาพ

สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู5ตามหลักสูตรอยGางมีคุณภาพและมาตรฐานแหลGง

เรียนรู5 ส่ือ ตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู5มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข5าถึงได5โดย ไมGจำกัด

เวลาและสถานท่ี มีระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีระบบการผลิตครูอาจารยLและ

บุคลากรทางการศึกษาได5มาตรฐานระดับสากล ตลอดท้ังครู อาจารยLและบุคลากรทางการศึกษาได5รับการพัฒนา

สมรรถนะตามมาตรฐาน (แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ : ญ-ฎ) 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๒ 

 

 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให5เกิดคุณภาพ สิ่งหนึ่งเป9นคุณภาพของผู5เรียนท่ีเชื่อมั่นวGาผู5เรียนจะมีคุณภาพตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู5และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดทั ้งมีทักษะในศตวรรษที ่ ๒๑ นั ้น จะต5องมี

กระบวนการสูGความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน

การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป9นภารกิจจำเป9นตGอการจัดการศึกษาที่ต5อง

อาศัยความรGวมมือจากบุคลากรหลายฝ�าย โดยเฉพาะอยGางยิ่งทางด5านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เป9นเปXาหมาย

สุดท5าย บุคลากรที่เกี่ยวข5องในหนGวยงานจัดการศึกษา จำเป9นต5องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให5ทันตGอการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือให5การปฏิบัติงานเป9นไปอยGางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป9นกระบวนการที่มีจุดมุGงหมายเพื่อชGวยเหลือ 

ชี้แนะและพัฒนางานให5ประสบผลสำเร็จ ทันตGอสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป9นองคLประกอบสำคัญที่ชGวยเหลือ

สนับสนุนให5กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป9น

สGวนสำคัญในการสGงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระยะการปฏิรูปการศึกษา การ

จัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ แผนการศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ มาตรฐานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ป� ๒๕๖๑ ตลอดทั้งยุทธศาสตรLชาติ มุGงเน5นให5ผู5เรียนมีคุณภาพ   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคLและทักษะ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการเป9นผู5นำ ทักษะการเป9นนักนวัตกรและทักษะ

การนำไปสูGการสร5างนวัตกรรม ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษามีความสำคัญตGอการ

พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให5ผู5บริหารและครูผู5สอนมีความรู5 ความ

เข5าใจในด5านการบริหารจัดการ ด5านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ท่ีสGงผลตGอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาองคLการ

มหาชน ในภาพรวมมีคะแนนไมGถึงร5อยละ ๕๐ ในทุกกลุGมสาระและทุกชั้น ยกเว5นกลุGมสาระการเรียนรู5ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ มีคะแนนสูงกวGาร5อยละ ๕๐ และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู5เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๓ พบวGา มีคะแนนสูงขึ้นทุกด5าน แตGมีคะแนนไมGถึงร5อยละ ๕๐ ยกเว5น

ความสามารถด5านภาษา และรายงานผลการทดสอบความสามารถด5านการอGานออกของผู5เรียน (Reading Test)  

ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาป�ที่ ๑ จำนวนโรงเรียนที่เข5าสอบ ๓๐,๕๕๑ โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข5าสอบ ๗๖๐,๒๓๒ คน (ปกติ 

๗๒๕,๙๒๔ คน พิเศษ ๓๔,๒๖๘ คน) พบวGา ในภาพรวมมีคะเฉล่ียร5อยละ ๖๘.๖๙   

สภาพป�จจุบันของการจัดการศึกษาของแตGละสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากรายงานผลการนิเทศของ  

หนGวยศึกษานิเทศกL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวGา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความ

แตกตGางกัน มีทั้งป�จจัยที่เอื้อและป�จจัยที่เป9นอุปสรรคตGอการนิเทศ  การนิเทศยังขาดความตGอเนื่องและความเป9น

เอกภาพท่ีสอดคล5องกับบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือให5ทันตGอการเปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาผู5เรียนให5มี

ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป9นในศตวรรษท่ี ๒๑ นอกจากน้ัน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายังมีความต5องให5มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให5เข5มแข็งและตGอเนื่อง หนGวย
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ศึกษานิเทศกL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได5จัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช5

ห5องเรียนเป9นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียนข้ึน  

 

วัตถุประสงคA     

  ๑. เพ่ือเป9นแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู5เรียนให5กับ

ผู5เก่ียวข5องท้ังในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียน 

    ๒. เพื่อสร5างความเข5มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนด5านการพัฒนาและการใช5หลักสูตรสถานศึกษา      

การจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู5 โดยใช5สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การอGานออก

เขียนได5 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู5เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

เปBาหมาย  

  ๑. ผู5บริหารระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนมีความตระหนัก มีความรู5 ความเข5าใจและดำเนินการ

ขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยกำหนดนโยบาย สนับสนุนสGงเสริมให5ดำเนินการนิเทศภายในทุกโรงเรียนได5อยGาง

มีประสิทธิภาพ 

 ๒. ศึกษานิเทศกLทุกคนมีความเข5าใจและสามารถดำเนินการนิเทศได5อยGางมีคุณภาพ 

 ๓. ผู5บริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู 5 ความเข5าใจและสามารถดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได5อยGางมี

ประสิทธิภาพ 

          ๔. ครูทุกคนได5รับการนิเทศอยGางทั่วถึง และพัฒนาการจัดการเรียนรู5เพื่อพัฒนาคุณภาพผู5เรียนได5อยGางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ภาพความสำเร็จ  

  ๑. ด5านการบริหารจัดการ   

   ๑.๑ มีระบบสารสนเทศรอบด5าน 

   ๑.๒ มีการพัฒนาและใช5หลักสูตรอยGางเป9นระบบและตGอเน่ือง 

   ๑.๓ พัฒนาครูและบุคลากรให5มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ 

   ๑.๔ จัดสภาพแวดล5อมท่ีเอ้ือตGอการจัดการเรียนรู5 

   ๑.๕ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู5 

   ๑.๖ มีแผนการนิเทศท่ีมีคุณภาพ 

  ๑.๗ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  ๒. ด5านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ๒.๑ มีข5อมูลผู5เรียนรายบุคคล 

  ๒.๒ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) ผGานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและ

ประยุกตLใช5ในชีวิตได5 

   ๒.๓ ใช5ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลGงเรียนรู5ท่ีเอ้ือตGอการเรียนรู5 

   ๒.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู5เรียนอยGางเป9นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู5เรียน 

   ๒.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู5 และให5ข5อมูลสะท5อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู5 

  ๓. ด5านผู5เรียน 

   ๓.๑ ผู5เรียนมีความสามารถในการอGาน และการเขียน  

   ๓.๒ สร5างองคLความรู5ด5วยตนเองและประยุกตLใช5ในชีวิตได5 

   ๓.๓ ใช5ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได5 

   ๓.๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

   ๓.๕ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคLตามหลักสูตรกำหนด ตลอดทั้งทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

ทักษะการเป9นผู5นำ ทักษะการเป9นนักนวัตกรและทักษะการนำไปสูGการสร5างนวัตกรรม 

 

นิยามศัพทAเฉพาะ  

  การนิเทศภายใน หมายถึง การให5คำแนะนำ ชGวยเหลือ ชี้แนะ เพื่อแก5ไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู5ของครูให5มีประสิทธิภาพท่ีสGงผลให5ผู5เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร  

  ๒๕๖๒ ปPทองแห/งการนิเทศภายใน หมายถึง ป�แหGงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  

โดยการสGงเสริม สนับสนุน ชี ้แนะ ชGวยเหลือให5โรงเรียนมีความเข5มแข็งในการนิเทศภายใน เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู5ของครูท่ีสGงผลตGอคุณภาพของผู5เรียน 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และ

กิจกรรมพัฒนาผู5เรียน ให5สอดคล5องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียนท5องถิ่นและตามนโยบายและจุดเน5น

สำคัญเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนำหลักสูตรสู Gห5องเรียน การประเมินการใช5หลักสูตรและนำผล 

การประเมินไปใช5ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยGางเป9นระบบและตGอเน่ือง 

 การจัดการเรียนรู,เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู5และการจัดการเรียนรู5ท่ีเน5นให5

ผู5เรียนปฏิบัติจริง สร5างองคLความรู5 ผGานการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking) การได5ปฏิบัติงาน สร5างสรรคLงานและ

นำเสนองานด5วยตัวเอง   

 การจัดการเรียนรู ,โดยใช,สื ่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV /DLIT) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู 5และ 

การจัดการเรียนรู5โดยใช5ส่ือเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผGานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก และการออกแบบการเรียนรู5และการจัดการเรียนรู5ผGานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance 

Learning Information : DLTV) ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญG 
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 การอ/านออกเขียนได,  หมายถึง ความสามารถพื้นฐานของผู5เรียนในด5านภาษาท่ีมีสมรรถนะในด5านการอGาน

และการเขียนได5ตามระดับช้ัน 

          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู,เรียน หมายถึง การที่โรงเรียนและครูผู5สอนมีการรGวมกันวิเคราะหL

ป�ญหา สาเหตุของป�ญหา และแนวทางการแก5ไขป�ญหา และรGวมกันตัดสินใจเลือกวิธีการแก5ป�ญหาในการพัฒนาผู5เรียน

ให5มีความก5าวหน5าในการเรียนอยGางตGอเน่ือง โดยคำนึงความแตกตGางของผู5เรียนเป9นรายบุคคล 

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่โรงเรียนมุGงให5เกิดคุณภาพของโรงเรียนโดยโรงเรียนมีการจัดทำ

มาตรฐานของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาโรงเรียนให5ได5ตามมาตรฐานการศึกษา 

มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไก การควบคุม 

ตรวจสอบระบบการบริหารการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให5เกิดการพัฒนา และสร5างความเชื่อมั่นให5แกGผู 5มีสGวน

เก่ียวข5องและสาธารณชน  
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ส/วนท่ี ๒ 

หลักการและแนวคิดการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 

 กระบวนการนิเทศเป9นกระบวนการหน่ึงท่ีสGงผลตGอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสำเร็จได5ตามเปXาหมาย จำเป9นต5องมีองคLประกอบสำคัญในการพัฒนา คือ 

กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู5 และกระบวนการนิเทศ ที่ต5องรGวมกันสนับสนุนสGงเสริมไปด5วยกันใน

ลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา (supervision) เป9นกระบวนการที่ทำให5เกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุGงให5เกิดการจัดการเรียนรู5ที่มีประสิทธิภาพสGงผลถึงคุณภาพของผู5เรียน 

กระบวนการนิเทศการศึกษาชGวยทำให5เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร5างการประสานสัมพันธL และขวัญกำลังใจ ซ่ึงต5อง

ดำเนินงานให5ประสานสัมพันธLกับกระบวนการอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให5บรรลุตามเปXาหมาย ทำให5เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

๒๕๔๙ : ๕๒) กลGาววGา “การจัดการท่ีดีเป4นกุญแจนำไปสู=ความสำเร็จขององคCกร การนิเทศท่ีดีนำไปสู=การจัดการท่ีดี”  

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการ
สอน 

กระบวนการนิเทศ
การศึกษา

คณุภาพ 
ผู้เรียน 

สภาพปัญหา 
ความต้องการ 
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การนิเทศภายในโรงเรียน  

   การนิเทศภายในโรงเรียน เป9นกิจกรรมสำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให5ดำเนิน

ไปอยGางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป9นหน5าที่ที ่สำคัญของผู5บริหารสถานศึกษาต5องดำเนินการให5เกิดขึ้นภายในโรงเรียนให5มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และครูได5ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภายในช้ันเรียน รวมท้ังเป9นกระบวนการประกันคุณภาพ

ของโรงเรียนวGา โรงเรียนสามารถบริการจัดการภายในโรงเรียน จนถึงเปXาหมายสุดท5าย คือ คุณภาพผู5เรียนที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานหลักสูตรและเปXาหมายที่ตั้งไว5 รวมทั้งโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป9นที่ยอมรับจากผู5มีสGวนเก่ียวข5อง 

ซ่ึงไทลาฮัน (Tilahun, 1998 : 2168 : A) ได5ทำการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในที่พึงประสงคLของประเทศ

เอธิโอเป�ย กลุGมตัวอยGางได5แกGครู ศึกษานิเทศกL นักวิชาการ ผลการวิจัย พบวGา การจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน

สถานศึกษาเรียงลำดับจากมากไปหาน5อย คือ การฝ�กอบรม แนะนำ การฝ�กปฏิบัติการสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศกL 

การประชุมกลุGมยอยของครู การเยี่ยม ชั้นเรียน การสังเกตการสอน ครู ศึกษานิเทศกL นักวิชาการมีความเห็นสอดคล5อง

กันวGา การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาจัดอยูGในระดับปานกลาง 

      บัลลิส (Bullis, 1980 : 35) ได5วิจัยเร่ือง การรับรู5บทบาทการนิเทศของครูใหญGในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมี

จุดมุGงหมายที่จะศึกษาบทบาทของการนิเทศ วิธีการนิเทศโดยใช5แบบสอบถาม พบวGา ผู5รับผิดชอบมาก คือ ครูใหญGและ

ผู5ชGวยครูใหญG ครูผู5สอนทำหน5าท่ีสGวนน้ีน5อย สGวนเทคนิคท่ีได5ผลได5แกG วิธีเย่ียมช้ันเรียน การประชุมรGวมกับคณะครู   

  เชสเตอรL (Chester, 1996 : 284 - 288) ได5ศึกษา การบริหารงานวิชาการของผู5บริหารการศึกษาทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบวGา พฤติกรรมที่ทำให5การบริหารงานวิชาการของผู5บริหารมีสมรรถนะสูง เน่ืองมาจากการสGงเสริมให5ครู

มีความรู5 ความสามารถเพ่ิมข้ึน ได5แกG การสGงเสริมให5ครูใช5เทคนิคการสอนหลากหลายวิธี อภิปรายป�ญหาการปรับปรุง

การสอนในที่ประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อชGวยครูใหมG จัดให5มีการอบรมความรู5เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแกGครู เพ่ือ

ปรับปรุงเทคนิคการสอน  

  เชมัว และลี (Seymour and Lee, 1999 : บทคัดยGอ) ศึกษาเกี่ยวกับคูGมือนิเทศการสอนในชั้นเรียนของครูใหญG 

พบวGา ครูใหญGหรือผู5บริหารควรนิเทศการสอน และควรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช5หลักสูตรให5กับครูผู5สอน รวมใช5กล

ยุทธในการรGวมมือกันในการนิเทศการสอน 

  การนิเทศภายในโรงเรียน ศึกษานิเทศกLจะเป9นสGวนสำคัญในการขับเคล่ือนให5ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน

เกิดขึ้นด5วยภารกิจบทบาทหน5าที่ของศึกษานิเทศกL และจำเป9นต5องมีความรู5ความสามารถและทักษะในการสร5างระบบ

นิเทศภายในโรงเรียน ในเร่ือง ๑) ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ๒) จุดมุGงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

๓) หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียน ๔) ขอบขGายของการนิเทศภายในโรงเรียน ๕) กระบวนการและขั้นตอนการ

นิเทศภายในโรงเรียน ๖) เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ๗) กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
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ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  

  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เป9นกิจกรรมสำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

ให5ดำเนินไปอยGางมีประสิทธิภาพ เป9นการยั่วยุให5ผู5บริหารสถานศึกษาซึ่งเป9นหน5าที่ที่สำคัญอยGางหนึ่งของผู5บริหาร

สถานศึกษาต5องดำเนินการให5เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและครูปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนและ

โรงเรียนให5มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  คำวGา “การนิเทศ” มาจากภาษาอังกฤษวGา “Supervision” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ช้ีแจงแสดง จำแนก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒ : ๔๔๑)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๓๖ : ๑๑๘) ให5ความหมายวGา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงการ

ปฏิบัติงานรGวมกันระหวGางผู5บริหารกับครูในโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานของครูให5มีประสิทธิภาพ เพ่ือสGงผล

ให5นักเรียนมีคุณภาพตามกรอบท่ีหลักสูตรกำหนด  

สาโรช  บัวศรี (๒๕๔๐ : ๖๘) ได5ให5ความหมายของการนิเทศวGา การนิเทศเป9นการชGวยเหลือดูแล และตรวจตรา

แนะนำสนับสนุนสGงเสริมและเกื้อกูล เพื่อให5งานฝ�ายวิชาการและธุรการในโรงเรียนหรือแตGละลักษณะงานเกิดผลดีซึ่งไมG

เก่ียวกับการบังคับบัญชาแตGประการใด แตGเป9นการแนะนำชGวยเหลืออยGางเป§ดเผย 

  สาย  ภานุรัตนL (๒๕๓๐ : ๑๑) ให5ความหมายของการนิเทศวGา เป9นความพยายามอยGางหนึ่งในหลายๆ อยGางท่ี

จะชGวยให5การสGงเสริมให5การศึกษามีคุณภาพด5านการเรียนการสอน  

  สงัด  อุทรานันทL (๒๕๒๙ : ๗) มองการนิเทศเป9นกระบวนการทางวิชาการในการสร5างสรรคLและในการทำงาน

รGวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุงตัวของเขาให5เกิดความม่ันใจจะปฏิบัติได5ถูกต5องก5าวหน5าเกิด

ประโยชนLสูงสุดและบรรลุเปXาหมายทางการศึกษาท่ีพึงประสงคL 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหGงชาติ (๒๕๒๙ : ๗) ให5ความหมายการนิเทศการศึกษาหมายถึง

ความพยายามทุกชนิดของผู5ที่ได5รับมอบหมายให5ทำหน5าท่ีนิเทศการศึกษาให5คำแนะนำเป9นท่ีปรึกษาครูและ/หรือผู5อ่ืนท่ี

ทำงานการศึกษาเพ่ือชGวยให5เกิดส่ิงตGอไปน้ี 

 ๑. ครูรู5จักวิธีปรับปรุงการสอนและการให5การศึกษาให5เหมาะสมกับสภาพท5องถ่ิน 

 ๒. ชGวยให5เกิดความงอกงามในวิชาชีพทางการศึกษา 

 ๓. ชGวยพัฒนาครู 

 ๔. ชGวยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงคLของการศึกษา 

 ๕. ชGวยเหลือและปรับปรุงวิธีสอน 

 ๖. ชGวยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการสอน 

  กราสก้ี, มารLติน และวาลเดน (Kragewski, Martin and Walden, 1983 : 97) ได5กลGาวถึง ความหมายของการ

นิเทศภายในโรงเรียนวGาเป9นสGวนหนึ่งของการนิเทศการศึกษาที่ทำให5บุคลากร ในโรงเรียนดำเนินการเปลี่ยนพฤติกรรม

การสอนของครูให5เหมาะสมข้ึนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนให5สูงข้ึน  
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  วัชรา เลGาเรียนดี (๒๕๕๓ : ๑๔๓) กลGาวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนวGาเป9นกระบวนการนิเทศการศึกษาและ

กิจกรรมตGาง ๆ ที่มุGงพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดดำเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน

เป9นหลัก ซึ่งประกอบด5วย ผู5บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอื่นท่ีเกี ่ยวข5องกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมี

วัตถุประสงคLเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง 

 กลิคแมน และ สตีเฟ�น (Glickman & Stephen. 2001 : 14) กลGาววGา การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง 

เคร่ืองมือ กิจกรรม หรือภาระงาน ท่ีชGวยพัฒนาการเรียนการสอนของครู ท้ังน้ี การนิเทศภายในสถานศึกษา มุGงเน5นให5ครู

รGวมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนให5มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีนักการศึกษาและหนGวยงานทางการศึกษาที่กลGาวไว5 สรุปได5วGา 

การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานรGวมกัน ระหวGางบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อการแก5ไข 

ปรับปรุงและพัฒนางานการเรียนการสอนให5มีประสิทธิภาพ สGงผลให5นักเรียนได5รับการพัฒนาให5มีคุณภาพตามเปXาหมาย

การศึกษาท่ีกำหนดและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

จุดมุ/งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได5กำหนดจุดมุGงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว5ดังน้ี 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗ : ๑๘๐-๑๘๑ ก) 

   ๑. เพ่ือให5การศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู5ของผู5เรียน ให5สอดคล5องกับมาตรฐานหลักสูตร

และให5เป9นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 

   ๒. เพ่ือให5สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู5ได5อยGางมีคุณภาพ 

   ๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู5ให5มีประสิทธิภาพ สอดคล5องกับความต5องการของชุมชนสังคม 

ทันตGอการเปล่ียนแปลงทุกด5าน 

   ๔. เพ่ือให5บุคลากรในสถานศึกษาได5เพ่ิมพูนความรู5ทักษะและประสบการณLในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู5และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต5องการในวิชาชีพ 

   ๕. เพ่ือสGงเสริมให5สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยให5ทุกคนมีสGวนรGวมคิด รGวมทำ รGวมตัดสินใจและ

รGวมรับผิดชอบ ช่ืนชมในผลงาน 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหGงชาติ (๒๕๔๑ : ๕๕) ได5กำหนดจุดหมายการนิเทศภายในไว5วGา  

   ๑. เป9นการชGวยให5ครูผู5สอนสามารถปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๒. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูให5ดีข้ึน 

   ๓. สนับสนุนความรู5ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๔. กำกับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติของครูในการปฏิบัติงานอยGางตGอเน่ือง 

   ๕. สGงเสริมความสร5างสรรคLและการทำงานรGวมกันเป9นคณะ 
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 อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวัฒนL (๒๕๒๘ : ๓) ได5กลGาวถึงจุดมุGงหมายสำคัญของการนิเทศภายใน

ไว5วGา 

  ๑. ให5ได5ผลงานดีมีคุณภาพสูง 

  ๒. พัฒนางาน 

  ๓. พัฒนาคน 

  ๔. ประสานงานและประสานสัมพันธLระหวGางบุคคลท่ีเก่ียวข5อง 

   ๕. สร5างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  สงัด  อุทรานันทL (๒๕๒๙ : ๑๒) กลGาววGา จุดประสงคLของการนิเทศการศึกษา เพ่ือ 

   ๑. พัฒนาคน 

   ๒. พัฒนางาน 

   ๓. สร5างการประสานสัมพันธL 

   ๔. สร5างขวัญและกำลังใจ 

 รัชนียL  พรรฒพานิช (๒๕๓๒ : ๓-๔) ได5สรุปจุดมุGงหมายของการนิเทศได5 ๓ ประการ คือ 

  ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพคน ให5มีความรู5 ความสามารถอยGางได5ผล มีความรับผิดชอบ สามารถทำงาน

รGวมกับผู5อ่ืนท้ังในฐานะผู5นำและผู5ตามท่ีดี ทำงานครบวงจร คือ คิด ทำ และแก5ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

  ๒. เพื ่อพัฒนาคุณภาพงาน โดยไมGได5มาเฉพาะประสิทธิผลของงานเพียงอยGางเดียว แตGเน5น                          

ท่ีประสิทธิภาพของงานเป9นสำคัญ 

   ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป9นการนิเทศ เพื่อเสริมสร5างจิตใจและความคิดให5กว5างขวาง มองการณL

ไกล มุGงประโยชนLของสGวนรGวมสังคมและประเทศชาติ มีคุณธรรมและจิตสำนึก ต5องพัฒนาคน พัฒนางานอยGางตGอเนื่อง 

ไมGติดอยูGในกรอบข5อจำกัดของป�ญหา อุปสรรค หรือทรัพยากรแตGอยGางใด 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหGงชาติ (๒๕๓๔: ๙) ได5กำหนดจุดมุGงหมายของการนิเทศภายใน

โรงเรียนไว5 ดังน้ี  

   ๑. เป9นการชGวยให5ครูผู5สอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๒. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูให5ดีข้ึน  

   ๓. สนับสนุนความรู5ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๔. กำกับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยGางตGอเน่ือง 

   ๕. สGงเสริมความคิดสร5างสรรคLและการทำงานรGวมกันเป9นคณะ  

  ปรียาพร วงศLอนุตรโรจนL (๒๕๓๖: ๒๖๔ – ๒๖๕) กลGาวถึงจุดมุGงหมายของการนิเทศการศึกษาไว5 ดังน้ี  

   ๑. เพ่ือพัฒนาและสGงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 

   ๒. เพ่ือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให5มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

   ๓. เพ่ือสำรวจ วิเคราะหL วิจัย และประเมินผล เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
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   ๔. เพื ่อพัฒนาหลักการและสื ่อการเรียนการสอนให5ได5มาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการให5มี

ประสิทธิภาพสอดคล5องกับความต5องการและจำเป9นของสถานศึกษาและครู  

   ๕. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูให5มีความรู5 ทักษะ และประสบการณLอันจำเป9นที่นำไปใช5ในการ

เรียนการสอน การจัดการศึกษา อีกท้ังให5ครูสามารถแก5ป�ญหาได5 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗ : ๑๘๐-๑๘๑) ได5กำหนดจุดมุGงหมายของการนิเทศ

ภายในโรงเรียนไว5ดังน้ี  

  ๑. เพ่ือให5การศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู5ของผู5เรียน ให5สอดคล5องกับมาตรฐานหลักสูตรและให5

เป9นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๒. เพ่ือให5สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู5ได5อยGางมีคุณภาพ 

  ๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู5ให5มีประสิทธิภาพ สอดคล5องกับความต5องการของชุมชนสังคม ทันตGอ

การเปล่ียนแปลงทุกด5าน 

  ๔. เพ่ือให5บุคลากรในสถานศึกษาได5เพ่ิมพูนความรู5ทักษะและประสบการณLในการจัดกิจกรรมการเรียนรู5และ

การปฏิบัติงาน ตลอดจนความต5องการในวิชาชีพ 

  ๕. เพ่ือสGงเสริมให5สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยให5ทุกคนมีสGวนรGวมคิด รGวมทำ รGวมตัดสินใจและรGวม

รับผิดชอบ ช่ืนชมในผลงาน 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหGงชาติ (๒๕๔๒ : ๕๕) ได5รายงานถึงจุดหมายการนิเทศภายในไว5วGา  

  ๑. เป9นการชGวยให5ครูผู5สอนสามารถปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ๒. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูให5ดีข้ึน 

  ๓. สนับสนุนความรู5ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ๔. กำกับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติของครูในการปฏิบัติงานอยGางตGอเน่ือง 

  ๕. สGงเสริมความสร5างสรรคLและการทำงานรGวมกันเป9นคณะ 

  โกลแฮมเมอรLและคณะ (Goldhammer and Others, 1980 : 13) ได5กลGาวถึง การนิเทศเป9นลักษณะงาน 

ที่มอบหมายให5ครู หรือผู5นิเทศที่จะกระตุ5นให5ครูหรือครูแนะแนวในโรงเรียนได5มีการพัฒนาโดยนำวิธีการสอน สื่อการ

สอนมาใช5โดยเน5นถึงในการติดตGอสื่อสารที่จะชGวยเหลือครูในการแก5ป�ญหา ชGวยเหลือครูตลอดจนสร5างบรรยากาศที่ดี

ระหวGางครูและนักเรียน  

  บริกกLและจัสทLเมน (Briggs and Justman, 1952 : 6) สรุปวGา เป9นเรื่องของความรGวมมือ การกระตุ5นและ 

การชี้แนะให5ครูก5าวหน5าในอาชีพ เพื่อให5ครูได5เกิดพลังที่จะกระตุ5น ชี้แนะนักเรียนของตนเอง โดยใช5สติป�ญญาทำให5

นักเรียนเข5ารGวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

  สเป�ยรL (Spears, 1967 : 10) กลGาววGา เป9นกระบวนการที่ทำให5เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูโดย

การทำงานรGวมกับบุคลากรที่เกี่ยวข5อง นอกจากนี้ยังเป9นกระบวนการกระตุ5นความเจริญก5าวหน5าของครูและมุGงหวังที่จะ

ชGวยเหลือครูเพ่ือให5สามารถชGวยเหลือตนเองได5  
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  กู̄ด (Good, 1973 : 9) กลGาววGา เป9นความพยายามของผู5ที่ทำหน5าที่นิเทศที่จะชGวยในการให5คำแนะนำ แกGครู

หรือผู5อื่นที่ทำหน5าที่เกี่ยวกับการศึกษาให5สามารถปรับปรุงการสอนของตนเองให5ดีขึ้น ชGวยให5เกิดความเจริญก5าวหน5าใน

อาชีพและชGวยในการพัฒนาความสามารถของครูด5วย  

  แฮรLริส (Harris, 1975 : 13) กลGาววGา เป9นสิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระทำตGอบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมี

วัตถุประสงคLที่จะคงไว5หรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการดำเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อมุGงให5เกิดประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนเป9นสำคัญ 

  จากแนวคิดของนักการศึกษาและและหนGวยงานทางการศึกษา สรุปได5วGา จุดมุGงหมายของการนิเทศภายใน

โรงเรียน มุ Gงพัฒนาคน พัฒนางาน มีการประสานสัมพันธLการทำงานรGวมกัน มีการสร5างขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให5ได5ผลงานท่ีดี มีคุณภาพ 

 

หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียน  

  หลักการนิเทศการศึกษา เป9นแนวทางหรือกฎเกณฑLที่กำหนดขึ้น เพื่องานนิเทศการศึกษาตามความคิดเห็น 

ความเช่ือและประสบการณLของนักการศึกษา ดังน้ี 

 สงัด  อุทรานันทL (๒๕๒๙ : ๘) กลGาววGาหลักการนิเทศการศึกษา มีดังน้ี 

  ๑. การนิเทศการศึกษา เป9นกระบวนการทำงานรGวมกันระหวGางผู5บริหาร ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ 

  ๒. การนิเทศมีเปXาหมายอยู Gที ่ค ุณภาพของนักเรียน แตGการดำเนินงานนั ้นจะกระทำโดยผGาน 

“ตัวกลาง” คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๓. การนิเทศการศึกษา (ในประเทศไทย) เป9นบรรยากาศแหGงความเป9นประชาธิปไตย 

  ชารี  มณีศรี (๒๕๒๑ : ๓๑-๓๙) ให5ความเห็นวGาหลักการเบ้ืองต5นของการนิเทศการศึกษา มีดังน้ี 

   ๑. เป9นการชGวยกระตุ5นการประสานงานและแนะนำ 

   ๒. ต้ังอยูGบนรากฐานของประชาธิปไตย 

   ๓. เป9นกระบวนการสGงเสริมสร5างสรรคL 

   ๔. เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตร 

   ๕. เป9นการสร5างมนุษยสัมพันธL 

   ๖. มุGงสGงเสริมบำรุงขวัญ 

   ๗. มีจุดมุGงหมายขจัดชGองวGางระหวGางโรงเรียนกับชุมชน 

  วัชรา เลGาเรียนดี (๒๕๕๓ : ๑๑๖-๑๑๗) กลGาวถึงหลักการสำคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

   ๑. การให5ความรGวมมือรGวมใจสอน 

   ๒. การสร5างความผูกพันตGอภาระหน5าท่ี ด5วยความเต็มใจของบุคลากรในโรงเรียนและครู 

   ๓. การประสานสัมพันธLท่ีดีตGอกัน 

   ๔. การประสานกันทุกฝ�าย 

   ๕. เป9นประชาธิปไตย 
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   ๖. การยึดความแตกตGางของมนุษยLและพัฒนาการของมนุษยLแตGละวัย 

   ๗. การมีเปXาหมายเดียวกัน คือคุณภาพการศึกษาของผู5เรียน 

 ดังน้ัน ผู5นิเทศจึงต5องยึดหลักการนิเทศ ดังตGอไปน้ี 

            ๑. ผู5นิเทศต5องมีความรู5ความเข5าใจในหลักการนิเทศอยGางถูกต5อง ตรงประเด็น มีระบบและขั้นตอนท่ี

ชัดเจนในกระบวนการนิเทศ  

         ๒. กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ ้นต5องเกิดจากความรGวมมือของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหน5าที่อยู Gใน

โรงเรียน และการนิเทศ 

            ๓. ต5องเป9นไปเพื ่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึกษาควรมี       

การบริหารเป9นกระบวนการเชิงระบบ มีการวางแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ถือหลักการมีสGวนรGวม

ในการทำงานมีความเป9นประชาธิปไตย มีการดำเนินงานอยGางสร5างสรรคL มีการแก5ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน  

            ๔. สร5างสภาพแวดล5อมในการทำงานให5ดีขึ้น สร5างความผูกพันและความมั่นคงตGองานอาชีพ รวมท้ัง

พัฒนาและสGงเสริมวิชาชีพครูให5มีความรู5สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพร5อมท่ีจะรับการพัฒนาอยGางตGอเน่ือง 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหGงชาติ (๒๕๔๑ : ๕๒ – ๕๓) ได5ให5หลักการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีนGาจะนำไปสูGความสำเร็จ ดังน้ี 

   ๑. การนิเทศภายในโรงเรียน จะต5องดำเนินการอยGางเป9นระบบและตGอเน่ืองตามข้ันตอนกระบวนการ

นิเทศ 

   ๒. บุคลากรที่เป9นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ผู5บริหาร

โรงเรียนจะต5องดำเนินการโดยเป§ดโอกาสให5คณะครูในโรงเรียนมีสGวนรGวมในการดำเนินการ การนิเทศภายในโรงเรียน

จะต5องสอดคล5องกับความต5องการ ความจำเป9นในการพัฒนาครูในโรงเรียนและสอดคล5องกับระดับพัฒนาการของครู 

   จากแนวคิดของนักการศึกษาและและหนGวยงานทางการศึกษา สรุปได5วGา หลักการของการนิเทศภายใน

โรงเรียน เป9นการปฏิบัติงานรGวมกันระหวGางผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ ตามความต5องการและความจำเป9นในการพัฒนา

โดยมีเปXาหมายเดียวกัน 

  

ขอบข/ายการนิเทศภายในโรงเรียน  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหGงชาติ (๒๕๔๔, หน5า ๕๔ - ๕๖) ได5กลGาววGา การบริหารโรงเรียนจะบรรลุ

สำเร็จตามจุดมุGงหมายของหลักสูตรได5ดีน้ันยGอมต5องอาศัยงานบริหาร ๔ งาน คือ 

   ๑. งานบริหารงานวิชาการ 

   ๒. งานบริหารงานบุคคล 

   ๓. งานบริหารท่ัวไป 

   ๔. งานบริหารแผนและงบประมาณ 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๑๔ 

 

  งานวิชาการ ถือเป9นงานหลักของโรงเรียนที่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งผู5บริหารสถานศึกษาจะต5องให5ความสำคัญ

มากกวGากิจกรรมด5านอ่ืน ๆ เพ่ือให5การเรียนการสอนได5ผลตามเปXาหมายงานวิชาการ ประกอบด5วยงานยGอย ๆ ดังน้ี 

   ๑. งานกำหนดเปXาหมายและการวางแผนงานวิชาการ 

   ๒. งานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช5ให5เหมาะสมกับท5องถ่ิน 

   ๓. งานจัดหาวัสดุการสอนและสGงเสริมการใช5ส่ือการสอน 

   ๔. การจัดตารางสอนจัดครูเข5าทำการสอน 

   ๕. งานวางแผนการสอนกำหนดการสอนการสอน 

   ๖. งานจัดช้ันเรียนแบGงกลุGมนักเรียน 

   ๗. งานนิเทศการสอน 

   ๘. งานประเมินผลการศึกษา 

   ๙. งานห5องสมุดงานเคร่ืองเขียนแบบเรียน 

   ๑๐. งานพัฒนาการสอนกลุGมสาระการเรียนรู5ตGาง ๆ 

   ๑๑. งานประชุมอบรมเสริมความรู5ครู  

   ๑๒. งานการใช5ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือการเรียนการสอน 

   ๑๓. การจัดทำบันทึกการใช5แบบฟอรLมตGาง ๆ ทางวิชาการ สรุปรายงานประจำตัวนักเรียน แบบกรอก

คะแนนประเมินผลประจำป� 

   ๑๔. งานหลักฐานแสดงผลการเรียนเพ่ือย5ายสถานศึกษาหรือได5รับการยกเว5น 

  กลิกแมน (Glickman, 1985 : 23) ได5จัดขอบขGายงานนิเทศของโรงเรียนไว5  ๕ งานมาใช5 ดังน้ี 

   ๑. การให5ความชGวยเหลือแกGครูโดยตรง  

   ๒. การเสริมสร5างประสบการณLทางอาชีพ  

   ๓. การพัฒนาการทำงานกลุGม 

   ๔. การพัฒนาหลักสูตร  

   ๕. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในห5องเรียน  

  ป�เตอรL โอลิวา และ จอรLช พาวลาส (Peter Oliva & George Pawlas, 2004 อ5างถึงใน ประกิต สิงหLทอง, 

๒๕๕๑ : ๒๑) ได5เสนอขอบขGายของการนิเทศภายในไว5ดังน้ี  

   ๑. การพัฒนาการสอน  

   ๒. การพัฒนาหลักสูตร  

   ๓. การพัฒนาทีมงาน 

   จากแนวคิดของนักการศึกษาและและหนGวยงานทางการศึกษา สรุปได5วGา ขอบขGายของการนิเทศภายใน

โรงเรียน เป9นการกำหนดกรอบเน้ือหาในการพัฒนางานรGวมกันเพ่ือให5บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว5 

   

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๑๕ 

 

กระบวนการและข้ันตอนนิเทศภายในโรงเรียน  

สงัด อุทรานันทL (๒๕๓๐ : ๘๔ – ๘๕) กลGาวถึง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเพื ่อพัฒนากระบวน.        

การจัดการเรียนรู5 ประกอบด5วย 

   ๑. การวางแผน (Planning-P) 

   ๒. การให5ความรู5กGอนการนิเทศ (Informing-I) 

   ๓. การปฏิบัติการนิเทศ (Doing-D) 

   ๔. การสร5างเสริมขวัญกำลังใจ (Reinforcing-R) 

   ๕.การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) 

   ๖. การรายงานผลการนิเทศ (Reporting-R) 

  ๑. การวางแผน (Planning-P) เป9นขั้นตอนที่ผู5บริหาร ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศจะทำการประชุม ปรึกษาหรือ 

เพื่อให5ได5มาซึ่งป�ญหาและความต5องการจำเป9นท่ีต5องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการประชุม ปรึกษาหารือ 

เพื่อให5ได5มาซึ่งป�ญหาและความต5องการจำเป9นที่ต5องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ

ท่ีจัดข้ึน 

  ๒. การให5ความรู5กGอนการนิเทศ (Informing-I) เป9นขั้นตอนของการให5ความรู5 ความเข5าใจถึงส่ิงที่จะดำเนินการ

วGาต5องอาศัยความรู5 ความสามารถอยGางไรบ5าง จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอยGางไร และจะดำเนินการอยGางไรให5

ผลงานออกมาอยGางมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จำเป9นทุกครั้งสำหรับเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหมG ไมGวGาจะเป9นเร่ืองใดก็ตาม และมี

ความจำเป9นสำหรับงานนิเทศที่ยังเป9นไปไมGได5ผล หรือได5ผลไมGถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจำเป9นที่จะต5องทบทวนให5วามรู5ใน 

การปฏิบัติงานท่ีถูกต5องอีกคร้ังหน่ึง 

  ๓. การปฏิบัติการนิเทศ (Doing-D) ประกอบด5วยการปฏิบัติงาน ๓ ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานขิงผู 5รับ 

การนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู5ให5การนิเทศ (ผู5นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู5ให5การนิเทศ (ผู5นิเทศ) การปฏิบัติงาน

ของผู5สนับสนุนการนิเทศ (ผู5บริหาร) 

  ๔. การสร5างเสริมขวัญกำลังใจ (Reinforcing-R) เป9นขั้นตอนของการเสริมแรงของผู5บริหาร เพื่อให5ผู5รับการ

นิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดำเนินไปพร5อม ๆ กับผู5รับการนิเทศที่กำลัง

ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได5เสร็จส้ินแล5วก็ได5 

  ๕. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป9นขั้นตอนที่ผู5นิเทศทำการประเมินผลการดำเนินงานที่ผGานไป

แล5ววGาเป9นอยGางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวGามีป�ญหาหรือมีอุปสรรคอยGางใดอยGางหนึ่งทำให5 

การดำเนินงานไมGได5ผล จะต5องมีการปรับปรุง แก5ไข ซึ่งการปรับปรุงแก5ไข อาจทำได5โดยการให5ความรู5เพิ่มเติมในเรื่องท่ี

ปฏิบัติใหมGอีกครั้ง ในกรรีที่ผลงานยังไมGถึงขั้นนGาพอใจหรือได5ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมดไปแล5ว ยังไมGถึง

เกณฑLที่ต5องการ สมควรที่จะต5องวางแผนรGวมกันวิเคราะหLหาจุดที่ควรพัฒนา หลังใช5นวัตกรรมด5านการเรียนรู5เข5ามา

นิเทศ 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๑๖ 

 

  วัชรา เลGาเรียนดี (๒๕๕๓ : ๒๒๖) ได5นำเสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป9นการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง ดังน้ี 

   ๑. วางแผนรGวมกันระหวGางผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ 

   ๒. เลือกประเด็นหรือเร่ืองท่ีสนใจจะปรับปรุงพัฒนา 

   ๓. นำเสนอโครงการพัฒนาละขั ้นตอนการปฏิบัติให5ผู 5บริหารโรงเรียนได5ร ับทราบเพื ่ออนุมัติ           

การดำเนินการ 

   ๔. ให5ความรู5หรือแสวงหาความรู5จากแหลGงตGาง ๆ จัดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสังเกต

การสอน ความรู5เก่ียวกับวิธีสอน และนวัตกรรมใหมG ๆ ท่ีนGาสนใจ 

   ๕. จัดทำแผนการนิเทศ กำหนดวัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และประสบการณL 

   ๖. ดำเนินการตามแผนโดยครูและผู5นิเทศ (แผนจัดการเรียนรู5และแผนนิเทศ) 

   ๗. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๔๔ : ๑๖) ได5กำหนดขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

ประกอบด5วย การศึกษาสภาพป�จจุบัน ป�ญหา ลำดับความสำคัญของป�ญหา การวางแผนดำเนินการ วางแผนการสร5าง

เคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการ ติดตามและประเมินผล 

 

 

การศึกษาสภาพ 

ป�จจุบัน ป�ญหาและ 

ความต5องการ 

 การวางแผนและ 

กำหนดทางเลือก 

 การสร5างส่ือและ 

เคร่ืองมือ 

   

 

 

 

ภาพประกอบ แสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

   จากแนวคิดของนักการศึกษาและและหนGวยงานทางการศึกษา สรุปได5วGา กระบวนการและข้ันตอนนิเทศภายใน

โรงเรียน เป9นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรGวมกันอยGางเป9นระบบเพื่อให5การชGวยเหลือ แนะนำ ครูผู5สอนใน

โรงเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู5เรียนให5บรรลุเปXาหมายและวัตถุประสงคLท่ีหลักสูตรกำหนดไว5 

 

 

 

การประเมินผล 

และรายงานผล 

 การปฏิบัติการ

นิเทศ 

ภายในโรงเรียน 
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เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  

 เทคนิคหรือวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มุGงเน5นการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเป9นงานสำคัญที่โรงเรียนต5องดำเนินการ โดยเลือกวิธีการจัดการนิเทศให5เหมาะสมกับ

สภาพการณLและบุคลากรภายในโรงเรียนซึ่ง วไลรัตนL บุญสวัสดิ์ (๒๕๓๘ : ๔๒) ได5กลGาวไว5วGาการนิเทศการศึกษาจะ

ประสบความสำเร็จด5วยดีน้ัน ผู5นิเทศจำเป9นจะต5องทราบเทคนิคในการนิเทศการศึกษาเป9นอยGางดีเทคนิคหรือวิธีการ

จัดการนิเทศภายในโรงเรียนซ่ึงมีนักการศึกษาได5เสนอไว5 ดังน้ี 

Glatthorn (1984 อ5างถึงในวัชรา เลGาเร ียนดี, ๒๕๔๘ : ๑๐๒-๑๐๙) ได5เสนอเทคนิค/ว ิ ธีการนิเทศ 

ท่ีหลากหลายวิธี คือ 

 ๑. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 

หลักการนิเทศแบบคลินิก เป9นการนิเทศที่เน5นกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอยGางเข5มข5น ที่ต5องวางแผนอยGาง

เป9นระบบ มีการกระทำอยGางรอบคอบทุกขั้นตอน และทำให5ครบวงจร  ในการนิเทศซึ่งประกอบด5วย การประชุมกGอน

การสังเกตการสังเกตการสอน การวิเคราะหLข5อมูลหลังการสังเกตการสอนการประชุมหลังการวิเคราะหLข5อมูลและ 

การประเมินผลโดยวงจรการนิเทศจะต5องกระทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ คร้ังตลอดป� 

สำหรับผู 5ที ่ทำหน5าที ่นิเทศ ควรได5รับการฝ�กฝนวิธีการและเทคนิคการนิเทศแบบนี้ โดยเฉพาะและควรมี

สัมพันธภาพอันดีกับผู5รับการนิเทศการนิเทศแบบคลินิกเร่ิมจากแนวคิดของ Goldhammer and Gogan (1969, 1973, 

quoted in Glickman and others 1995 : 287-290) 

การนิเทศแบบคลินิกเป9นทั้งความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนิเทศ (Concept) และโครงสร5างของการดำเนินการนิเทศ 

(Structure) Goldhammer,  Andersonand Krajewski  (1993, quoted in Glickman and others 1995 : 288) 

ได5เสนอลักษณะสำคัญของการนิเทศแบบคลินิกสรุปได5ดังน้ี คือ 

  ๑. การนิเทศแบบคลินิก เป9นเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง 

  ๒. การนิเทศแบบคลินิก เป9นสGวนสำคัญท่ีแทรกอยูGในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ๓. การนิเทศแบบคลินิก เป9นกระบวนการที ่มีเปXาหมายวัตถุประสงคLชัดเจน โดยเชื ่อมโยงระหวGาง         

ความต5องการของโรงเรียนและความต5องการในความเจริญก5าวหน5าในวิชาชีพของครูในโรงเรียน 

  ๔. การนิเทศแบบคลินิก เป9นกระบวนการที่สร5างความสัมพันธLที่ดีในการทำงานในวิชาชีพระหวGางครูและ   

ผู5นิเทศ 

  ๕. การนิเทศแบบคลินิก เป9นกระบวนการที่จะต5องมีความเชื่อใจเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยสะท5อนให5เห็นถึง

ความเข5าใจสนับสนุนกันและกันและความผูกพันในการท่ีจะพัฒนาตนเองให5เจริญก5าวหน5า 

  ๖. การนิเทศแบบคลิน ิก เป 9นกระบวนการที ่ เป9นระบบถึงแม5ว Gาการดำเน ินการจะต5องย ืดหยุGน                    

มีการปรับเปล่ียนวิธีการอยGางตGอเน่ือง 

  ๗. การนิเทศแบบคลินิก เป9นกระบวนการท่ีสร5างสรรคLเช่ือมโยงชGองวGางระหวGางความจริงกับอุดมการณL 

  ๘. การนิเทศแบบคลินิก เป9นกระบวนการท่ีอยูGบนพื้นฐานความเชื่อที่วGา ผู5นิเทศคือผู5ท่ีมีความรู5อยGางแท5จริง

เก่ียวกับการวิเคราะหLการสอนและการเรียนรู5 รวมท้ังการสร5างความสัมพันธLท่ีดีตGอกันระหวGางเพ่ือนมนุษยL 
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  ๙. การนิเทศแบบคลินิก เป9นกระบวนการที่ต5องมีการให5การฝ�กอบรมสำหรับผู5ท่ีจะทำหน5าที่นิเทศกGอนท่ีจะ

นำการนิเทศแบบคลินิกไปใช5 โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสังเกตการสอนและการดำเนินการนิเทศแบบคลินิกที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒. การนิเทศแบบร/วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative professional Development) 

การนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพ จัดเป9นวิธีนิเทศการสอนแบบหนึ่งของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 

ของ Glatthorn (1984, อ5างใน วัชรา เลGาเรียนดี ๒๕๔๕ : ๑๓๗) การนิเทศแบบรGวมมือพัฒนาวิชาชีพเป9นกระบวนการ

นิเทศที่ครูตั ้งแตG ๒ คนขึ้นไป รGวมมือรGวมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงความเจริญก5าวหน5าในวิชาชีพของตนเอง  

โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรียนแลกเปลี่ยนกัน  ให5ข5อมูลย5อนกลับจากการสังเกตการสอนกัน 

และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นรGวมกัน 

Glatthorn (1984 : 40-41) ได5กลGาวถึง ลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพ ดังตGอไปน้ี 

  ๑. ความสัมพันธLระหวGางผู5รับการนิเทศมีความเป9นทางการและเป9นเรื่องของสถานศึกษาระดับหนึ่งนั่นคือ  

มีการดำเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนตั้งแตG ๒ คนขึ้นไป มีกระบวนการการทำงาน มีการแลกเปลี่ยน 

การสังเกตการสอนในช้ันเรียนกันและกัน และมีความสัมพันธLฉันทLเพ่ือนท่ีใกล5ชิดกัน 

  ๒. การจับคูGกันสังเกตการสอนอยGางน5อย ๒ ครั้ง หรือมากกวGา ๒ ครั้ง ตามความจำเป9นและมีการให5ข5อมูล

ย5อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน 

  ๓. เน5นความสัมพันธLระหวGางเพื่อนรGวมงาน ถึงแม5วGาผู5บริหารหรือผู5นิเทศอาจจะมีสGวนเกี่ยวข5องในการจัด

ดำเนินการและติดตามดูแลโครงการเป9นบางครั้ง หรือเข5าสังเกตการสอนในชั้นเรียน จัดประชุมกับอภิปราย โดยเข5ารGวม

โครงการโดยตลอดก็ได5 

  ๔. เน5นความสัมพันธLที่ดีตGอกัน ไมGมีการประเมินมาเกี่ยวข5องการนิเทศในแบบดังกลGาว เพื่อให5การชมเชย 

ผู5ปฏิบัติ ไมGใช5ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด5วยมาตรฐาน ดังนั้น ข5อมูลจากผลการสังเกตการสอนหรือจาก 

การประชุมจะไมGควรนำไปใช5ในกระบวนการประเมินผลครูของผู5บริหาร 

 ลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ของการนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพ เป9นลักษณะที่สำคัญของวิธีการนิเทศแบบ

หลากหลายวิธีการ แตGอยGางไรก็ตามจากความหมายของคำวGา การนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพซึ่งมีความหมายกว5างข้ึน 

ทำให5เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติในการนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพไมGใชGเรื่อง

ใหมG แตGมีการนำไปใช5อยGางแพรGหลายตั้งแตGป� ค.ศ. ๑๙๖๘ ได5นำวิธีการนิเทศแบบดังกลGาวไปใช5 แตGคGอนข5างจะเป9น

ทางการ สรุปป�ญหาที่เกิดขึ้น (Glatthorn, 1984 : 88) คือ ครูที่รGวมโครงการประสบป�ญหาด5านเวลาในการสังเกต  การ

สอนกันและกัน แตGที่สำคัญข5อดีของการนิเทศแบบรGวมพัฒนาวิชาชีพเกิดขึ้นกลGาว คือ ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีสอนซ่ึง

กันและกัน ครูเกิดแรงจูงใจทางบวกเก่ียวกับการสอนของตนเอง ครูเกิดความเข5าใจในงานของเพ่ือนรGวมงานมากข้ึน และ

ครูเกิดความเข5าในตัวนักเรียนของตนเองมากย่ิงข้ึน   

  ๓. การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (Peer Coaching) 

  การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน เป9นการนิเทศภายในรูปแบบหนึ่งที่เน5นการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอนของครู และเพ่ือสGงเสริมปฏิสัมพันธLท่ีดีระหวGางครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
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วัชรา  เลGาเรียนดี (๒๕๔๕ : ๑๕๖-๑๕๘) ได5กลGาวถึงการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  วGาเป9นวิธีการที่ครูและ

เพื่อนครูหรือครูในสาขาอื่นหรือบุคลากรที่ไมGใชGบุคคลในสายผู5สอนตั้งแตG ๒ คนขึ้นไป รGวมกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให5มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือรGวมกันพัฒนาโรงเรียนให5มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จะต5องมีการวางแผนการปฏิบัติร Gวมกัน มีการสังเกตการสอน วิเคราะหLการสอน และการให5ข5อมูลปXอนกลับ 

(Feedback) รูปแบบตGาง ๆ ของเพ่ือนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) ได5จำแนกการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer 

Coaching) เป9น ๓ ประเภทซ่ึงแตGละประเภทจะมีจุดเน5นหรือจุดมุGงหมายในการพัฒนาตGางกัน ดังน้ี 

 ๑. Technical Coaching เป9นการนิเทศที่ชGวยและสGงเสริมการถGายโยงความรู5ทักษะและวิธีการสูGการปฏิบัติจริง

ให5เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (หลังการฝ�กอบรมเทคนิควิธีการใหมG ๆ หรือนวัตกรรมใหมG ๆ) 

 ๒. Collegial Coaching เป9นการนิเทศที่ชGวยให5ครูได5พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ของตนเองด5วย

ตัวเอง เป9นการปฏิบัติงานพร5อมกันระหวGางผู5นิเทศกับครูหรือครูกับเพ่ือนครูหรือครูกับบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

 ๓. Challenge Coaching เป9นการนิเทศที่ชGวยเหลือและให5ความรGวมมือในการแก5ป�ญหาการสอน ที่เกิดข้ึน

เสมอและยังไมGได5รับการแก5ไขซ่ึงเป9นงานท่ีท5าทายความสามารถในการแก5ป�ญหาของบุคคลท่ีเก่ียวข5อง 

  ข5อดีของการเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (Peer Coaching) 

  ๑. ชGวยให5มีการชGวยเหลือแนะนำซึ ่งกันและกันอยGางตGอเนื ่องทำให5มีการปรับปรุงพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนอยGางสม่ำเสมอ 

  ๒. เป9นวิธีหน่ึงท่ีจะชGวยให5ครูได5ปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเองอยGางตGอเน่ือง 

  ๓. เป9นการแลกเปล่ียนความรู5ความคิดทักษะวิธีสอนซ่ึงกันและกัน 

  ๔. สGงเสริมการทำงานรGวมกันในสายเดียวกันหรือตGางสาขากัน 

  ๕. สร5างเสริมสภาพแวดล5อมท่ีดีในโรงเรียนสร5างบรรยากาศท่ีดีในการรGวมมือกันปฏิบัติงาน 

  ๖. ชGวยให5ครูได5ตระหนักถึงความสำคัญและเปXาหมายในการพัฒนาการเรียนรู5ของผู5เรียน 

  ๗. ชGวยเติมชGองวGางระหวGางครูด5วยกันชGวยสลายกฎแหGงความโดดเดี่ยวของครูแตGละคน ชGวยทำให5ครูรู5สึกวGา

ตนเองมีเพ่ือนหัวอกเดียวกันประสบป�ญหาคล5ายกันข5อเสนอแนะในการเริ ่มต5นโครงการเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer 

Coaching)  

  ๑. เป§ดโอกาสจัดเวลาให5มีการสังเกตการสอนเพื่อนรGวมงานทั้งในโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนอื่นที่มี

ช่ือเสียงขณะเดียวกันเป§ดโอกาสให5รับการสังเกตการสอนจากเพ่ือน 

  ๒. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือสำรวจจุดเดGนจุดบกพรGองในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  ๓. ให5ความรู5ทบทวนหลักการและวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพหรือวิธีท่ีจะนำมาใช5ทดลองปฏิบัติ 

  ๔. ให5การฝ�กอบรมฝ�กปฏิบัติทักษะท่ีจำเป9นเชGนทักษะการสังเกตการสอน 
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 ๔. การนิเทศภายในแบบพัฒนาการ (Supervisory Approach in Developmental Supervision) 

 ในการนิเทศแบบพัฒนาการนั้น Glickman and others (1995 : 135-171)   ได5กำหนดวิธีการนิเทศหรือ

พฤติกรรมการนิเทศ  ๔  แบบ  คือ 

  ๑. วิธีให5การนิเทศแบบชี้นำควบคุม (Directive Control Approach) เป9นพฤติกรรมการนิเทศภายในที่เน5น

การประพฤติปฏิบัติด5วยการพูด การใช5ภาษา ทGาทางตGาง ๆ ในการให5คำแนะนำชGวยเหลือครูในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถท่ีกระทำได5กับครูเป9นรายบุคคลและเป9นกลุGม 

  ๒. วิธีให5การนิเทศแบบชี้นำให5ข5อมูล (Directive Informational Approach) เป9นพฤติกรรมการนิเทศ

ภายในแบบชี้นำให5ข5อมูลมีลักษณะเชGนเดียวกันกับการนิเทศแบบชี้นำควบคุม เพียงแตGไมGชี้นำหรือไมGแนะนำวิธีการ

ปฏิบัติให5ครูโดยตรง แตGให5ข5อมูลและวิธีการหลายวิธีให5ครูได5เลือกปฏิบัติ ซ่ึงผู5นิเทศควรจะต5องพยายามลดพฤติกรรมการ

นิเทศแบบชี้นำควบคุมให5น5อยลง และพยายามสGงเสริมครูในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครูสามารถที่จะรGวมคิดรGวม

ปฏิบัติงานได5กับบุคคลอ่ืน โดยไมGต5องอาศัยผู5นิเทศชGวยแนะนำตลอดเวลา 

  ๓. วิธีให5การนิเทศแบบรGวมมือ (Collaborative Approach) เป9นพฤติกรรมการนิเทศภายในที่เน5นทั้งผู5

นิเทศและครูจะรGวมกันตัดสินใจในวิธีการแก5ป�ญหาและการปฏิบัติงานตลอดเวลา ท้ังครูและผู5นิเทศจะให5ข5อเสนอแนะแกG

กันและกัน เพ่ือรGวมกันพิจารณาหาข5อตกลงรGวมกันในการปฏิบัติ  

  ๔. วิธีให5การนิเทศแบบไมGชี้นำ (Non - directive Approach) เป9นพฤติกรรมการนิเทศภายในที่ผู5นิเทศจะ

ใช5พฤติกรรมในการพูดคุยทำงานรGวมกับครู โดยที ่ครูจะเป9นผู 5ที ่ตัดสินใจด5วยตัวเอง ผู 5นิเทศเป9นเพียงผู 5ชGวยใน            

การสนับสนุนในเร่ืองตGาง ๆ ท่ีครูร5องขอเทGาน้ัน 

    จากแนวคิดของนักการศึกษาและและหนGวยงานทางการศึกษา สรุปได5วGา เทคนิคและวิธีการนิเทศ

ภายในโรงเรียน เป9นการกำหนดแนวทางการพัฒนางานรGวมกันอยGางเป9นระบบเพื่อรGวมแก5ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นโดยการมี

สGวนรGวมของผู5ท่ีเก่ียวข5องภายใต5ข5อตกลงรGวมกัน 

 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  

   กิจกรรมตGาง ๆ ท่ีใช5ในการนิเทศการศึกษา เป9นเครื่องมือสำคัญเพื่อสGงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู  

ซ่ึงจะชGวยให5การดำเนินการนิเทศบรรลุเปXาหมาย กิจกรรมการนิเทศมีหลากหลาย ซ่ึงผู5นิเทศสามารถเลือกใช5ให5เหมาะสม

กับจุดมุGงหมายของการนิเทศแตGละครั้ง เพื่อให5เกิดประโยชนLสูงสุดแกGครูและนักเรียน ดังนั้นผู5นิเทศจึงต5องมีความรู5  

ความเข5าใจเก่ียวกับกิจกรรมการนิเทศ โดยจะขอนำเสนอกิจกรรมการนิเทศท่ีสำคัญและใช5มาก ๒๓ กิจกรรม ดังน้ี 

  ๑. การบรรยาย (Lecturing) เป9นกิจกรรมที ่เน5นการถGายทอดความรู 5 ความเข5าใจของผู 5นิเทศไปสู Gรับ 

การนิเทศ ใช5เพียงการพูดและการฟ�งเทGาน้ัน 

  ๒. การบรรยายโดยใช5สื่อประกอบ (Visualized Lecturing) เป9นการบรรยายที่ใช5สื่อเข5ามาชGวย เชGน สไลดL 

แผนภูมิ แผนภาพ มัลติมีเดีย อินโฟกราฟฟ§ก เป9นต5น ซ่ึงจะชGวยให5ผู5ฟ�งมีความสนใจมากย่ิงข้ึน 

  ๓. การบรรยายเป9นกลุGม (Panel presenting) เป9นกิจกรรมการให5ข5อมูลเป9นกลุGมที่มีจุดเน5นที่การให5ข5อมูล

ตามแนวความคิดหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
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  ๔. การให5ดูภาพยนตรLหรือโทรทัศนL (Viewing film and television) เป9นการใช5เครื่องมือที่สื่อทางสายตา 

ได5แกG ภาพยนตรL โทรทัศนL วิดีโอเทป เพ่ือทำให5ผู5รับการนิเทศได5รับความรู5และเกิดความสนใจมากข้ึน 

  ๕. การฟ�งคำบรรยายจากส่ือผGานเครือขGายอินเทอรLเน็ต สื่อสังคมออนไลนL การถGายทอดสด (Live) การ

ประชุมทางไกล (Conference)  ซึ่งกิจกรรมนี้เป9นการใช5วิธีการบันทึกในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำเสนอแนวความคิดของ

บุคคลหน่ึงไปสูGผู5ฟ�งคนอ่ืน 

  ๖. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือตGาง ๆ (Exhibiting materials and equipment) เป9น

กิจกรรมท่ีชGวยในการฝ�กอบรมหรือเป9นกิจกรรมสำหรับงานพัฒนาส่ือตGาง ๆ  

  ๗. การสังเกตในชั ้นเรียน (Observing in classroom) เป9นกิจกรรมที ่ทำการสังเกตการปฏิบัติงาน           

ในสถานการณLจริงของบุคลากร เพ่ือวิเคราะหLสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะชGวยให5ทราบจุดหรือจุดบกพรGอง

ของบุคลากร เพ่ือใช5ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช5ในการพัฒนาบุคลากร 

  ๘. การสาธิต (Demonstrating) เป9นกิจกรรมการให5ความรู5ท่ีมุGงให5ผู5อ่ืนเห็นกระบวนการและวิธีการดำเนินการ 

  ๙. การสัมภาษณLแบบมีโครงสร5าง (Structured interviewing) เป9นกิจกรรมสัมภาษณLที่กำหนดจุดประสงคL

ชัดเจนเพ่ือให5ได5ข5อมูลตGาง ๆ ตามต5องการ 

  ๑๐. การสัมภาษณLเฉพาะเรื่อง (Focused interviewing) เป9นกิจกรรมการสัมภาษณLแบบกึ่งโครงสร5าง    

โดยจะทำการสัมภาษณLเฉพาะโรงเรียนท่ีผู5ตอบมีความสามารถจะตอบได5เทGาน้ัน 

  ๑๑. การสัมภาษณLแบบไมGชี้นำ (Non-directive interview) เป9นการพูดคุยและอภิปราย หรือการแสดง

แนวความคิดของบุคคลที่สนทนาด5วย ลักษณะการของการสัมภาษณLจะสนใจกับป�ญหาและความสนใจของผู 5รับ 

การสัมภาษณL 

  ๑๒. การอภิปราย (Discussing) เป9นกิจกรรมที่ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศปฏิบัติรGวมกัน ซึ่งเหมาะสมกับกลุGม

ขนาดเล็ก มักใช5รGวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ  

  ๑๓. การอGาน (Reading) เป9นกิจกรรมที่ใช5มากกิจกรรมหน่ึง สามารถใช5ได5กับคนจำนวนมาก เชGน การอGาน

ข5อความจากวารสาร มักใช5รGวมกับกิจกรรมอ่ืน 

  ๑๔. การวิเคราะหLข5อมูลและการคิดคำนวณ (Analyzing and calculating) เป9นกิจกรรมที่ใช5ในการติดตาม

ประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 

  ๑๕. การระดมสมอง (Brainstorming) เป9นกิจกรรรมที่เกี่ยวข5องกับการเสนอแนว ความคิดวิธีการแก5ป�ญหา

หรือใช5ข5อแนะนำตGาง ๆ โดยให5สมาชิกแตGละคนแสดงความคิดโดยเสรี ไมGมีการวิเคราะหLหรือวิพากษLวิจารณLแตGอยGางใด 

  ๑๖. การบันทึกวิดีโอและการถGายภาพ (Videotaping and photographing) วิดีโอเทปเป9นเครื่องมือท่ี

แสดงให5เห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง สGวนการถGายภาพมีประโยชนLมากในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมนี้มีประโยชนL

ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพันธL 

  ๑๗. การจัดทำเครื่องมือและแบบทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรมนี้เกี่ยวข5องกับการใช5

แบบทดสอบและแบบประเมินตGาง ๆ 

  ๑๘. การประชุมกลุGมยGอย (Buzz session) เป9นกิจกรรมการประชุมกลุGมเพื ่ออภิปรายในหัวข5อเรื ่องท่ี

เฉพาะเจาะจง มุGงเน5นการปฏิสัมพันธLภายในกลุGมมากท่ีสุด 
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  ๑๙. การจัดทัศนศึกษา (Field trip) กิจกรรมนี้เป9นการเดินทางไปสถานที่แหGงอื่น เพื่อศึกษาดูงานที่สัมพันธL

กับงานท่ีตนปฏิบัติ 

  ๒๐. การเย่ียมเยียน (Inter visiting) เป9นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการทำงานของอีกบุคคล

หน่ึง 

  ๒๑. การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplaying) เป9นกิจกรรมที่สะท5อนให5เห็นความรู5สึกนึกคิดของบุคคล 

กำหนดสถานการณLข้ึนแล5วให5ผู5ทำกิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติตนเองไปตามธรรมชาติท่ีควรจะเป9น 

  ๒๒. การเขียน (Writing) เป9นกิจกรรมที่ใช5เป9นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เชGน การเขียนโครงการ

นิเทศ การบันทึกข5อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ 

  ๒๓. การปฏิบัติตามคำแนะนำ (Guided practice) เป9นกิจกรรมท่ีเน5นการปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติ มีการคอย

ดูแลชGวยเหลือ มักใช5กับรายบุคคล 
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ส/วนท่ี ๓ 

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช,ห,องเรียนเป:นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 

 

 การนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู5เรียน  เป9นการนิเทศเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนโดยเน5นการบูรณาการ งาน/โครงการตGาง ๆ ได5แกG การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู5เชิงรุก 

(Active Learning) การจัดการเรียนรู5โดยใช5สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การอGานออกเขียนได5 การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให5ผู5เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคLตาม

หลักสูตร ซ่ึงมีแนวทางการดำเนินงานแตGละระดับดังน้ี 
 

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ๑. ประกาศนโยบาย  ๒๕๖๒ ป�ทองแหGงการนิเทศ ให5เป9นป�แหGงการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน

โรงเรียนโดยการสGงเสริมสนับสนุน ชี้แนะ ชGวยเหลือ ให5โรงเรียนมีความเข5มแข็งในการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู5ของครู ท่ีสGงผลตGอคุณภาพผู5เรียน  

  ๒. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

  ๓. จัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียน เพ่ือสร5าง

ความเข5าใจให5กับบุคลากรทุกระดับทั้งในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และโรงเรียนนำไปปฏิบัติอยGางเป9นระบบ ร5อยรัดกันอยGางมีประสิทธิภาพ 

    ๔. พัฒนาระบบข5อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบไปด5วย 

   ๔.๑ ข5อมูลสารสนเทศทางด5านวิชาการ 

   ๔.๒ ข5อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศ  

๑) การพัฒนาและใช5หลักสูตรสถานศึกษา  

๒) การจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning)  

๓) การจัดการเรียนรู5โดยใช5ส่ือเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  

๔) การอGานออกเขียนได5  

๕) การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

๖) การประกันคุณภาพการศึกษา  

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๒๔ 

 

   ๕. นิเทศ สนับสนุน สGงเสริมให5เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการนิเทศ สนับสนุน สGงเสริมโรงเรียน

ดำเนินการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียนได5อยGางมีประสิทธิภาพทุกทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๖. คัดเลือกผลงานที่เป9นแบบอยGางในการปฏิบัติที่ดี (Beast Practice) ระดับโรงเรียน และเขตพื้นท่ี

การศึกษา มอบรางวัล และจัดเวทีเผยแพรGการดำเนินงาน  

๗. วิเคราะหL สังเคราะหL ประเมิน สรุปและรายงานผลการนิเทศอยGางเป9นระบบ 

 

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   ๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานำนโยบาย  ๒๕๖๒ ป�ทองแหGงการนิเทศ ให5เป9นป�แหGงการขับเคล่ือน

การนิเทศภายในโรงเรียนสูGการปฏิบัติ  

  ๒. ประชุมสร5างความรู5ความเข5าใจแกGผู5บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด5วยวิธีการท่ี

หลากหลาย  ได5แกG การประชุมสัมมนา VDO Conference นำเสนอผGาน VTR ลงบน Website/Online ประชาสัมพันธL

ผGานโบชัวรL, Info Graphic หรือ Link / QR-Code 

  ๓. จัดทำข5อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศ เพื่อสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบไปด5วย  

การพัฒนาและใช5หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู 5เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู 5โดยใช5ส่ือ

เทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การอGานออกเขียนได5  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพ

การศึกษา ท้ังท่ีเป9นภาพรวมระดับเขตพ้ืนท่ีและรายโรงเรียน 

   ๔. วิเคราะหLข5อมูล และกำหนดยุทธศาสตรL/รูปแบบ และวิธีการนิเทศตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  

๕. จัดทำแผน และคูGมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

   ๖. พัฒนาศึกษานิเทศกLเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนให5เป9นศึกษานิเทศกLมืออาชีพสามารถดำเนินการ

นิเทศได5อยGางมีประสิทธิภาพ 

   ๗. นิเทศ สนับสนุน สGงเสริมให5โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียนได5อยGางมี

ประสิทธิภาพทุกโรงเรียน 

๘. คัดเลือกผลงานท่ีเป9นแบบอยGางในการปฏิบัติท่ีดี (Beast Practice) ของโรงเรียน และเขต 

พ้ืนท่ี มอบรางวัล และจัดเวทีเผยแพรGการดำเนินงาน  

๙. วิเคราะหL สังเคราะหL ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการนิเทศอยGางเป9นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๒๕ 

 

 

ระดับโรงเรียน  

การดำเนินการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียนในระดับโรงเรียนมีแนวทาง 

การดำเนินการ ดังน้ี 

 

   
จากแผนภาพการนิเทศภายในโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียน มีรายละเอียดการดำเนินงาน

ดังตGอไปน้ี 

  ๑. ประเด็นการนิเทศ  

   ๑.๑ การพัฒนาและใช5หลักสูตรสถานศึกษา  

   ๑.๒ การจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning)  

   ๑.๓ การจัดการเรียนรู5โดยใช5ส่ือเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  

   ๑.๔ การอGานออกเขียนได5  

   ๑.๕ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู5เรียน  

   ๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๒. กระบวนการนิเทศ 

  ๒.๑ การศึกษาสภาพป�จจุบันป�ญหาและความต5องการ 

   ๒.๑.๑ การจัดทำข5อมูลสารสนเทศพื้นฐานรอบด5านทั้งของผู5บริหาร ครูและนักเรียน เพื่อเป9น

ข5อมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศ ได5แกG  

     ๑) การพัฒนาและการใช5หลักสูตรสถานศึกษา  

     ๒) การจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) 

     ๓) การจัดการเรียนรู5โดยส่ือเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 

     ๔) การอGานออกเขียนได5  

     ๕) การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๒๖ 

 

     ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๒.๑.๒ ประชุมแลกเปลี่ยนระดมความคิดของผู5บริหารและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหL

สภาพป�ญหาและความต5องการในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน 

    ๒.๑.๓ จัดลำดับความสำคัญของป�ญหาหรือความต5องการเรGงดGวนหรือที่เห็นวGาสำคัญที่สุด

กGอน  

    ๒.๑.๔ นำผลการวิเคราะหLจากประเด็นการนิเทศมากำหนดคGาเปXาหมายการพัฒนาที่เชื่อมโยง

กับมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

    ๒.๑.๕ การสร5างการรับรู5ระหวGางผู5เกี่ยวข5องทุกฝ�ายให5มีเปXาหมายในการดำเนินงานรGวมกัน 

ด5วยการใช5สื่อและวิธีการท่ีหลากหลาย เชGน การประชุม สัมมนา การประชาสัมพันธL โดยการจัดทำเอกสาร หรือเผยแพรG

ในเว็บไซตLของโรงเรียน  

       ๒.๒ การวางแผนการนิเทศ  

   การวางแผนการนิเทศ เป9นการนำป�ญหาและความต5องการจากผลการวิเคราะหLข5อมูลสารสนเทศ   

ตามประเด็นการนิเทศมากำหนดรายละเอียดของกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 

    ๒.๒.๑ กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาท่ีหลากหลายตามป�ญหาท่ีเกิดข้ึนตามความต5องการ

และจำเป9น มีการใช5กระบวนการชุมชนการเรียนรู 5วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป9นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู5เรียนอยGางเป9นระบบ

และตGอเน่ือง 

    ๒.๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีสGวนรGวมของทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข5อง  

    ๒.๒.๓ วางแผนการดำเนินงานพัฒนา โดย 

         ๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร5างความรู5ความเข5าใจรGวมกัน  

         ๒) สร5างคณะนิเทศ ทีมงานและเครือขGายการนิเทศ       

                       ๓) กำหนดประเด็นการนิเทศ      

    ๔) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับ

การแก5ป�ญหาและการพัฒนา 

        ๕) กำหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพป�ญหาและ 

ความต5องการ เชGน การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู5 การสังเกตช้ันเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอและ     

การถGายภาพ การสัมภาษณL การสอนงานและการช้ีแนะ (Coaching & Mentoring) ฯลฯ โดยเน5นการใช5 ICT ในรูปแบบ

ตGาง ๆ เชGน การใช5 Line Application การใช5 Clip Video การประชุมระบบทางไกล (Conference) การใช5 Video Line,  

You Tube, Facebook Live เป9นต5น 

       ๒.๒.๔ จัดทำแผนนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด5วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคL 

เปXาหมาย แผนการดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรท่ีต5องการ เคร่ืองมือนิเทศ ผลท่ีคาดวGาจะ

ได5รับ 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๒๗ 

 

 

 

       ๒.๓ การสร5างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ  

   สื่อและเครื่องมือนิเทศเป9นสิ่งที่จะชGวยให5การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคL และเป9นสิ่งที่จะ

ชGวยเก็บรายละเอียดที่ผู5รับการนิเทศไมGสามารถแสดงออกมาได5 และสามารถเก็บข5อมูลนำมาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน

เพ่ือเป9นแนวทางในการพัฒนา และส่ิงท่ีทำให5มีความเข5าใจตรงกันระหวGางผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ  

    ๒.๓.๑ สร5างสื่อการนิเทศที่ทำให5การนิเทศบรรลุวัตถุประสงคL เชGน วิธีการนิเทศ ทักษะ        

การนิเทศ เทคนิคการนิเทศ โดยเป9นสื่อที่สอดคล5องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน5นการใช5 ICT ในรูปแบบตGาง ๆ เชGน การใช5 

ส่ือสังคมออนไลนL การประชุมระบบทางไกล เป9นต5น  

    ๒.๓.๒ สร5างเครื ่องมือการนิเทศเพื ่อเก็บข5อมูลเป9นแนวทางในการแก5ป�ญหาและพัฒนา

ตรวจสอบ ติดตามความก5าวหน5าของการดำเนินงาน การสะท5อนผลและการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเป9นเครื่องมือ

ที่มีคุณภาพ ใช5งGาย สามารถเก็บข5อมูลที่ตอบประเด็นป�ญหาความต5องการ และเป9นประโยชนLในการแก5ป�ญหา ปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๒.๓.๓ จัดทำคูGมือการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป9นแนวทางและสร5างความเข5าใจตรงกันใน

การปฏิบัติงานในทีมนิเทศ 

   ๒.๔ การปฏิบัติการนิเทศ  

          ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบ วิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศท่ีกำหนด เชGน 

   ๒.๔.๑ ประชุมเตรียมการกGอนการนิเทศ เพ่ือสร5างความเข5าใจของผู5นิเทศ   

   ๒.๔.๒ นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใช5เคร่ืองมือตามท่ีกำหนด 

   ๒.๔.๓ นิเทศภายในห5องเรียน ๑๐๐% โดยใช5กระบวนการที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเองหรือ       

ใช5กระบวนการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได5ให5แนวทางไว5 ๕ ข้ัน ๑) การศึกษาสภาพป�จจุบันป�ญหา

และความต5องการ ๒) การวางแผนการนิเทศ ๓) การสร5างสื ่อและเครื ่องมือนิเทศ ๔) การปฏิบัติการนิเทศ และ           

๕) การประเมินผลและรายงานผล 

   ๒.๔.๔ การสะท5อน และสรุปผลการนิเทศ  

     ๒.๔.๕ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

   ๒.๔.๖ สร5างเครือขGายความรGวมมือในการนิเทศในระดับตGาง ๆ เชGน ระดับสหวิทยาเขต/

เครือขGาย/เขตคุณภาพ กลุGมโรงเรียน กลุGมความรGวมมือทางวิชาการและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒.๕ การประเมินผลและรายงานผล 

๒.๕.๑. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน และนำผลไปใช5ปรับปรุงพัฒนา 

      ๒.๕.๒ วิเคราะหL สังเคราะหLผลการดำเนินงาน 

๒.๕.๓ คัดเลือกผลงานท่ีเป9นแบบอยGางในการปฏิบัติท่ีดี (Beast Practice) มอบรางวัล  

และจัดเวทีเผยแพรGการดำเนินงาน ตามบริบทของโรงเรียน 

๒.๕.๔ รายงานผลและเผยแพรGการดำเนินงานนิเทศตGอผู5เก่ียวข5อง 
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๒.๕.๕ นำผลการนิเทศไปใช5ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพรG 

๓. ภาพความสำเร็จ 

  จากการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ ๕ ข้ันตอน จะเกิดภาพความสำเร็จ ดังตGอไปน้ี 

   ๑. ด5านการบริหารจัดการ   

    ๑.๑ มีระบบสารสนเทศรอบด5าน 

    ๑.๒ มีการพัฒนาและใช5หลักสูตรอยGางเป9นระบบและตGอเน่ือง 

    ๑.๓ พัฒนาครูและบุคลากรให5มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ 

    ๑.๔ จัดสภาพแวดล5อมท่ีเอ้ือตGอการจัดการเรียนรู5 

    ๑.๕ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู5 

    ๑.๖ มีแผนการนิเทศท่ีมีคุณภาพ 

    ๑.๗ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๒. ด5านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    ๒.๑ มีข5อมูลผู5เรียนรายบุคคล 

   ๒.๒ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) ผGานกระบวนการคิด ปฏิบัติ

จริงและประยุกตLใช5ในชีวิตได5 

    ๒.๓ ใช5ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลGงเรียนรู5ท่ีเอ้ือตGอการเรียนรู5 

    ๒.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู5เรียนอยGางเป9นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู5เรียน 

    ๒.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู5 และให5ข5อมูลสะท5อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู5 

   ๓. ด5านผู5เรียน 

    ๓.๑ ผู5เรียนมีความสามารถในการอGาน และการเขียน  

    ๓.๒ สร5างองคLความรู5ด5วยตนเองและประยุกตLใช5ในชีวิตได5 

    ๓.๓ ใช5ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได5 

    ๓.๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

    ๓.๕ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคLตามหลักสูตรกำหนด ตลอดทั้งทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ ทักษะการเป9นผู5นำ ทักษะการเป9นนักนวัตกรและทักษะการนำไปสูGการสร5างนวัตกรรม 
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ส/วนท่ี ๔ 

ตัวอย/างการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได5ประกาศนโยบาย “๒๕๖๒ ปKทองแห=งการนิเทศภายในโดยใชP

หPองเรียนเป4นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูPเรียน” เพื่อให5สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได5ขับเคล่ือนนโยบายดังกลGาว 

สูGโรงเรียนในสังกัด ซึ่งหนGวยศึกษานิเทศกL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได5ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม.   

การดำเนินงานในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน พบรูปแบบและบวนการดำเนินงานที่นGาสนใจ 

จึงนำเสนอเพ่ือเป9นตัวอยGางในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 

๑. “ไทรย5อยนิเทศวิถี” โรงเรียนไทรย5อยพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

๒. การนิเทศภายในแบบ MIND Model โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม  

ศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

 ๓. การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ตามกระบวนการ PQRAS โรงเรียนวัดเขาปาเจ5 สำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

 ๔. การนิเทศภายใน โรงเรียนบ5านกุดตะกาบ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
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“ไทรย,อยนิเทศวิถ”ี โรงเรียนไทรย,อยพิทยาคม สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป9นกระบวนการที่สำคัญอยGางยิ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู5 และการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู5เรียนของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู5เรียนให5บรรลุเปXาหมายของการจัดการศึกษา โรงเรียนไทรย5อยพิทยา

คมประสบป�ญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสGวนใหญGไมGเป9นไปตามเปXาหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ 

(ONET) อยูGในระดับต่ำ จึงจำเป9นต5องพัฒนาการจัดการเรียนรู5ของครู ด5วยการนิเทศ ติดตาม สGงเสริม สนับสนุน สร5าง

ขวัญกำลังใจ โดยเน5นหลักการมีสGวนรGวมของคณะครูและผู5เก่ียวข5องทุกฝ�าย 

๑. สภาพป�จจุบัน/ป�ญหา โรงเรียนไทรย5อยพิทยาคม ตำบลไทรย5อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีครูจำนวน ๑๙ คน นักเรียนจำนวน ๒๓๐ คน จากผล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบวGา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผลการวิเคราะหL

สาเหตุของป�ญหาโดยคณะครู พบวGา การจัดการเรียนรู5ของครูมีสGวนสำคัญตGอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

จึงต5องดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู5ของครูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี ๓ 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 

ป� ๒๕๖๐ 

คะแนนเฉล่ีย 

ป� ๒๕๖๑ 

ผลตGางป� ๖๐-๖๑ 

ภาษาไทย ๔๘.๕๔ ๕๑.๖๕ ๓.๑๑ 

ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๗ ๒๕.๘๕ ๑.๖๘ 

คณิตศาสตรA ๒๒.๖๗ ๒๔.๒๐ ๑.๕๓ 

วิทยาศาสตรA ๒๘.๔๒ ๓๒.๓๐ ๓.๘๘ 

เฉล่ียรวม ๓๐.๙๕ ๓๓.๕๐ ๒.๕๕ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี ๖ 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 

ป� ๒๕๖๐ 

คะแนนเฉล่ีย 

ป� ๒๕๖๑ 

ผลตGางป� ๖๐-๖๑ 

ภาษาไทย ๔๒.๑๕ ๔๐.๕๖ -๑.๕๙ 

สังคมศึกษา ๒๙.๑๗ ๓๒.๖๒ ๓.๔๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑.๓๐ ๒๖.๐๑ ๔.๗๑ 

คณิตศาสตรL ๑๖.๔๑ ๒๓.๗๕ ๗.๓๔ 

วิทยาศาสตรL ๒๕.๑๒ ๒๖.๐๖ ๐.๙๔ 

เฉล่ียรวม ๒๖.๘๓ ๒๙.๘๐ ๒.๙๗ 
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๒. เปBาหมาย/จุดเน,น  

พัฒนาครูให5สามารถจัดการเรียนรู 5ได5อยGางมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช5 

การนิเทศแบบ Coaching และชุมชนแหGงการเร ียนรู5 วิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)  

เน5นหลักการมีสGวนรGวมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู5เรียน 

 ๓. รูปแบบ/กระบวนการนิเทศ   

นำรูปแบบการนิเทศที่หลากหลายมาใช5ให5สอดคล5องกับบริบทของโรงเรียนโดยใช5ห5องเรียนและชุมชนเป9นฐาน 

ด5วยรูปแบบการนิเทศแบบ Coaching การชี้แนะสะท5อนคิดการปฏิบัติงานของครูชุมชนแหGงการเรียนรู5วิชาชีพครู 

(Professional Learning Community : PLC) การใช5เทคโนโลยีเพ่ือการนิเทศ และการสร5างเครือขGายความรGวมมือ

จากชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา ครูทุกคนมีบทบาทเป9นทั้งผู 5นิเทศและผู5รับการนิเทศ และนำผลการนิเทศเข5าสูG

กระบวนการแลกเปลี ่ยนเรียนรู5ในชุมชนแหGงการเรียนรู5วิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)  

เพ่ือนำสูGการพัฒนาตGอไป โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

๓.๑ ประชุมวางแผน สร5างความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักในความสำคัญจำเป9นของการนิเทศ  

และรGวมกันกำหนดตัวช้ีวัด 

๓.๒ สร5างเคร่ืองมือ กำหนดปฏิทินการนิเทศ 

๓.๓ สังเกตการจัดการเรียนรู5ซ่ึงกันและกันภายในกลุGมชุมชนแหGงการเรียนรู5วิชาชีพครู (Professional 

Learning Community : PLC) 

๓.๔ นำผลการสังเกตการจัดการเรียนรู5มาทบทวน สะท5อนคิดแลกเปล่ียนเรียนรู5ซ่ึงกันและกัน 

๓.๕ ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

๓.๖ สร5างเครือขGายความรGวมมือจากภายนอก 

๔. การประเมินผลและการรายงานผล 

ผู5บริหารและคณะครูรGวมกันประเมินผลจาก แบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกชุมชนแหGงการเรียนรู5วิชาชีพครู 

(Professional Learning Community : PLC) แบบประเมินความพึงพอใจจากผู 5มีสGวนเกี ่ยวข5อง และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน พบวGา ครู มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู5โดยเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญ สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนมีความสนใจและมีความสุขกับการเรียนมากข้ึน ครูตระหนักใน

ความสำคัญของการวิเคราะหLหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด  เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู5และมีความสุขกับการทำงาน 

สGงผลให5ผลการทดสอบระดับชาติ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบป�การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๓ 

สูงขึ้นทุกกลุGมสาระการเรียนรู5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๖ สูงขึ้น ๔ กลุGมสาระการเรียนรู5 ยกเว5นกลุGมสาระการเรียนรู5

ภาษาไทย ดังตารางเปรียบเทียบข5างต5น มีการรายงานผลการดำเนินการตGอต5นสังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐาน 

๕. นำผลการนิเทศภายในไปใช,ปรับปรุงและพัฒนา 

๕.๑ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน 

๕.๒ คัดกรองการอGานคลGอง เขียนคลGอง จัดทำแบบพัฒนาผู5เรียนรายบุคคล (IEP) และพัฒนาระบบ 

การดูแลชGวยเหลือนักเรียน 
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๕.๓ พัฒนาการจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) ด5วยกิจกรรมคGายวิชาการบูรณาการ ๘ กลุGม 

สาระการเรียนรู5 

๕.๔ พัฒนาส่ืออุปกรณL DLIT ให5มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในทุกห5องเรียน 

๕.๕ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให5เข5มแข็ง ดำเนินการเป9นวงจรตGอเน่ือง  

จนเป9นวัฒนธรรมองคLกร 

๕.๖ ปรับปรุง พัฒนา รูปแบบ กระบวนการนิเทศให5มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความสอดคล5อง 

เช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปฏิบัติอยGางตGอเน่ืองเพ่ือให5เกิดความย่ังยืนจนเป9น  

“ไทรยPอยนิเทศวิถี” 

 

รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนไทรย,อยพิทยาคม “ไทรย,อยนิเทศวิถี” 
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การนิเทศภายในแบบ MIND Model ; โรงเรียนอนุบาลวัดอู/ตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

๑. ข,อมูลพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา ต้ังอยูG หมูGท่ี ๖ ตำบลหนองไม5แดง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี               

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

 เป§ดสอนช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖ ป�จจุบัน มีนักเรียน ๑,๒๔๐ คน มีข5าราชการครู ๔๘ คน  

ครูอัตราจ5าง ๑๕ คน อัตราจ5างสนับสนุนการสอน ๒ คน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

กลุ/มสาระการเรียนรู, 

คะแนนเฉล่ียร,อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
คะแนนเปรียบเทียบระหว/างโรงเรียน

และระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๓.๐๐ ๔๖.๕๘ ๖.๔๒ 

คณิตศาสตรA ๔๔.๗๕ ๓๗.๑๒ ๗.๖๓ 

วิทยาศาสตรA ๔๓.๔๘ ๓๙.๑๒ ๔.๓๖ 

ภาษาอังกฤษ ๔๒.๖๐ ๓๖.๓๔ ๖.๒๖ 

รวมทุกกลุ/มสาระฯ ๔๕.๙๖ ๓๙.๗๙ ๖.๑๗ 

 

ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู5เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓  ป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

ความสามารถ 

คะแนนเฉล่ียร,อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
คะแนนเปรียบเทียบระหว/างโรงเรียน

และระดับประเทศ 

ด,านภาษา ๕๕.๒๙ ๕๒.๖๗ ๒.๖๒ 

ด,านคำนวณ ๓๗.๙๙ ๓๗.๗๕ ๐.๒๔ 

ด,านเหตุผล ๔๓.๕๒ ๔๕.๓๑ -๑.๗๙ 

รวมทุกด,าน ๔๕.๖๐ ๔๕.๒๔ ๐.๓๖ 
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๒. เปBาหมายการนิเทศภายใน  

 โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา  มีเปXาหมายการดำเนินการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครู สู/การพัฒนาคุณภาพ

ผู,เรียน ดังน้ี 

๑. พัฒนาครูให5มีความสามารถในการวิเคราะหLหลักสูตร และปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู5 

ท่ีเน5นการจัดการเรียนรู5ท่ีสอดคล5องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดช้ันป�ของหลักสูตร และจุดเน5นการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน                 

ของโรงเรียน “พูดเก=ง อ=านเก=ง คิดเก=ง ปฏิบัติไดP” 

๒. พัฒนาผู5เรียนให5มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ 

O-NET และ NT และสูงกวGาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ และสูงข้ึนอยGางตGอเน่ืองและย่ังยืน 

๓. พัฒนาผู5เรียนให5มีความสามารถตามจุดเน5นการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน “พูดเก=ง อ=านเก=ง คิดเก=ง 

ปฏิบัติไดP” 

๓. รูปแบบการนิเทศภายใน 

โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา ใช5การนิเทศภายในเป9นกลยุทธLหน่ึงในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยใช5การนิเทศภายใน แบบ MIND Model (ทำงานด5วยใจ) ประกอบด5วยรายละเอียด ดังน้ี 

  M : Management By Objectives คือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคL 

  I   : Information and Communication Technology คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

และการส่ือสาร 

  N  : Network คือ การสร5างเครือขGาย 

  D  : Do and Development คือ การปฏิบัติและพัฒนา 
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Management By Objectives การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคL เพื่อพัฒนาครูสูGการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน 

โดยจัดระบบโครงสร5างการบริหารให5มีหนGวยงานที่รับผิดชอบงานนิเทศ จัดวางตัวบุคลากร และคณะกรรมการ

รับผิดชอบ จัดทำแผนการนิเทศภายใน จัดการงบประมาณและวัสดุ อุปกรณL สำหรับการนิเทศภายใน  

Information and Communication Technology ใช 5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการ

รวบรวม จัดระบบข5อมูลสารสนเทศ ทั้งเอกสาร ไฟลLประมวลผล (excel หรือ Google sheet) รูปภาพ คลิปวีดีโอ ไฟลL

นำเสนอ ในระบบจัดเก็บที่ Google Drive เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลนL เชGน Facebook หรือ กูเกิ้ลฟลัส G+ สำหรับ

การจัดการกลุGมชุมชนแหGงการเรียนรู5รGวมพัฒนา และนำเสนอผGานเว็บไซตLนิเทศภายในของโรงเรียน 

Network สร5างเครือขGายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียนประกอบด5วย ทีมนิเทศของครูในสาย

ชั้น ครูในกลุGมสาระการเรียนรู5 ครูในกลุGมชุมชนแหGงการเรียนรู5ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) สำหรับเครือขGายภายนอกประกอบด5วย การประสานความรGวมมือกับสหวิทยาเขต เขตพ้ืนที ่การศึกษา 

สถาบันการศึกษา หนGวยงาน องคLกรในชุมน และภูมิป�ญญาท5องถ่ินให5เข5ามามีสGวนรGวมในการนิเทศ 

Do and Development การปฏิบัติและพัฒนาการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา ปฏิบัติการโดย

การบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู 5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา และการนิเทศภายใน ให5มีความสัมพันธLเชื่อมโยงกัน ปฏิบัติควบคูGกับการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยGางจริงจัง และนำผลมาพัฒนาตGอเน่ือง โดยมีวิธีการนิเทศสูGห5องเรียน ท่ีสำคัญ ดังน้ี 

    ๑) เย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน 

๒) ช้ีแนะและสอนงานเชิงปฏิบัติการ 

๓) ประชุมนิเทศ ติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน 

   ๔) นิเทศบูรณาการสร5างสรรคLกับกลุGมชุมชนแหGงการเรียนรู5ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) 

๕) นิเทศออนไลนLโดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน 
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  การดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา ได5ประยุกตLใช5วิธีการนิเทศแบบปกติ มาบูรณาการกับ

แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช5ในการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน ด5วยวิธีการ “นิเทศออนไลนC  

โดยใชPขPอมูลเป4นฐาน” ตามแนวดำเนินการระดับสถานศึกษา และระดับครูผู5สอนและผู5นิเทศ ดังน้ี    

ระดับสถานศึกษา  

  ดำเนินการมอบหมายคณะทำงาน จัดการระบบข5อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการนิเทศ

ออนไลนL โดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน ดังน้ี  

๑. การจัดการข5อมูลสารสนเทศของป�การศึกษาท่ีผGานมา โดยนำข5อมูลสารสนเทศ 

ท่ีสำคัญตGอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาจัดเก็บไว5อยGางเป9นระบบใน Google Drive และแชรLข5อมูลให5ครู           

ทุกคนเข5าใช5งานได5ทุกท่ีทุกเวลา ได5แกG 

   ๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET 

    ๑) วิเคราะหLตามภาพรวมรายวิชา  

    ๒) วิเคราะหLตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู5 

๓) วิเคราะหLข5อมูลร5อยละของผู5เรียนท่ีได5คะแนน ๕๐ ข้ึนไป 

   ๑.๒ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู5เรียนระดับชาติ (NT) 

   ๑.๓ ผลการประเมินความสามารถด5านการอGานออกเขียนได5 

   ๑.๔ ผลการประเมินปลายป�ตามรายวิชา 

   ๑.๕ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   ๑.๖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคL 

   ๑.๗ ผลการประเมินการอGานคิดวิเคราะหLและเขียน 

   ๑.๘ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน 

   ๑.๙ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู5เรียน 

   ๑.๑๐ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

   ๑.๑๑ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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   ๒. การจัดการข5อมูลสารสนเทศป�การศึกษาป�จจุบัน โดยสร5างแบบกรอกข5อมูล ด5วย Google sheets 

ไว5ใน Google Drive เพื่อให5ครูเข5ากรอกข5อมูลการวัดผล การวิเคราะหLผู5เรียนของป�ป�จจุบันแบบเรียลไทมL เชGน ข5อมูล

ความสามารถพื้นฐานการอGาน การเขียน ทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณ ข5อมูลการวัดผลรายหนGวยการเรียนรู5 เป9นต5น ซ่ึง

ข5อมูลเหลGานี้เมื่อครูบันทึกข5อมูลเสร็จ จะแปลผลข5อมูลเป9นร5อยละ เป9นระดับคุณภาพ และเป9นกราฟ ได5ทันที ครูผู5สอน 

ครูผู5นิเทศ ผู5อำนวยการโรงเรียน และครูทุกคนในโรงเรียนสามารถรู5ผลและดูได5ในทุกท่ีทุกเวลา 

๓. สร5างกลุGมบนเฟชบุ̄ก (Facebook) หรือชุมชนใน Google Plus (G+) เพ่ือให5ครูบันทึกข5อมูล  

ภาพถGาย คลิปวีดีโอกิจกรรมการเรียนรู5ผลงานของผู5เรียน 

   ๔. สร5าง Google Form สำหรับครู บันทึก Link ข5อมูล ภาพถGาย คลิปวีดีโอ กิจกรรมการเรียนรู5

ผลงานของผู5เรียน เช่ือมโยงกับกลุGมเฟชบุ̄ก (Facebook) หรือ Google Plus (G+) 

   ๕. สร5าง Google Form สำหรับผู5นิเทศ บันทึก Link ข5อมูล ความคิดเห็นของผู5นิเทศ ที่บันทึกไว5ใน

การนิเทศออนไลนL ผGานกลุGมเฟชบุ̄ก (Facebook) หรือ Google Plus (G+) 

๖. สร5างเว็บไซตLนิเทศออนไลนL ด5วย Google Site โดยทำ Link เช่ือมโยงข5อมูลท่ีกลGาวแล5วในข5อ ๑ – ๕  

ให5สามารถดูข5อมูลป�จจุบันและใช5งานการนิเทศออนไลนLได5ทุกท่ีทุกเวลา 

   ๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู สร5างความรู 5ความเข5าใจในการใช5 G-Suite For Education 

(Google Apps) และวิธีการดำเนินการนิเทศออนไลนLโดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน 

   ๘. จัดทีมนิเทศออนไลนLโดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน เป9นทีมพัฒนา ๒ - ๓ คน รGวมมือนิเทศซ่ึงกันและกัน  

สัปดาหLละคร้ัง 

ระดับครูผู,สอนและผู,นิเทศ  

   ครูรวมกลุGมเป9นทีมพัฒนา ๒-๓ คน จัดการเรียนรู5และรGวมมือนิเทศซ่ึงกันและกัน ดำเนินการตาม

กระบวนการ ๕ ข้ัน ตGอ ๑ หนGวยการเรียนรู5 ดังตGอไปน้ี 

  ข้ันท่ี ๑ ข้ันวางแผนโดยใช,ข,อมูลเป:นฐาน 

๑.๑ ครูวางแผนจัดการเรียนรู5 โดยศึกษาวิเคราะหLข5อมูลพ้ืนฐานของผู5เรียน ศึกษาวิเคราะหL 

ข5อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกี่ยวข5อง ศึกษาหลักสูตร โดยเน5นมาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นป� และสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู5เรียน  

๑.๒ ครูจัดทำโครงสร5างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู5รายป� (ระบุรายละเอียดเป9นหนGวยการ 

เรียนรู5) และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู5รายคาบ  

๑.๓ ครูนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู5 กับทีมพัฒนา  

๑.๔ ทีมพัฒนารGวมสนทนาเสนอแนะ (ช้ัน ป.๑ - ๓ ทุกวันพุธ ช้ัน ป.๔ – ๖ ทุกวันพฤหัสบดี  

ช้ันอนุบาล ทุกวันศุกรL) ครูผู5สอนนำไปปรับปรุงแก5ไข  

๑.๕ ครูบันทึกแผนการจัดการเรียนรู5ใน Google Drive เช่ือมโยงท่ีเว็บไซตLการนิเทศภายใน  

ท่ีทุกคนสามารถเข5าถึงได5 
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ข้ันท่ี ๒ ข้ันจัดการเรียนรู,   

๒.๑ ครูจัดการเรียนรู5ในช้ันเรียน โดยเน5นกิจกรรมท่ีสอดคล5องกับ keyword และประเด็น 

คำถาม จากมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  

๒.๒ ครูบันทึกภาพหรือคลิปวีดีโอกิจกรรมการเรียนรู5 และผลงานของนักเรียน 

ข้ันท่ี ๓ ข้ันนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู,   

๓.๑ ครูนำเสนอภาพ หรือคลิปวีดีโอกิจกรรมการเรียนรู5 หรือข5อมูลท่ีได5จากการจัดการเรียนรู5 

ในช้ันเรียน ในกลุGม Facebook : utapao teachergroups  

    ๓.๒ ครูนำ Link สGงผGาน Google form เช่ือมโยงระบบข5อมูล ใน Google Drive และเว็บไซตL

นิเทศภายใน 

ข้ันท่ี ๔ ข้ันนิเทศออนไลนA  

    ๔.๑ ผู5นิเทศ (ครูในทีมพัฒนา) ศึกษาข5อมูล กิจกรรมการเรียนรู5 ท่ีครูบันทึกไว5ใน Facebook : 

utaopao teachergroups  

    ๔.๒ ผู5นิเทศเสนอความคิดเห็น ข5อเสนอแนะใน Facebook : utaopao teachergroups 

ตามประเด็นในเคร่ืองมือประกอบการนิเทศออนไลนLโดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน ซ่ึงสอดคล5องกับจุดเน5นการพัฒนาผู5เรียนของ

โรงเรียน 

ข้ันท่ี ๕ ข้ันสรุปผลการนิเทศ  

    ครูผู5สอนและทีมนิเทศ รGวมประชุมสรุปผล สะท5อนผล ให5ข5อคิดเห็น เสนอแนะเพื่อปรับปรุง

พัฒนา ตามประเด็นประกอบการนิเทศออนไลนLโดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน ดังน้ี 

๕.๑ ความสัมพันธLของแผนการจัดการเรียนกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันป�ของหลักสูตร 

๕.๒ การกำหนด Keyword ประเด็นคำถาม และการนำไปไปใช5จัดกิจกรรมการเรียนรู5 

๕.๓ ความสอดคล5องของกิจกรรมการเรียนรู5กับจุดเน5นการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน 

๕.๔ การใช5 ICT ในการจัดการเรียนรู5 

๕.๕ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 

วีดิทัศนAรูปแบบการนิเทศออนไลนA โดยใช,ข,อมูลเป:นฐาน  

ของ โรงเรียนอนุบาลวัดอู/ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต ๑ 

ท่ี http://gg.gg/utapao๖๒๐๗๒๔ หรือท่ี QR Code 

 

หมายเหตุ : ทีมพัฒนาจะรGวมมือดำเนินการตามกระบวนการ ๕ ข้ัน ตGอ ๑ หนGวยการเรียนรู5 เป9นวงจรตGอเน่ือง

ทุกหนGวยการเรียนรู5 และสรุป รายผลการนิเทศภายใน เม่ือส้ินป�การศึกษา 
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ผลการดำเนินการ 

 จากการดำเนินการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของครูด5วยความมุGงมั ่นตั้งใจ และดำเนินการ          

นิเทศภายใน โดยใช5 MIND MODEL เป9นสGวนหน่ึงในการพัฒนาครู สูGการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน 

ปรากฏวGาบรรลุตามเปXาหมายท่ีต้ังไว5 ดังน้ี 

  ๑. ครูทุกคนได5รับการพัฒนาให5มีความรู5ความสามารถในการวิเคราะหLหลักสูตร ให5ความสำคัญกับ 

การมาตรฐาน ตัวชี ้วัดชั ้นป�ของหลักสูตร สามารถกำหนดคำสำคัญ (Keyword) และตั้งประเด็นคำถามเพื่อนำไป

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู5 และจัดการเรียนรู5ในชั้นเรียนได5สอดคล5องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสมรรถนะสำคัญของ

หลักสูตร 

  ๒. ผู5เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET และ NT) ป�การศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวGาป�การศึกษา ๒๕๖๐ สูงกวGาคGาเฉลี ่ยร5อยละ

ระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับคGาเฉลี่ยร5อยละของโรงเรียนที่สูงกวGาคGาเฉล่ียร5อยละระดับประเทศ ปรากฏวGา   

สูงกวGาป�การศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดตGอไปน้ี 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปPท่ี ๖ ปPการศึกษา ๒๕๖๐     

และปPการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ/มสาระการเรียนรู, 
ปPการศึกษา 

ผลการพัฒนา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๕๓.๐๐ ๖๒.๔๕ ๙.๔๕ 

คณิตศาสตรL ๔๔.๗๕ ๔๗.๙๙ ๓.๒๔ 

วิทยาศาสตรL ๔๓.๔๘ ๔๖.๔๙ ๓.๐๑ 

ภาษาอังกฤษ ๔๒.๖๐ ๔๖.๔๕ ๓.๘๕ 

รวมทุกกลุGมสาระ ๔๕.๙๖ ๕๐.๘๕ ๔.๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๔๑ 

 

 

 คะแนนเฉล่ียร5อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖  

ป�การศึกษา ๒๕๖๐ และป�การศึกษา ๒๕๖๑ สูงข้ึนในทุกกลุGมสาระ  

กลุ/มสาระการเรียนรู, 
คะแนนเฉล่ียร,อยละปPการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉล่ียร,อยละปPการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต/าง ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต/าง 

ภาษาไทย ๕๓.๐๐ ๔๖.๕๘ ๖.๔๒ ๖๒.๔๕ ๕๕.๙๐ ๖.๕๕ 

คณิตศาสตรA ๔๔.๗๕ ๓๗.๑๒ ๗.๖๓ ๔๗.๙๙ ๓๗.๕๐ ๑๐.๔๙ 

วิทยาศาสตรA ๔๓.๔๘ ๓๙.๑๒ ๔.๓๖ ๔๖.๔๙ ๓๙.๙๓ ๖.๕๖ 

ภาษาอังกฤษ ๔๒.๖๐ ๓๖.๑๒ ๖.๒๖ ๔๖.๔๕ ๓๙.๒๔ ๗.๒๑ 

รวมทุกกลุ/มสาระฯ ๔๕.๙๖ ๓๙.๗๙ ๖.๑๗ ๕๐.๘๕ ๔๓.๑๔ ๗.๗๐ 

 

 คะแนนเฉล่ียร5อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖  

ป�การศึกษา ๒๕๖๐ และป�การศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวGาคะแนนเฉล่ียร5อยละระดับประเทศ  

 

 
 

เปร ียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยร 5อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพ้ืนฐาน (O-NET)                

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖ พบวGา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุGมสาระการเรียนรู5 สูงกวGา คะแนนเฉลี่ยร5อยละของระดับประเทศ  

เม่ือพิจารณารายทุกกลุGมสาระการเรียนรู5 พบวGา มีคะแนนเฉล่ียสูงกวGาระดับประเทศทุกกลุGมสาระการเรียนรู5                               
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  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาองักฤษ   รวมทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ระดบัโรงเรียน ปี กศ.EFGH ระดบัประเทศ ปี กศ.EFGH ระดบัโรงเรียน ปี กศ.EFGI ระดบัประเทศ ปี กศ.EFGI 
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ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู,เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปPท่ี ๓ ปPการศึกษา 

๒๕๖๐ และปPการศึกษา ๒๕๖๑  

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร,อยละปPการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉล่ียร,อยละปPการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต/าง ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต/าง 

ด,านภาษา ๕๕.๒๙ ๕๒.๖๗ ๒.๖๒ ๕๘.๗๕ ๕๓.๑๘ ๕.๕๗ 

ด,านคำนวณ ๓๗.๙๙ ๓๗.๗๕ ๐.๒๔ ๕๑.๗๔ ๔๗.๑๙ ๔.๕๕ 

ด,านเหตุผล ๔๓.๕๒ ๔๕.๓๑ -๑.๗๙ ๕๐.๖๕ ๔๘.๐๗ ๒.๕๘ 

รวมทุกด,าน ๔๕.๖๐ ๔๕.๒๔ ๐.๓๖ ๕๓.๗๑ ๔๙.๔๘ ๔.๒๓ 

 

คะแนนเฉล่ียร5อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู5เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 

ป�การศึกษา ๒๕๖๐ และป�การศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวGาคะแนนเฉล่ียร5อยละระดับประเทศ  

 

  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยร5อยละของผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู 5เรียนระดับชาติ (NT)  

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๓  พบวGา คะแนนเฉลี่ยร5อยละรวมทุกด5านสูงกวGาระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายด5าน พบวGา มี

คะแนนเฉล่ียร5อยละสูงกวGาระดับประเทศทุกด5าน             
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  ด้านภาษา   ด้านคํานวณ   ด้านเหตผุล   รวมทกุด้าน 

ระดบัโรงเรียน ปี กศ.EFGH ระดบัประเทศ ปี กศ.EFGH ระดบัโรงเรียน ปี กศ.EFGI ระดบัประเทศ ปี กศ.EFGI 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๔๓ 

 

 

  ๓. ผู5เรียนมีความสามารถตามจุดเน5นการพัฒนาผู5เรียนของโรงเรียน “พูดเก=ง อ=านเก=ง คิดเก=ง ปฏิบัติไดP” 

ดังตัวอยGาง เชGน 

  ผู5เรียนกล5าพูดกล5าแสดงออก พูดสื่อสาร นำเสนอ ในกิจกรรม Show & share ได5 ผู5เรียนมีทักษะ 

การอGานโดยภาพรวมอยูGในระดับดี และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑ มีผลการประเมินจากการทดสอบความสามารถด5าน 

การอGานออกของผู5เรียน (RT) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 

 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช, ปรับปรุง 

ร,อยละ ๔๓.๓๕ ๔๒.๖๕ ๑๑.๘๘ ๒.๐๙ 

 

 

 

 

   

 

 

 

ผู5เรียนมีความสามารถในการอGานซึ่งเป9นเครื่องมือการเรียนรู5 สGงผลให5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี

ความสามารถอื่น ๆ ทางภาษาไทยในระดับดี ทำให5โรงเรียนได5รับรางวัลโรงเรียนท่ีสGงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จกลุGมสาระการเรียนรู5ภาษาไทย ระดับดีเดGน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน ประจำป� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ผู5เรียนมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติได5ตามจุดเน5นและวิสัยทัศนLของโรงเรียน มีความสามารถในการคิด

แบบจินตคณิต แก5ป�ญหาทางคณิตศาสตรL จัดทำโครงงานคณิตศาสตรL โครงงานวิทยาศาสตรL โครงงานคุณธรรม เป9นคน

ดี มีวินัย มารยาทดี มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีคอมพิวเตอรL ผู5เรียนได5รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดGน 

(เด็กหญิงกฤตวรรณ นามโสม) ในโอกาสวันเด็กแหGงชาติ ประจำป� ๒๕๖๒ จากนายกรัฐมนตรี ได5รับรางวัลในงาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับประเทศ เชGน เหรียญทอง 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาป�

ที่ ๔-๖ เหรียญเงิน การแขGงขันการทำหนังสือเลGมเล็ก ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๔-๖  

เหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษLสGงเสริมการอGาน ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  

๔-๖ เหรียญเงิน การแขGงขันหุGนยนตL ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑-๖ และ เหรียญ

ทองแดง การแขGงขันการสร5างการLตูนด5วยโปรแกรมคอมพิวเตอรLกราฟ§ก ช้ัน

ประถมศึกษาป�ท่ี ๑-๓ เป9นต5น 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๔๔ 

 

 

การนำผลการนิเทศภายในไปใช,ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 

 โรงเรียนอนุบาลวัดอูGตะเภา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช5การนิเทศภายใน แบบ MIND Model 

ทำให5ครูมีการพัฒนาและสGงผลตGอคุณภาพผู5เรียน ดังกลGาวแล5ว ดังน้ันเพ่ือการดำเนินการเป9นไปอยGางตGอเน่ือง เกิดผล

การพัฒนาท่ีย่ังยืน และทำให5การบริหารจัดการของโรงเรียนและการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงนำผลการ

นิเทศภายใน ป�การศึกษา ๒๕๖๑ มาใช5ในพัฒนาครูสูGการพัฒนาคุณภาพผู5เรียน ป�การศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 

 ๑. พัฒนาครูให5มีความรู5ความสามารถจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) และนำไปใช5ในการจัดการเรียนรู5

ในชั้นเรียนที่เน5นให5ผู5เรียนมีทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะเพื่อการเรียนรู5 มีความสามารถทางด5านเทคโนโลยีและ

วิทยาการคำนวณ มีความสามารถในการคิดสร5างสรรคLช้ินงานหรือสร5างนวัตกรรมได5เหมาะสมกับชGวงวัย  

 ๒. พัฒนาครูให5มีความสามารถในการวิเคราะหLผลการประเมินระดับชาติ และนำผลการประเมินไปใช5ในการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให5สูงข้ึนอยGางตGอเน่ืองและย่ังยืน   

 ๓. พัฒนาระบบข5อมูลสารสนเทศแบบเรียลไทมLให5มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 ๔. จัดทำแผนการนิเทศภายใน และจัดทำปฏิทินดำเนินการ ประจำป�การศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 

 

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ ผู5รับผิดชอบหลัก ผู5รGวมรับผิดชอบ 
๓-๑๔ พ.ค.๒๕๖๒ 
 

๑๕-๑๗ พ.ค.๒๕๖๒ 
 

๑๘ มิ.ย.๒๕๖๒ 
 

๑๙ มิ.ย.๒๕๖๒ 
 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 

มิ.ย.๒๕๖๒-ก.พ.๒๕๖๓ 
เดือนละ ๔ คร้ัง 
(ป.๑-๓ ทุกวันพุธ 
ป.๔-๖ ทุกวันพฤหัส 
อนุบาล ทุกวันศุกรL) 
บูรณาการกับ PLC 

 
มิ.ย.๒๕๖๒-ก.พ.๒๕๖๓ 
เดือนละ ๒ คร้ัง 
(ตามปฏิทินเพ่ิมเติมหรือตาม

ความเหมาะสม) 

 

๑๒-๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ 
 
๒๓-๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ 

จัดทำแผนและแนวทางดำเนินการนิเทศภายใน 

ประชุมช้ีแจงแนวดำเนินการตามแผนนิเทศภายใน 
นิเทศการวัดและประเมินผลความสามารถพ้ืนฐาน

การอGานเขียน 
นิเทศการวัดและประเมินผลพ้ืนฐานทักษะการคิด

คำนวณ 

ประชุมนิเทศ ติดตาม ทบทวนการดำเนินการ 

ตามเปXาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นิเทศออนไลนLโดยใช5ข5อมูลเป9นฐาน 

(ตามกระบวนการ ๕ ข้ัน ตGอ ๑ หนGวยการเรียนรู5 

 
ประชุมนิเทศ ติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
 

เย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน คร้ังท่ี ๑  
(เน5นเร่ืองการอGานออกเสียง การพัฒนาการอGาน ๖ 
กิจกรรมหลัก และทักษะพ้ืนฐานการคิดคำนวณ)  

 
 

เย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน คร้ังท่ี ๒ 

 
ประเมินผลการดำเนินการนิเทศภายใน  

ภาคเรียนท่ี ๑ 

นางยมนา พาณิชยL 
 

นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 

นางสาวภัคพิชชา ตGายเกิด 
 

นางสายพิณ เกษมสวัสด์ิ 
 

นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 
 

นางยมนา พาณิชยL 
 

 

 

 

 
นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 
 

 
นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 
นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 

กลุGมบริหารงานประกันคุณภาพ 

การบริหาร 
นางยมนา พาณิชยL 

 

ครูผู5สอนภาษาไทย 
 

ครูผู5สอนคณิตศาสตรL 
 

ครูและเจ5าหน5าท่ีทุกคน 
 

 
ครูผู5สอนทุกคน 
 

 

 

 

 
ครูกลุGมเปXาหมาย แตGละคร้ัง 
 
 

 
หัวหน5าสายช้ัน 
ผู5ชGวยหัวหน5าสายช้ัน 
หัวหน5าสายช้ัน 
ผู5ชGวยหัวหน5าสายช้ัน 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๔๕ 

 

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ ผู5รับผิดชอบหลัก ผู5รGวมรับผิดชอบ 
 
 

๗-๑๑ ต.ค.๒๕๖๒ 
 
 

 

 

๔-๘ พ.ย.๒๕๖๒ 
 

 

 
๒๓-๓๑ มี.ค.๒๕๖๓ 
 

 
เย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน คร้ังท่ี ๓  
(เน5นเร่ืองการอGานออกเสียง การพัฒนาการอGาน ๖ 

กิจกรรมหลัก และทักษะพ้ืนฐานการคิดคำนวณ)  

 

เย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน คร้ังท่ี ๔ 
 

 

 

 

 

สรุปและรายงานผลการประเมิน การดำเนินการ

นิเทศภายใน 

 
นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 

 
นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 

 

 
นายพิทักษL ประสิทธิเวชานนทL 
 
 

 
นางยมนา พาณิชยL 
และกลุGมบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

หัวหน5าสายช้ัน 
ผู5ตามชGวยหัวหน5าสายช้ัน 
 

 
 

หัวหน5าสายช้ัน 
ผู5ชGวยหัวหน5าสายช้ัน 
นางยมนา พาณิชยL 
และกลุGมบริหารงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 
 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๔๖ 

 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ตามกระบวนการ PQRAS โรงเรียนวัดเขาปาเจ,  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

 

๑. สภาพป�ญหา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา  จึงกำหนดไว5ใน

หมวด ๔ มาตราที่ ๒๒ - ๓๐ ในสGวนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกำหนดไว5ในหมวดที่ ๕ มาตราที่ ๓๑ - ๔๐ และ 

การนิเทศภายใน มีกำหนดไว5ในกฎกระทรวงวGาด5วยระบบหลักเกณฑL และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงกำหนดการกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู5บริหารไว5อยGางชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑLการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได5กำหนดให5การนิเทศภายใน

เป9นสGวนหนึ่งของเกณฑLการประเมินด5วยเพื่อให5ผู5บริหารสถานศึกษาได5ตระหนัก เห็นความสำคัญและนำไปปฏิบัติใน

โรงเรียนให5มีประสิทธิภาพและได5ผลอยGางเป9นรูปธรรม  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาให5เข5าสูGมาตรฐาน 

นักเรียนได5รับการพัฒนาทุกด5าน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังกลGาวนั้น ต5องอาศัยกระบวนการอยGางน5อย   

๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ

การศึกษา โดยจะต5องมีการดำเนินการอยGางตGอเนื่องสอดคล5องและควบคูGกันไป การนิเทศภายในโรงเรียนเป9นกิจกรรมท่ี

สำคัญ ที่ให5ผู5บริหารและครูปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในช้ันเรียนซึ่งจะสGงผลให5หนGวยงานที่เกี่ยวข5องให5ความ

สนใจและสGงเสริมการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนมากข้ึน  

การนิเทศการศึกษาเป9นกระบวนการหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่สำคัญและจำเป9นตGอการพัฒนาพฤติกรรม

การสอนของครูให5มีประสิทธิภาพ ซึ ่งสGงผลตGอการเรียนรู 5ของผู 5เรียน โดยเฉพาะการสอนที่เน5นผู 5เรียนเป9นสำคัญ        

การนิเทศการสอนจึงมีความสำคัญอยGางยิ่งเพราะวGาในบางครั้งแม5วGาครูผู5สอนจะใช5ความรู5ความสามารถในกิจกรรมที่ได5

วางแผนไว5แล5วก็ตาม อาจมีบางอยGางไมGสมบูรณL หากมีคนคอยชี้แนะ แนะนำชGวยเหลือ จะทำให5การสอนเกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพมากกวGาท่ีจะทำการสอนเพียงคนเดียว หรือนิเทศตนเองได5 ความสำเร็จสูงสุดของการนิเทศ คือ “การนิเทศ

เพื่อการนิเทศ” ซึ่งในการท่ีจะทำให5บรรลุวัตถุประสงคLได5ต5องปรับปรุงกลยุทธLในการนิเทศการศึกษาจากการนิเทศเป9น

กลุGมใหญGเป9นนิเทศกลุGมยGอยและเน5นการนิเทศเป9นรายบุคคลให5มากขึ้น ซึ่งต5องปรับปรุงทั้งตัวผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ

ให5เกิดการยอมรับการนิเทศและนำไปปฏิบัติ บรรยากาศทางการนิเทศจะดีหรือไมGข้ึนอยูGกับผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ ถ5า

ผู5นิเทศมีความสามารถ ผู5รับการนิเทศมีความพร5อมก็จะสGงเสริมให5.     การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ อันจะสGงผลตGอ 

ประสิทธิภาพในการทำงานของครูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 โรงเรียนวัดเขาปXาเจ5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ จัดกิจกรรมการเรียน.    

การสอนตั้งแตGชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖ มีผู5บริหารสถานศึกษา ๑ คน ข5าราชการครู ๓ คน ครูอัตราจ5าง  

๒ คน จากการศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนพบวGา มีครูไมGครบชั้น รับผิดชอบสอนเกือบทุกรายวิชา และมีภาระงานอ่ืน

ตามโครงสร5างการบริหารงานของโรงเรียน จึงทำให5สGงผลกระทบตGอคุณภาพของนักเรียน  
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จากการวิเคราะหLผลการประเมินระดับชาติ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ พบวGา ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู5เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ ความสามารถด5านภาษา คะแนนเฉลี่ยร5อยละ 

๔๖.๔๒ ความสามารถด5านคำนวณ คะแนนเฉลี่ยร5อยละ ๔๔.๒๘ ความสามารถด5านเหตุผล คะแนนเฉลี่ย ๓๖.๗๘ รวม

ความสามารถทั้ง ๓ ด5าน คะแนนเฉลี่ย ๔๒.๕๐ ซึ่งลดลงจากป�การศึกษา ๒๕๕๙ และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ๕๙.๖๗ คณิตศาสตรL คะแนนเฉล่ีย 

๕๓.๓๓ วิทยาศาสตรL คะแนนเฉลี่ย ๓๗.๕๘ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ๓๕.๐๐ และรวม ๔ รายวิชาคะแนนเฉล่ีย 

๔๖.๓๙ ลดลงจากป�การศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้จากการวิเคราะหL พบวGา ครูไมGได5ใช5สื่อที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู5เป9น

แบบบรรยายมากกกวGาให5นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และการนิเทศภายในไมGได5ดำเนินการตาม

โครงการที่กำหนด ซึ ่งการนิเทศการศึกษาเป9นกระบวนการหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่สำคัญและจำเป9นตGอ 

การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูให5มีประสิทธิภาพ ซึ่งสGงผลตGอการเรียนรู5ของผู5เรียน การนิเทศการสอนจึงมี

ความสำคัญอยGางยิ่งเพราะวGาในบางครั้งแม5วGาครูผู5สอนจะใช5ความรู5ความสามารถในกิจกรรมที่ได5วางแผนไว5แล5วก็ตาม 

อาจมีบางอยGางไมGสมบูรณL หากมีคนคอยชี้แนะ แนะนำชGวยเหลือ จะทำให5การสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากกวGาที่จะ

ทำการสอนเพียงคนเดียว หรือนิเทศตนเองได5 

ในป�การศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดเขาปXาเจ5 จึงดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกตLใช5วิธี

การศึกษาชั ้นเร ียน (Lesson Study) ตามกระบวนการ PORAS โดยมีข ั ้นตอน ๕ ขั ้น คือ ๑) Plan (วางแผน)              

๒) Observe (สังเกตการจัดการเรียนรู5) ๓) Reflect (การสะท5อนผล) ๔) Adjust (การปรับปรุงการจัดการเรียนรู5) และ 

๕) Support (การสGงเสริม สนับสนุน) มีผู5รGวมศึกษาช้ันเรียน ประกอบด5วย ๑) ผู5บริหารสถานศึกษา ๒) หัวหน5างาน

วิชาการ ๓) ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔) ตัวแทนผู5ปกครองในชั้นเรียน ครูผู 5สอนจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู5เชิงรุก (Active Leaning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู5เรียน 

 

๒. ข,อมูลพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนวัดเขาปXาเจ5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ตั้งอยูGหมูGที่ ๔ ตำบลแพรก

หา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดการเรียนการสอนตั้งแตGชั้นอนุบาลป�ที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖ มีเขตพื้นท่ี

บริการ ๓ หมูGบ5าน  ได5แกG หมูGท่ี ๔ หมูGท่ี ๖ และหมูGท่ี ๘ 

 ๒.๑ ข5อมูลครูและบุคลากร 

  ๒.๑.๑ ครูประจำการ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ตำแหน/ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

๑. นางภัทราพร หนูป�กขิณ ผู5อำนวยการชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

๒. นายอรรถวิทยL กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ประวัติศาสตรL 

๓. นางจรรยา ปานเพชร ครู ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 

๔. น.ส.รวิกาญจนL ลาภจินดา ครูผู5ชGวย ศษ.บ. ประถมศึกษา 
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๒.๑.๒ ครูอัตราจ5าง 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ตำแหน/ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

๑. น.ส.จุฬารัตนL สงย5อย ครูอัตราจ5าง กศ.บ วิทยาศาสตรL-ฟ§สิกสL 

๒. น.ส.เย็นฤดี  สุกการ ครูอัตราจ5าง ค.บ ภาษาไทย 

จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก    ๓ คน    คิดเป9นร5อยละ  ๖๐ 

จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๒ คน    คิดเป9นร5อยละ  ๔๐ 

 

๒.๒ ข5อมูลนักเรียน 

       ๑) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๕๙ คน 

   ระดับปฐมวัย 

ช้ัน ชาย หญิง รวม 

อ.๒ ๗ ๓ ๑๐ 

อ.๓ ๔ ๖ ๑๐ 

รวมอนุบาล ๑๑ ๙ ๒๐ 

ระดับประถมศึกษา 
   

ช้ัน ชาย หญิง รวม 

ป.๑ ๘ ๐ ๘ 

ป.๒ ๓ ๓ ๖ 

ป.๓ ๓ ๒ ๕ 

ป.๔ ๕ ๓ ๘ 

ป.๕ ๔ ๓ ๗ 

ป.๖ ๓ ๒ ๕ 

รวมประถมศึกษา ๒๖ ๑๓ ๓๙ 
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๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ๓.๑ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู5เรียนระดับชาติ (National Test : NT)               

ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 

ความสามารถ 

คะแนนเฉล่ีย 

ป�การศึกษา ๒๕๕๙ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 

ด,านภาษา (Literacy) ๕๑.๐๐ ๕๕.๙๑ ๕๒.๖๗ ๔๖.๔๒ 

ด,านคำนวณ (Numeracy) ๓๖.๙๙ ๔๘.๑๖ ๓๗.๗๕ ๔๔.๒๘ 

ด,านเหตุผล (Reasoning 

Abilities) 
๕๓.๓๘ ๖๘.๕๗ ๔๕.๓๑ ๓๖.๗๘ 

รวมความสามารถท้ัง ๓ ด,าน ๔๗.๑๓ ๕๗.๕๕ ๔๕.๒๕ ๔๒.๕๐ 

   

๓.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ป�การศึกษา ๒๕๕๙ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 

ภาษาไทย ๕๒.๙๘ ๗๐.๑๗ ๔๖.๕๘ ๕๙.๖๗ 

คณิตศาสตรL ๔๐.๔๗ ๖๖.๖๗ ๓๗.๑๒ ๕๓.๓๓ 

วิทยาศาสตรL ๔๑.๒๒ ๕๒.๐๘ ๓๙.๑๒ ๓๗.๕๘ 

ภาษาอังกฤษ ๓๔.๕๙ ๓๖.๖๗ ๓๖.๓๔ ๓๕.๐๐ 

รวม ๔๒.๓๑ ๕๖.๓๙ ๓๙.๗๙ ๔๖.๓๙ 

 

๔. เปBาหมาย 

 ๔.๑ ผลสัมฤทธิ ์การทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู 5เร ียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาป�ที ่ ๓               

แตGละด5านเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๕ 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ที่ ๖ แตGละรายวิชา

เพ่ิมข้ึนร5อยละ ๕ 

 ๔.๓ ครูผู5สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู5โดยเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญใช5กระบวนการเชิงรุก (Active Learning) 

 ๔.๔ การมีสGวนรGวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู5ปกครองนักเรียน 
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กระบวนการนิเทศภายในโดยประยุกตAใช,วิธีการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ตามกระบวนการ 

PORAS  ของโรงเรียนวัดเขาปBาเจ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. P- Plan (วางแผน) มีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ประชุมครูเพ่ือสร5างความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน และการนิเทศภายใน  

  ๑.๒ ประชุมครูรGวมกันจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาปXาเจ5  

  ๑.๓ กำหนดปฏิทินการนิเทศภายใน การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) โดยกำหนด ๑ คร้ัง ตGอ  

๑ คนในแตGละเดือน             

  ๑.๔ ประชุมครูช้ีแจงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยประยุกตLใช5วิธีการศึกษาชั ้นเรียน 

(Lesson Study) ตามกระบวนการ PORAS ของโรงเรียนวัดเขาปXาเจ5  

   ๑.๕ ประชุมให5ความรู5และสร5างความตระหนักให5ครูเห็นความสำคัญของชุมชนแหGงการเรียนรู5ทาง

วิชาชีพเป9นฐาน (PLC) 

๑.๖ ประชุมวิเคราะหLผลการทดสอบดังน้ี 

    ๑.๖.๑ ว ิ เคราะหLผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผ ู 5 เ รียนระดับชาต ิ (NT)  

ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับผลการทดสอบความสามารถแตGละด5านและตัวช้ีวัดท่ีต5องปรับปรุง  

    ๑.๖.๒ วิเคราะหLผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษา

ป�ที่ ๖ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานการเรียนรู5ที่โรงเรียนควรเรGงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวGา

P:Plan O: Observe 

R:Reflect S:Support PORAS 

A: Adjust 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๕๑ 

 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ และสาระที่โรงเรียนควรเรGงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวGาคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

  ๑.๗ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู5ปกครอง ชี้แจงการดำเนินการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 

Study) ตามกระบวนการ PORAS และการสร5างชุมชนแหGงการเรียนรู5ทางวิชาชีพเป9นฐาน (PLC) ของโรงเรียนวัดเขาปXา

เจ5  

  ๑.๘ ประชุม/อบรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญ การจัดกระบวนการ

เรียนรู5เชิงรุก (Active Learning)  

   ๑.๙ ครูผู5สอนคัดกรองนักเรียน รู5จักนักเรียนรายบุคคลโดยแบGงนักเรียนออกเป9นกลุGม ๓ กลุGม คือ เกGง 

ปานกลาง อGอน 

   ๑.๑๐ ครูผู5สอนพัฒนาตนเองในการเข5ารับการอบรมตGาง ๆ การศึกษาค5นคว5าด5วยตนเอง ค5นหาเทคนิค

วิธีการ นวัตกรรมใหมG ๆ นำมาประยุกตLใช5ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให5

สูงข้ึน 

  ๑.๑๑ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู5ที่เน5นการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู5ด5วยกระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

  ๑.๑๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน เชGน การจัดเตรียมห5องเรียน การสร5างบรรยากาศภายใน สื่อและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เป9นต5น 

 ๒. O - Observe สังเกตการจัดการเรียนรู, มีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 

  ๒.๑ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู5สอนและการเรียนรู5เชิงรุก

ของผู5เรียน (มีแผนการจัดเรียนรู5ประกอบ) โดยมีผู5ศึกษาช้ันเรียน ดังน้ี 

   ๑. ผู5บริหารสถานศึกษา 

   ๒. หัวหน5างานวิชาการ 

   ๓. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   ๔. ตัวแทนผู5ปกครองในช้ันเรียน 

  ๒.๒ ผู5ศึกษาช้ันเรียนบันทึกสะท5อนการเรียนรู5 (Learning Reflection) รายบุคคล  

  ๒.๓ ผู5ศึกษาชั้นเรียน ชุมชนแหGงการเรียนรู5ทางวิชาชีพเป9นฐาน (PLC) กิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครู 

๒.๔ บันทึกสะท5อนการเรียนรู5 (Learning Reflection) จากการสร5างชุมชนแหGงการเรียนรู5ทางวิชาชีพ 

เป9นฐาน (PLC) 

 ๓. R - Reflect (การสะท,อนผล) มีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 

  ๓.๑ ผู5ศึกษาชั้นเรียน (ผู5บริหารสถานศึกษา หัวหน5างานวิชาการ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและตัวแทนผู5ปกครอง) และครูผู5สอนรGวมกันสะท5อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู5หลังจากการสอนเสร็จใน

ชั่วโมงน้ัน ๆ โดยการบอกจุดแข็งและจุดควรพัฒนาเพ่ือให5ครูผู5สอนพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ัง

ตGอไป 
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 ๔. A - Adjust (การปรับปรุงการจัดการเรียนรู,) มีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 

  ๔.๑ ผู5บริหารสถานศึกษาบันทึกสมุดการนิเทศการศึกษารายบุคคลของครูผู5สอน โดยบันทึกจากผลการ

สะท5อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู5 

  ๔.๒ ครูผู5สอนนำผลการสะท5อนการเรียนรู5ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตGอไป  

  ๔.๓ ครูผู5สอนบันทึกผลการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู5ในบันทึกการนิเทศการศึกษา

รายบุคคลของตนเอง 

 ๕. S – Support (การสนับสนุน ส/งเสริม) มีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 

  ด5านความรู5 

   ๕.๑ ประชุม/อบรมให5ความรู5การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญ    

การจัดกระบวนการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) 

   ๕.๒ สGงเสริมสนับสนุนให5ครูเข5ารGวมอบรม/ประชุมตGาง ๆ ที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ หรือหนGวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึน 

   ๕.๓ สGงเสริมสนับสนุนให5ครูพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยการศึกษาค5นคว5าเพิ่มเติมจาก

หนังสือ เอกสาร เว็บไซตLตGาง ๆ  

   ๕.๔ สGงเสริมสนับสนุนครูในการฝ�กซ5อมนักเรียนเพ่ือแขGงขันทักษะทางวิชาการ 

  ด5านงบประมาณ 

   ๕.๕. สนับสนุนงบประมาณในการฝ�กซ5อมนักเรียนแขGงขันทักษะทางวิชาการ 

   ๕.๖ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำส่ือ อุปกรณLการจัดการเรียนรู5 เชGน Flash Drive ใสG

ความรู5 ดำเนินการจัดหา Flash Drive เพ่ือให5คุณครู Download ข5อมูลส่ือการจัดการเรียนการสอนจาก DLTV, 

YouTube หรือเว็บไซตLการศึกษาตGาง ๆ เพ่ือกระตุ5นความสนใจของผู5เรียน 

   ด5านขวัญและกำลังใจ 

๕.๗ สร5างขวัญและกำลังใจในการนิเทศตGอครูผู5สอนโดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

๕.๘ ช่ืนชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู5ท่ีเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญของครูผู5สอน สนับสนุน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) 

๕.๙ ช่ืนชมและให5กำลังใจครูผู5สอนในท่ีประชุม 

๕.๑๐ ให5คำแนะนำ ช้ีแนะ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๕.๑๑ เช่ือม่ันในศักยภาพของครูผู5สอนในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

   ๕.๑๒ จัดเตรียมอาหารวGางให5ครูผู5สอนและนักเรียนในการเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 
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สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการนิเทศภายใน 

๑. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู5เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 

 

ความสามารถ 

คะแนนเฉล่ีย 

ผลการพัฒนา ปPการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปPการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ด5านภาษา (Literacy) ๔๖.๔๒ ๗๑.๔๒ +๒๕.๐๐ 

ด5านคำนวณ (Numeracy) ๔๔.๒๘ ๗๙.๐๔ +๓๔.๗๖ 

ด5านเหตุผล (Reasoning Abilities) ๓๖.๗๘ ๗๐.๔๗ +๓๓.๖๙ 

รวมความสามารถท้ัง ๓ ด5าน ๔๒.๕๐ ๗๓.๖๕ +๓๑.๑๕ 

 

 

 
 

จากตารางผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู5เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษา 

ป�ท่ี ๓ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดังน้ี 

๑) ด5านภาษา คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๒๕.๐๐ 

๒) ด5านคำนวณ คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๓๔.๗๖ 

๓) ด5านเหตุผล คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๓๓.๖๙ 

   ๔) รวม ๓ ด5าน คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๓๑.๑๕ 

คะแนนเฉล่ียรายด5านแตGละด5านเพ่ิมข้ึนตามเปXาหมายท่ีกำหนด 
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ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตผุล รวม M ด้าน 

ปีการศกึษา EFGH ปีการศกึษา EFGI 
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๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 
 

กลุ/มสาระการเรียนรู, 

คะแนนเฉล่ีย 

ผลการพัฒนา ปPการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปPการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๕๙.๖๗ ๗๖.๐๐ +๑๖.๓๓ 

คณิตศาสตรL ๕๓.๓๓ ๕๓.๗๕ +๐.๔๒ 

วิทยาศาสตรL ๓๗.๕๘ ๔๖.๐๐ +๘.๔๒ 

ภาษาอังกฤษ ๓๕.๐๐ ๕๕.๖๓ +๒๐.๖๓ 

รวม ๔ กลุGมสาระการเรียนรู5 ๔๖.๓๙ ๕๗.๘๕ +๑๑.๔๕ 

 

 
 

จากตารางผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๖ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน ดังน้ี 

๑) ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๑๖.๓๓ 

๒) คณิตศาสตรL คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๐.๔๒ 

๓) วิทยาศาสตรL คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๘.๔๒ 

๔) ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๒๐.๖๓ 

๕) รวม ๔ รายวิชา คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร5อยละ ๑๑.๔๕ 

  คะแนนเฉลี่ยแตGละรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตรL และภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นตามเปXาหมายที่กำหนดรายวิชา

คณิตศาสตรLคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนแตGไมGเป9นไปตามเปXาท่ีกำหนด 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ รวม O รายวิชา 

ปีการศกึษา EFGH ปีการศกึษา EFGI 
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๓. ด5านครู 

 ๓.๑ ครูปรับเปลี่ยนกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน5นการจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active 

Learning) 

 ๓.๒ ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน5นผู5เรียนเป9นสำคัญ 

 ๓.๓ ครูใช5ส่ือการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย เชGน DLTV ส่ือของจริง วีดิทัศนL เพลง บัตรคำ รูปภาพ 

เป9นต5น 

 ๓.๔ ครูวัดและประเมินผลด5วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับผู5เรียน แตGละกลุGม 

๔. ด5านการมีสGวนรGวม 

 ๔.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู5ปกครองมีสGวนรGวมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

 ๔.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู5ปกครองมีความพึงพอใจตGอการจัดการศึกษา ประจำป�

การศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดเขาปXาเจ5 ด5านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ระดับมากท่ีสุดร5อยละ ๓๔.๐๐ ระดับมาก ร5อยละ ๖๐.๐๐ และระดับปานกลางร5อยละ ๖.๐๐ 

  

การนำผลการนิเทศภายในไปใช,ปรับปรุงและใช,พัฒนา 

 การดำเนินการนิเทศภายในโดยประยุกตLใช5วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ตามกระบวนการ PORAS 

ของโรงเรียนวัดเขาปXาเจ5 สGงผลให5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ ้น ครูมีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู5ท่ี

หลากหลาย และนำข5อเสนอแนะจากการเรียนรู5รGวมกันในชุมชนแหGงการเรียนรู5ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู5 ชุมชนมีสGวนรGวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให5

การนิเทศภายในดำเนินไปอยGางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงดำเนินการนิเทศภายในแบบบูรณาการโดยใช5ห5องเรียนเป9น

ฐานอยGางตGอเนื่องโดยประยุกตLใช5สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศภายใน พัฒนาครูให5มีความรู5ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือจัดการเรียนรู5อยGางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

รายงานการนิเทศภายในเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยประยุกตAใช,วิธีการศึกษา 

          ช้ันเรียน  (Lesson Study) ตามมกระบวนการ PORAS ปPการศึกษา ๒๕๖๑ 

          (เอกสารฉบับเต็ม) 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๕๖ 

 

การนิเทศภายใน โรงเรียนบ,านกุดตะกาบ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

 

ข,อมูลพ้ืนฐาน 

               จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให5มีการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช5พื้นท่ี

เป9นฐานและนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช5ห5องเรียนเป9นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู5เรียนตามนโยบาย “๒๕๖๒  

ปKทองแห=งการนิเทศภายใน หPองเรียนเป4นฐานเพื่อคุณภาพของผูPเรียน” ขึ้น เพื่อสร5างความเข5มแข็งการนิเทศภายใน

โรงเรียนให5มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปXาหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย ๔.๐ การนิเทศภายใน

สถานศึกษา  เป9นกระบวนการที่ผู5นิเทศในสถานศึกษา ประกอบด5วย ผู5บริหาร ผู5ชGวยผู5บริหาร  ครูวิชาการ  และท่ี

ผู5บริหารมอบหมายดำเนินการโดยใช5ภาวะผู5นำทำให5เกิดความรGวมมือรGวมใจ  ประสานงานและใช5ศักยภาพการทำงาน

อยGางเต็มที่  ซึ่งจะสGงผลตGอการพัฒนางานของสถานศึกษา โดยสGวนรวม  ให5เป9นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน

การศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๓ มีเจตนารมณLอยGางชัดเจนในเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยยึดนักเรียนเป9นสำคัญ  จะต5องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู5ให5เด็กได5คิดและปฏิบัติ

กิจกรรมด5วยตนเอง  จึงต5องมีการพัฒนาครูให5สอดคล5องกับหลักการดังกลGาว 

 โรงเรียนบ5านกุดตะกาบ ท่ีต้ัง ๑ หมูGท่ี ๑๗ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ โทร ๐๔๒-๑๖๕๔๓๓ โทรสาร๐๔๒-๑๖๕๔๓๓ e-mail : kudtakab_

๑@hotmail.com  Facebook: โรงเรียนบ5านกุดตะกาบ วาริชภูมิ  เป§ดสอนระดับชั ้น อนุบาลป�ท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาป�ท่ี ๓  เน้ือท่ี ๒๙ ไรG ๒๗ ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการบ5านกุดตะกาบ  และบ5านกุดตะกาบทุGง 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย/อ 

 โรงเรียนบ5านกุดตะกาบ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๗๐ ท่ี

หมูG  ๑๗ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยรองอำมาตรโทขุนวิจารยLสัณหกรรมนายอำเภอพรรณา

นิคม มีรองอำมาตรกิ่ง  เหมะธุลิน เป9นปลัดอำเภอประจำกิ่ง นายหนูเภาวงศLพรหม เป9นผู5ชGวยกรรมการกิ่ง นายคำดี  

วงศLประพุด เป9นครูใหญG เป§ดทำการที ่ศาลาวัดศรีสะอาดมีนักเรียนท้ังหมด ๕๑ คน ดำรงอยู Gด5วยเงินศึกษาพลี   

ดำเนินการสอนอยูGท่ีศาลาวัดจนถึง  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 

 พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางโรงเรียนได5รับงบประมาณกGอสร5างอาคารเรียนเป9นเงิน  ๒๘,๐๐๐บาท  และราษฎรชาวบ5าน

หาตัวไม5สมทบในการสร5างอีก จึงได5ทำการกGอสร5างขึ้นในที่ดินท่ีทางชาวบ5านได5สงวนไว5ในพื้นที่ ๒๐ไรG  ซึ่งเป9นบริเวณ

ที่ตั้งโรงเรียนในป�จจุบัน  ขณะนี้ได5จัดการเรียนการสอน ตั้งแตGชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาป�ที่  ๓ มีอาคารเรียน  ๔ 

หลัง  โรงฝ�กงาน  ๑ หลัง ป�จจุบัน มีครู-อาจารยLทั้งสิ้น  ๑๕ คน  ผู5อำนวยการโรงเรียนป�จจุบันคือนายบุญจันทรL   เจริญ

ไชย  มีนักการภารโรง  ๑ คน  มีนักเรียนในป�การศึกษา  ๒๕๖๒ จำนวน  ๑๖๒  คน 
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  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป9นชุมชนชนบท เศรษฐกิจคGอนข5างยากจน มีประชากรประมาณ 

๒,๓๐๐ คน บริเวณใกล5เคียงโดยรอบโรงเรียน ได5แกG สวนผลไม5 และ สวนยางพารา อาชีพหลักของชุมชน คือ 

เกษตรกรรมสGวนใหญGนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท5องถิ่นที่เป9นที่รู5จักโดยทั่วไป คือ การย5อมผ5าจากสี

ของเปลือกไม5การทำไวนLเมGา 

  ผู5ปกครองสGวนใหญG จบการศึกษาระดับประถมศึกษาป�ที่ ๔ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สGวนใหญGนับถือ

ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได5โดยเฉลี่ยตGอครอบครัว ตGอป�  ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยตGอครอบครัว  ๕ 

คน 
 

  ๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  ช้ันประถมศึกษาป�ที่ ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๘.๑๗  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป  คิดเป9นร5อยละ  ๘๖.๖๗ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๕  คน 

  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๒ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๘.๐๗  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป คิดเป9นร5อยละ ๖๙.๑๖ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๒ คน 

  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๓ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๙.๕๓  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ๓ข้ึนไป คิดเป9นร5อยละ ๗๘.๕๘ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๔  คน 

  ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ท้ัง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๖.๖๕  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป คิดเป9นร5อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท้ังหมด ๙  คน 

  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๕ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๒.๒๕ และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป  คิดเป9นร5อยละ  ๔๒.๑๑ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๙  คน 

  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๓.๙๐  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป  คิดเป9นร5อยละ  ๗๒.๗๓ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๑  คน 

  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ท้ัง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๓.๗๙  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป  คิดเป9นร5อยละ  ๗๘.๕๗ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๔  คน 

  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๒ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๕.๓๐  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับ ๓ ข้ึนไป  คิดเป9นร5อยละ  ๘๔.๖๒ ของนักเรียนท้ังหมด ๑๓  คน 

  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๓ ป�การศึกษา ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุGมสาระการเรียนรู5  เฉลี่ยร5อยละ ๗๕.๒  และ

ภาพรวมแยกตามระดับคะแนน จำนวนนักเรียนที่ได5ระดับ ๓ ขึ้นไป  คิดเป9นร5อยละ  ๗๒.๗๓ ของนักเรียนทั้งหมด ๑๑  

คน 

  ๒) ผลการประเมินการอGาน คิด วิเคราะหLและเขียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๑-๖ ป�

การศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับดี-ดีเย่ียม  คิดเป9นร5อยละ  ๙๘.๖๕ ของนักเรียนท้ังหมด ๘๐  คน 

 ๓) ผลการประเมินการอGาน คิด วิเคราะหLและเขียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑-๓ ป�

การศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักเรียนท่ีได5ระดับดี-ดีเย่ียม  คิดเป9นร5อยละ  ๑๐๐ ของนักเรียนท้ังหมด ๔๐  คน 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๕๘ 

 

   ๔) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู5เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู,เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปPท่ี ๓ ปPการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ 

 

ความสามารถ 
ปPการศึกษา

๒๕๕๙ 

ปPการศึกษา

๒๕๖๐ 

ปPการศึกษา

๒๕๖๑ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ปPการศึกษา 

๒๕๖๑ 

สพฐ 

ปPการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ด,านภาษา ๗๑.๐๒ ๕๔.๒๘ ๔๓.๘๙ ๕๓.๓๙ ๕๒.๗๓ 

ด,านคำนวณ ๖๖.๙๓ ๔๙.๒๐ ๔๗.๒๗ ๔๙.๙๔ ๔๗.๘๙ 

ด,านเหตุผล ๘๐ ๕๔.๖๐ ๔๗.๕๓ ๔๗.๓๑ ๔๗.๕๗ 

รวมท้ัง ๓ ด,าน ๗๒.๖๕ ๕๒.๖๙ ๔๕.๒๓ ๕๐.๒๑ ๔๙.๔๐ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปPการศึกษา ๒๕๖๑  ช้ันประถมศึกษาปPท่ี ๖ 

 

วิชา 
ปPการศึกษา

๒๕๕๙ 

ปPการศึกษา

๒๕๖๐ 

ระดับ

โรงเรียน 

ปPการศึกษา

๒๕๖๑ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปPการศึกษา๒๕๖๑ 
ประเทศ 

ภาษาไทย ๕๘.๒๓ ๔๓.๘๖ ๕๙.๒๘ ๕๓.๔๓ ๕๕.๙ 

คณิตศาสตรA ๓๖ ๓๔.๕๕ ๔๘.๗๕ ๓๓.๗๙ ๓๗.๕ 

วิทยาศาสตรA ๔๔.๒๕ ๔๐.๘๒ ๔๐.๒๕ ๓๘.๑๖ ๓๙.๙๓ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๗๕ ๓๗.๗๓ ๓๖.๕๖ ๓๓.๕๓ ๓๙.๒๔ 

รวมเฉล่ีย ๔๒.๓๑ ๓๙.๒๔ ๔๖.๒๑ ๓๙.๗๓ ๔๓.๑๔ 
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 เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และร,อยละของผลต/าง

ระหว/าง ปPการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 

วิชา 
ปPการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปPการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ร,อยละของผลต/าง 

ระหว/างปPการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๓.๘๖ ๕๙.๒๘ ๑๕.๔๒ 

คณิตศาสตรL ๓๔.๕๕ ๔๘.๗๕ ๑๔.๒ 

วิทยาศาสตรL ๔๐.๘๒ ๔๐.๒๕ -๐.๕๗ 

ภาษาอังกฤษ ๓๗.๗๓ ๓๖.๕๖ -๑.๑๗ 

รวมเฉล่ียท้ัง๔ด5าน ๓๙.๒๔ ๔๖.๒๑ ๖.๙๗ 

  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปPการศึกษา ๒๕๖๑ ช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี ๓ 

 

วิชา ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประเทศ 

ภาษาไทย ๕๗.๒๗ ๕๐.๕๘ ๕๔.๔๒ 

คณิตศาสตรA ๒๘.๘๒ ๒๕.๙๖ ๓๐.๐๔ 

วิทยาศาสตรA ๓๔.๓๖ ๓๕.๒๐ ๓๖.๑๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๗๓ ๒๖.๑๔ ๒๙.๔๕ 

รวมเฉล่ีย ๓๖.๐๕ ๓๔.๔๘ ๓๔.๔๘ 

 

 เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร,อยละของผลต/าง

ระหว/างปPการศึกษา๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี ๓ 

 

วิชา 
ปPการศึกษา 

๒๕๕๙ 

ปPการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปPการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ร,อยละของผลต/าง 

ระหว/างปPการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๔.๒๓ ๔๖.๕๐ ๕๗.๒๗ ๑๐.๗๗ 

คณิตศาสตรA ๒๔.๓๗ ๑๙ ๒๕.๘๒ ๖.๘๒ 

วิทยาศาสตรA ๒๗.๐๘ ๓๐.๓๓ ๓๔.๓๖ ๔.๐๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๖๙ ๒๓.๕๐ ๒๖.๗๓ ๓.๒๓ 

รวมเฉล่ีย ๓๐.๓๔ ๒๙.๘๓ ๓๖.๐๕ ๖.๒๒ 
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๒. วัตถุประสงคA 

  ๑. เพ่ือให5โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลภายในโรงเรียน 

  ๒. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของครูให5มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

  ๓. เพ่ือให5นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 

๓. เปBาหมาย 

  ๑. โรงเรียนมีคูGมือการนิเทศท่ีชัดเจน 

  ๒. ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได5รับการนิเทศภายใน 

  ๓. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนทุกกลุGมสาระ 

 

๔. รูปแบบ/กระบวนการ 

 

 
              

             ทักษะวิชาการ หมายถึง  ผู 5เรียนมีความรู5ความสามารถทางด5านวิชาการตามกลุGมสาระการเรียนรู 5ของ

หลักสูตร  มีทักษะพื้นฐานด5านเทคโนโลยีสารสนเทศและการทักษะการสื่อสาร มีความรู5ความสามารถด5านการอGาน 

การเขียน และการคิดคำนวณ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหL คิดอยGางเป9นระบบ  คิดสร5างสรรคLตัดสินใจแก5ป�ญหา

ได5อยGางมีสติสมเหตุผลและมีความคิดริเร่ิมสร5างสรรคLผลงานได5อยGางภาคภูมิใจ 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๖๑ 

 

             ทักษะชีวิต หมายถึง ผู5เรียนมีความตระหนักรู5และเห็นคุณคGาในตนเองและผู5อื่น มีความสามารถคิดวิเคราะหL 

ตัดสินใจและมีวิจารณญาณในการแก5ป�ญหาได5อยGางสร5างสรรคL  สามารถจัดการกับอารมณLและความเครียดได5อยGาง

เหมาะสม  มีความสามารถในการสร5างสัมพันธภาพที่ดี  กับผู5อื่นและสามารถปรับตัวเข5ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคตมีความเป9นผู5นำมีความรับผิดชอบตGอตนเองและผู5อื่นมีความสำนึกรักษLถ่ินฐาน และดำรงอยูGอยGางพอเพียงและ

มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู5ข5ามวัฒนธรรม   

             ทักษะอาชีพ หมายถึง ผู5เรียนมีเจตคติที่ดีตGอการประกอบสัมมาชีพ  สามารถวิเคราะหLและประเมินทางเลือก

ในการเข5าสูGอาชีพ  ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะพื้นฐานด5านอาชีพท่ีตอบสนอง ความถนัด ความ

สนใจและสอดคล5องความต5องการของสถานประกอบการและชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช5ในการบริหารจัดการ

อาชีพได5 

 

๕. เคร่ืองมือนิเทศ 

๑.  แผนการนิเทศภายใน 

๒. ปฏิทินการนิเทศภายใน 

๓. แบบประเมินการนิเทศภายใน 

๔. แบบสัมภาษณLครู 

๕. แบบสังเกตการณLนิเทศภายใน และแบบสังเกตการสอน 

๖. แบบบันทึก  PLC 

๗. แบบประเมินความพึงพอใจของผู5ท่ีเก่ียวข5อง 

  

๖. ประเมิน/สรุป 

๑. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการความวัตถุประสงคL และเปXาหมาย 

๒. ประเมินความคิดเห็นเพ่ือทราบความพึงพอใจของผู5รับการนิเทศ 

๓. ประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน 

๔. สรุปผลการประเมิน เพ่ือใช5สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตGอไป 
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ส3วนท่ี ๕ 

การประยุกต4ใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียน 

  ป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีบทบาทในชีวิตประจำวันมนุษยLอยGางเห็นได5ชัดเจน และ

เป9นยุคแหGงการติดตGอสื่อสารแบบไร5ขอบเขต “Anytime Anywhere Anyplace” ภายใต5ยุค internet of Things 

(IoT) หรือ อินเทอรLเน็ตสรรพสิ่ง ที่อุปกรณL เครื่องใช5 หรือสิ่งตGาง ๆ ถูกเชื่อมโยงบนเครือขGายอินเทอรLเน็ต ทำให5เรา

สามารถสั ่งการควบคุมการใช5งานอุปกรณLตGาง ๆ ผGานทางเครือขGายอินเตอรLเน็ต  เชGน การสั ่งเป§ด- ป§ดไฟผGาน

โทรศัพทLเคลื่อนที่ การดำเนินการเก่ียวกับธุรกรรมการเงินผGานแอพพลิเคชั่น เป9นต5น ซึ่งในขณะนี้โลกของเรากำลังก5าว

เข5าสูGยุคพลิกผัน (Disruption Era) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก5าวกระโดด มีการพัฒนาป�ญญาประดิษฐL (Artificial 

Intelligence: AI)  ที่มีความฉลาดหรือความรู5ที่สร5างขึ้นมาจากสิ่งที่ไมGมีชีวิต ซึ่งรวบรวมหลาย ๆ สิ่งไว5ในสิ่งนั้น เพื่อให5

ตอบสนองความต5องการของมนุษยLให5สามารถคิดและเป9นผู5ชGวยในด5านตGาง ๆ เชGน ระบบนำทางรถยนตLไร5คนขับ, ชGวยผู5

อัจฉริยะในสมารLทโฟน ทีเราคุ5นกับชื่อ Siri ในระบบปฏิบัติการบนโทรศัพทLมือถือ iPhone พัฒนาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดังกลGาว ทำให5ชีวิตความเป9นอยูGเปลี่ยนแปลง สGงผลตGอการดำรงชีวิตประจำวันทำให5มนุษยL

ต5องเรียนรู5 และปรับเปลี่ยนตนเอง ให5ทันตGอวิทยาการใหมGๆ ทั้งในป�จจุบันและอนาคต หรืออีกนัยหนึ่งคือต5องรู5เทGาทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ซึ่งเป9นป�จจัยหนึ่งที่สGงผลตGอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยGาง

รวดเร็ว ทั้งด5านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม บทบาทเหลGานี้มีแนวโน5มที่สำคัญในการพัฒนา

ประเทศ 

 การนิเทศภายในโรงเรียนก็มีความจำเป9นที่จะต5องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให5มีความทันสมัย ก5าวทันการพัฒนา

ของเทคโนโลยี ซึ่งการประยุกตLใช5นั้นผู5อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน รวมท้ัง

นักเรียนทุกคน จำเป9นจะต5องมีความรู5 ความเข5าใจเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อที่จะนำไป

ประยุกตLใช5ให5เหมาะสมกับบริบทและความพร5อมของโรงเรียน ทั้งในด5านโครงสร5างพื้นฐาน (Infrastructure) ด5าน

อุปกรณL (Hardware) ด5านบุคลากร (People-ware) ซึ่งในป�จจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการ

หรือการเรียนรู5ที่หลากหลาย ในครั้งนี้จะขอนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่สามารถนำไปประยุกตLใช5เพื่อสนับสนุนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ดังตGอไปน้ี 

 ๑. การประยุกตLใช5 Google Classroom สำหรับการนิเทศภายในโรงเรียน 

  ๒. การประยุกตLใช5 LINE กับการนิเทศภายในโรงเรียน 

  ๓. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS 

  ๔. ระบบสนับสนุนชGวยเหลือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา AMSS 

  ๕. ระบบ OS : Online Supervision 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๖๓ 

 

๑. การประยุกตCใชP Google Classroom สำหรับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 Google Classroom เป9นแอปพลิเคชันที ่พัฒนาขึ ้นโดย Google ท่ีจัดอยู Gในกลุ Gมของการให5บริการใน

หมวดหมูGGoogle for Education ที่มีเครื่องมือสำหรับใช5ในงานด5านการศึกษาที่ประกอบไปด5วยแอปพลิเคชัน ตGาง ๆ 

เชGน จีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) ไดรฟ¿ (Drive) และห5องเรียน (Classroom) เป9นต5น โดย

เครื่องมือ ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำมาประยุกตLใช5ได5อยGางหลากหลายทั้ง ในเรื่องของการบริหารงานในองคLกร หรือ

นำมาใช5ในการจัดการเรียนการสอนหรือมาประยุกตLสำหรับการนิเทศภายในสถานศึกษาได5ด5วย สำหรับวัตถุประสงคLของ 

Google for Education พัฒนา ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานของโรงเรียนในทุกระดับ ทั้งโรงเรียน ขนาดเล็กหรือใหญG 

หรือแม5กระทั่งมหาวิทยาลัย สามารถท่ีจะ ใช5งานได5 เนื่องด5วยเป9นบริการที่เป§ดใช5งานแบบฟรี ไมGต5องเสีย คGาใช5จGาย มี

การใช5งานที่สะดวกและงGาย ทำให5ทุกคนไมGวGาจะเป9น ผู5อำนวยการสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

สามารถใช5งาน ได5โดยการมีสGวนรGวมในการใช5งานแอปพลิเคชันตGาง ๆ รGวมกัน รวมถึงการใช5งานได5ทุกที่ทุกเวลา (Any 

time Any place) เข5าถึงได5ในหลากหลาย อุปกรณL ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรL แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพทLมือถือ เป9นต5น 

 

อ5างอิง: ดนัยศักด์ิ กาโร  (๒๕๖๑) 

 ในครั้งนี้จะขอเสนอแนะการประยุกตLใช5งาน การประยุกตLใช5 Google Classroom สำหรับการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ซ่ึงการใช5งาน Google Classroom สำหรับการสร5างเป9นห5องเรียนออนไลนLไว5สำหรับมอบหมายงาน พบปะ

พูดคุยหรือแลกเปลี่ยน ข5อมูลขGาวสารตGาง ๆ กัน ระหวGางผู5อำนวยการสถานศึกษา ทีมนิเทศภายใน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถเชิญ รองผู5อำนวยเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศกLประจำศูนยL

เครือขGาย ศึกษานิเทศกLของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา หรือผู5เช่ียวชาญเพื่อทำหน5าที่ให5ปรึกษา แนะนำ ในรูปแบบ
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ออนไลนLซึ่งสามารถเข5าไปสร5างห5องเรียนไว5ใน Google Classroom ได5ท่ี https://classroom.google.com จากน้ัน

ดำเนินการสร5างห5อง โดยคลิกท่ีเคร่ืองหมาย + มุมบนด5านขวาตามรูป  

 

 ความสามารถของ Google Classroom 

  ๑. สามารถเชิญผู5คนให5เข5ารGวมในฐานะครู (ผู5นิเทศ เชGน ผู5อำนวยการโรงเรียน ทีมนิเทศ รองผอ.สพท. 

ศึกษานิเทศกL ผู5เช่ียวชาญ เป9นต5น) และ นักเรียน (ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป9นผู5รับการนิเทศ) 

  ๒. ผู5นิเทศสามารถมอบหมายงาน ให5ผู5รับการนิเทศดำเนินการ เชGน การสGงแผนการจัดการเรียนรู5 สGงคลิป

วีดีโอบรรยากาศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน สGงข5อมูลขGาวสาร ความรู5 การให5คำแนะนำท้ังรูปแบบกลุGมและ

รายบุคคล 

  ๓. สามารถกำหนดระยะเวลากำหนดการสGงงาน กำหนดการให5คะแนน นัดหมาย  

  ๔. สามารถสGงงานในรูปแบบการอัพโหลดเข5าภายในห5องหรือเช่ือมโยงไปยัง Drive หรือ เว็บไซตLอ่ืน ได5 

  ๕. สามารถจัดการยกเลิกหรือผู5ใช5งาน 

  ๖. สามารถบันทึกหรือสำรองข5อมูลภายในห5องได5 

  ๗. ผู5รับการนิเทศสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู5รGวมกันภายในห5องและผู5นิเทศสามารถให5คำแนะนำ หรือ

ข5อเสนอแนะเติมเต็ม 

  ๘. สามารถใช5งานได5บนเคร่ืองคอมพิวเตอรLและอุปกรณLเคล่ือนท่ีท้ังโทรศัพทLมือถือและแท็บเล็ต 

  ๙. สามารถจัดการเผยแพรGข5อมูลสารสนเทศ แจ5งขGาว นำเสนอความรู5ในรูปแบบเอกสาร คลิปวีดีโอ ใน

รูปแบบออนไลนL  

  ๑๐. สามารถเช่ือมโยงกับแอปพลิเคชันของ Google for Education 

 เง่ือนไขสำหรับการใช,งาน Classroom 

   ๑. ผู5ใช5งานทั้งครู (ผู5นิเทศ) และ นักเรียน (ผู5รับการนิเทศ) จำเป9นต5องมีบัญชีผู5ใช5งาน Gmail สำหรับ

เข5าใช5งาน 

   ๒. รองรับการใช5งานสำหรับครู (ผู5นิเทศ) ได5ไมGเกิน ๒๐ คน และ นักเรียน (ผู5รับการนิเทศ) ไมGเกิน 

๑,๐๐๐ คน ตGอ ๑ ห5อง 

   ๓. ผู5ใช5งานต5องเช่ือมตGอระบบเครือขGายอินเทอรLเน็ตเพ่ือใช5งาน 

 สำหรับการใช5งาน Google Classroom มีคำอธิบายอยGางละเอียดซึ่งสามารถเข5าเรียนรู5และศึกษาเพิ่มเติมได5

ท่ี https://support.google.com/edu/classroom#topic=๖๐๒๐๒๗๗ หรือตาม QR-Code ตGอไปน้ี 
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๒. การประยุกตCใชP LINE กับการนิเทศภายในโรงเรียน 

 ป�จจุบันการส่ือสารของมนุษยLได5รับการพัฒนาให5ส่ือสารถึงกันอยGางรวดเร็ว อันเป9นผลมาจากความก5าวหน5าด5าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรLที่ได5เข5ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษยLมากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผู5ใช5สามารถมีสGวนรGวม 

สร5าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตGาง ๆ ผGานระบบอินเทอรLเน็ตได5 คือ Social Media คำนี้ คณะกรรมการจัดทำ

พจนานุกรมศัพทLคอมพิวเตอรLและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพทLวGา สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไป

เรียกวGา สื่อออนไลนL หรือ สื่อสังคมออนไลนL ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุGมหนึ่งที่ทำงานโดยใช5

พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแตGรุGน ๒.๐ เชGน บีโบ มายสเปซ เฟซบุ¯ก ทวิตเตอรL วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ¿ และบล็อกตGาง ๆ 

ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมวGา สื่อที่ผู5บริโภคสร5างขึ้น (consumer-generated media หรือ CGM) สำหรับกลุGมบุคคลผู5

ติดตGอส่ือสารกันโดยผGานสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะสGงขGาวสารข5อมูลแลกเปลี่ยนกันแล5ว ยังอาจทำกิจกรรมที่สนใจรGวมกัน

ด5วย กลุGมบุคคลที่ติดตGอสื่อสารกันโดยผGานสื่อสังคมดังกลGาว คือ Social Network ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม

ศัพทLคอมพิวเตอรLและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญญัติศัพทL Social Network วGา เครือขGายสังคม ในเครือขGายสังคม กลุGม 

“เพื่อน” หรือ “ผู5ติดตGอกัน” จะต5องแนะนำตนเองอยGางสั้น ๆ โดยทั่วไปซอฟตLแวรLที่ให5บริการเครือขGายสังคมจะเป§ด

โอกาสให5กลุGมเพื่อน ๆ วิพากษLวิจารณLกันเองได5 สGงข5อความสGวนตัว และเข5าไปอGานข5อความของเพื่อน ๆ ในกลุGมได5 

ซอฟตLแวรLบางประเภทจะสามารถให5เพื่อน ๆ เพิ่มเสียงและภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติของตนได5ด5วย นอกจากนี้ เพ่ือน

บางคนก็อาจจะสร5างโปรแกรมยGอย ๆ ข้ึนมาให5ใช5รGวมกันได5 เชGน เลGนเกม ถามป�ญหา หรือปรับแตGงรูปภาพ ทำให5บางคน

มีผู5สมัครเข5ามาเป9นเพ่ือนด5วยมากมาย 

 เครือขGายสังคมออนไลนL (Social networks) คือ เว็บไซตLหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรLที่ชGวยให5คน สามารถการ

สื่อสารและแบGงป�นข5อมูล บนอินเทอรLเน็ตโดยใช5คอมพิวเตอรLหรือโทรศัพทLมือถือ อีกความหมายคือ รูปแบบของเว็บไซตL 

ในการสร5างเครือขGายสังคม สำหรับผู5ใช5งานในอินเทอรLเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได5ทำ และ

เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู5อื่น ในบริการเครือขGายสังคมมักจะประกอบไปด5วย การแช็ต สGงข5อความ สGง

อีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก การทำงานคือ คอมพิวเตอรLเก็บข5อมูลพวกนี้ไว5ในรูปฐานข5อมูล sql สGวน video 

หรือ ร ูปภาพ อาจเก็บเป9น ไฟลLก ็ได 5 บร ิการเครือขGายสังคมที ่ เป 9นที ่น ิยมได5แกG ไฮไฟฟ¿ มายสเปซ เฟซบุ̄ก  

ออรLกัต มัลติพลาย และไลนL โดยเว็บเหลGานี้มีผู5ใช5มากมาย เชGน เฟสบุ¯ค เป9นเว็บไซตLที่คนไทยใช5มากที่สุด ในขณะท่ี 

ออรLกัตเป9นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย ป�จจุบัน บริการเครือขGายสังคม มีผลประโยชนLคือหาเงินจากการโฆษณา 

การเลGนเกมโดยใช5บัตรเติมเงิน โดยสรุป เครือขGายสังคมออนไลนL (Social network) หมายถึง  เว็บไซตLหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอรLที่ชGวยให5คนสมารถสร5างเครือขGายสังคม สำหรับผู5ใช5งานในอินเทอรLเน็ต เพื่อใช5ในการสื่อสารแบGงป�นข5อมูล 
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เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได5ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู5อื่น เชGน Applications 

Line, Facebook เป9นต5น 

  แอปฟลิเคช่ันไลนA (Applications LINE) 

 ไลนL (อังกฤษ: LINE) เป9นโปรแกรมระบบสGงข5อความทันที ที่มีความสามารถใช5งานได5ทั้งโทรศัพทLมือถือที่มี

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยดL, วินโดวสLโฟน ทั้งยังสามารถใช5งานได5บนคอมพิวเตอรLสGวนบุคคล และแมคโอเอส 

ด5วยความที่มีลูกเลGนมากมาย สามารถคุย สGงรูป สGงไอคอน สGงสติกเกอรL ตั้งคGาคุยกันเป9นกลุGม สามารถสร5างแบบสำรวจ 

สร5างตารางการนัดหมายกิจกรรม ฯลฯ ทำให5มีผู5ใช5งานโปรแกรมน้ีเป9นจำนวนมาก ชาวไทยนิยมใช5เป9นอันมาก  

 จากความสามารถของแอปพลิเคชันไลนLที่สามารถสGงข5อความ สGงรูปภาพ ไฟลLวิดีโอ และสามารถตั้งคGาการคุย

เป9นกลุGมได5 ทำให5สามารถนำมาประยุกตLใช5ในการนิเทศภายในโรงเรียนได5 โดยสามารถตั้งกลุGมการคุยสำหรับการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ดังน้ี 

 ๑. กลุGมไลนLโรงเรียน (สูงสุด ๕๐๐ คน) สมาชิกประกอบด5วย ข5าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน

โรงเรียน ใช5สำหรับแลกเปลี่ยนข5อมูลขGาวสารกันภายในโรงเรียน เป9นชGองทางสำหรับผู5บริหารสถานศึกษา ใช5ในการ ส่ัง

การ การนิเทศติดตามการดำเนินงาน เป9นชGองทางในแจ5งป�ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของครู หรือรายงาน

ผลการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน 

 ๒. กลุGมไลนLกลุGมสาระการเรียนรู5 สมาชิกประกอบด5วย ผู5บริหารสถานศึกษา หัวหน5ากลุGมสารการเรียนรู5 

ครูผู5สอน   ใช5สำหรับแลกเปลี่ยนข5อมูลขGาวสารกันภายในกลุGมสาระการเรียนรู5 เป9นชGองทางสำหรับผู5บริหารสถานศึกษา/

หัวหน5ากลุGมสาระการเรียนรู5 ใช5ในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุGมสาระฯ เป9นชGองทางสำหรับ

ครูผู5สอนในการในแจ5งป�ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของครูใน

กลุGมสาระฯ มีแนวทางในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๒.๑ ครูผู5สอนรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในไลนLกลุGมสาระฯ พร5อมเอกสารหลักฐาน 

เชGน รูปภาพการจัดกิจกรรม เอกสารประกอบการสอน บันทึกผลหลังสอน และช้ินงานนักเรียน เป9นต5น  

  ๒.๒ ผู5บริหารโรงเรียน ผู5ที ่ผู 5บริหารมอบหมาย ทำการนิเทศการสอน ให5ข5อเสนอแนะ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู5สอนที่ได5รายงานมาในไลนLกลุGมสาระฯ ในขั้นตอนนี้อาจใช5รูปแบบ PLC ในการนิเทศ 

สรุปได5 ดังภาพประกอบ  
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ภาพแสดง แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนด,วยไลนAกลุ/ม 

๓. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) เป9นระบบที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อเปลี่ยนแปลง

ไปสู GการบริหารจัดการสมัยใหมG ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เป9นระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ 

(Management Information System) โดยหวังวGาจะกGอให5เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตGอการจัดการการศึกษา 

สGงผลกระทบในทางบวกอยGางใหญGหลวงตGอประเทศชาติ 

โดยโปรแกรมดังกลGาวเป9นระบบขนาดใหญGที่โรงเรียนสามารถนำไปบริหารจัดการข5อมูลสารสนเทศพื้นฐานของ

โรงเรียน การประยุกตLใช5ระบบรับสGงหนังสือระหวGางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได5 ตลอดจนสามารถประยุกตLเพ่ือใช5ใน

การนิเทศภายในของโรงเรียน 
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 ข,อจำกัดของโปรแกรม 

1. ระบบจะต5องมีการติดต้ังผGานเคร่ือง Server ท่ีจะต5องมีผู5เช่ียวชาญด5านคอมพิวเตอรLในการติดต้ังระบบ 

2. โรงเรียนจะต5องมีเคร่ืองคอมพิวเตอรLแมGขGาย Server ในการติดต้ังโปรแกรม SMSS 

 

๔. ระบบสนับสนุนช=วยเหลือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา AMSS 

ระบบ AMSS (Area Management Support System) คือ ระบบ สนับสนุนชGวยเหลือการปฏิบัติงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำหรับให5สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดเก็บข5อมูลโดยตรงกับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรม AMSS สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ สามารถติดต้ังและใช5งานในการบริหารจัดการ

สำนักงานและเช่ือมโยงระหวGางโปรแกรม SMSS เพ่ือสGงเอกสารทางราชการไปยังสถานศึกษาในสังกัดได5เป9นอยGางดี 

  ข,อจำกัดของโปรแกรม 

1. ระบบจะต5องมีการติดต้ังผGานเคร่ือง Server ท่ีจะต5องมีผู5เช่ียวชาญด5านคอมพิวเตอรLในการติดต้ังระบบ 

2. โรงเรียนจะต5องมีเคร่ืองคอมพิวเตอรLแมGขGาย Server ในการติดต้ังโปรแกรม AMSS 
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๖. ระบบ OS : Online Supervision 

 เป9นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นให5สามารถใช5งานได5บนมือถือทั้งระบบ OS และ Android  เป9น  Application ทาง

การศึกษาที่สร5างขึ้นมาเพื่อใช5ในการบันทึกการนิเทศของศึกษานิเทศกL ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั ้นพื้นฐาน เพื่อเป9นข5อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงเป9นข5อมูลประกอบการตัดสินใจ       

ของผู5บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

Application จะมีหน5าจอองคLประกอบของแอปพลิเคชัน OS : Online Supervision ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แสดงองคLประกอบของหน5าจอหลักของ Application 

  

 

 

 Application จะมีเมนูการใช5งานใน Application OS : Online Supervision ประกอบด5วย ๕ เมนูหลัก ดังน้ี 

๑. แถบแสดงชื Hอ

เมนู 

๒. แสดงเนืI อหาของแต่

ละเมนู 

๓. แถบเมนู 
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   ๒.๑) สถิติการนิเทศ ประกอบด5วย รายช่ือสมาชิก โรงเรียนท่ีรับผิดชอบ เร่ืองนิเทศ 

 

   ๒.๒) สถิติกิจกรรม ประกอบด5วย รายช่ือสมาชิก กิจกรรม หนGวยท่ีจัด 

 

   ๒.๓) ข5อมูลโรงเรียน ประกอบด5วย  เครือขGายโรงเรียน รายช่ือโรงเรียน ข5อมูลโรงเรียน 

 

   ๒.๔) นิเทศ ประกอบด5วย ข5อมูลพ้ืนฐาน รายการนิเทศ 

    

   ๒.๕) กิจกรรม ประกอบด5วย ข5อมูลพ้ืนฐาน รายการกิจกรรม  

 

รายละเอียดการใช,งานแต/ละเมนู 

  ๑. สถิติการนิเทศ เป9นการสรุปข5อมูลการนิเทศของศึกษานิเทศกLของแตGละคน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

   ๑.๑ รายชื่อศึกษานิเทศกL  โดยจะมีจำนวนครั้งในการไปนิเทศปรากฏท5ายชื่อของศึกษานิเทศกLแตGละ

คน ซ่ึงเม่ือกดเข5าไปจะพบรายช่ือโรงเรียนท่ีไปนิเทศ 

  ๑.๒ โรงเรียนที่ไปนิเทศ ซึ่งจะมีจำนวนครั้งของการไปนิเทศกำกับอยูG เมื่อกดเข5าไปจะพบกับเรื่องที่ไป

นิเทศ 

  ๑.๓ การนิเทศ วัน/เดือน/ป� ท่ีไปนิเทศ โรงเรียน เครือขGายโรงเรียน และภาพถGายการนิเทศ 

  ๒. เมนูสถิติกิจกรรม เป9นการสรุปข5อมูลการจัดกิจกรรมของศึกษานิเทศกLของแตGละคน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

  ๒.๑ รายชื่อศึกษานิเทศกL โดยจะมีจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ซึ่งเมื่อกดเข5าไปจะพบกิจกรรมที่ได5

ศึกษานิเทศกLได5จัดข้ึน 

  ๒.๒ กิจกรรมเรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทกิจกรรม (วิทยากร ประชุม อบรม ประเมินและอื่น ๆ)  โดย

ภายในแตGละกิจกรรม ประกอบด5วยข5อมูล คือ เรื่องที่จัดกิจกรรม หนGวยงานที่จัด สถานที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป� ที่เร่ิม

และส้ินสุด จำนวนผู5เข5ารGวม ผลท่ีเกิดจากกิจกรรม และช่ือศึกษานิเทศกLผู5รับผิดชอบ  

  ๒.๓ หนGวยงานที่จัด ซึ่งจะแยกตามหนGวยงานที่จัดกิจกรรม ประกอบด5วยข5อมูล คือ เรื่องที่จัดกิจกรรม 

หนGวยงานที่จัด สถานที่ ประเภทกิจกรรม วัน/เดือน/ป� ที่เริ่มและสิ้นสุด จำนวนผู5เข5ารGวม ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 

และช่ือศึกษานิเทศกLผู5รับผิดชอบ   
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   ๓. เมนูข,อมูลโรงเรียน ประกอบด5วย  

 ๓.๑ เครือขGายโรงเรียน 

 ๓.๒ สมาชิกโรงเรียนในเครือขGาย 

  ๓.๓ ข5อมูลท่ีเก่ียวข5องกับโรงเรียน ประกอบด5วย ช่ือผู5อำนวยการ, ท่ีอยูGโรงเรียน,ขนาดของโรงเรียน, 

พิกัดท่ีต้ังของโรงเรียน (ละติจูด,ลองติจูด) เบอรLโทรศัพทL และอีเมลL 

  ๔. เมนูนิเทศ ประกอบด5วย  

  ๔.๑ ข5อมูลพ้ืนฐาน โดยให5ใสGข5อมูล เวลา วัน/เดือน/ป� ท่ีไปนิเทศ เครือขGายโรงเรียนท่ีไปนิเทศ   

  ๔.๒ รายการนิเทศ  ประกอบด5วย เร่ืองนิเทศ, ผู5รับการนิเทศ, เทคนิคการนิเทศ, ผลการนิเทศ และ

ภาพกิจกรรมการนิเทศจำนวน ๕ รูป ซ่ึงจะต5องมีรูปถGายบันทึกการนิเทศจำนวน ๑ รูป  เม่ือใสGข5อมูลครบ  

  ๕. เมนูกิจกรรมนิเทศ ประกอบด5วย 

  ๕.๑ ข5อมูลพ้ืนฐาน  โดยใสGข5อมูลกิจกรรมการนิเทศ , เร่ืองท่ีไปนิเทศ และหนGวยงานท่ีจัดกิจกรรม  

จากน้ันกดถัดไป 

  ๕.๒ รายการกิจกรรม  ใสGข5อมูล วัน/เดือน/ป� ท่ีเร่ิมและส้ินสุด, สถานท่ี, จำนวนผู5เข5ารGวม,  

ผลการจัดกิจกรรม  และภาพถGายกิจกรรม (อยGางน5อย ๒ ภาพ) 
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ส/วนท่ี ๖ 

ระบบการรายงานผลการนิเทศภายในและระบบติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน5นการพัฒนา

หนGวยงานในสังกัดให5เป9นหนGวยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให5บริการได5อยGางมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหนGวยงานแตGละระดับอยGางชัดเจน เชGน ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทำหน5าที่ในการกำกับ

ติดตาม เป9นหนGวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปรGงใสเป9นองคLกรที่ปราศจากการทุจริตคอรLรัปชัน

ปรับวัฒนธรรมการทำงานให5มุGงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนLสGวนรวม มีความทันสมัย พร5อมที่จะปรับตัวให5ทันตGอ      

การเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู Gตลอดเวลา โดยเฉพาะอยGางยิ ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข5อมูลขนาดใหญG ระบบ         

การทำงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Technology) เข5ามาประยุกตLใช5อยGางคุ 5มคGา และปฏิบัติงานเทียบได5กับ

มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเป§ดกว5าง เช่ือมโยงถึงกัน และเป§ดโอกาสให5ทุกภาคสGวนเข5ามามีสGวนรGวมเพ่ือตอบสนอง

ความต5องการของผู5ใช5งานได5อยGางสะดวกรวดเร็ว 

 นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประเด็นกลยุทธLที่ ๕ สGงเสริม สนับสนุน ให5สถานศึกษา 

หนGวยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช5ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยGางเป9นระบบนำไปสูGการนำ

เทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข5อมูลด5านตGาง ๆ ตั้งแตGข5อมูลผู5เรียน ข5อมูลครู ข5อมูลสถานศึกษา ข5อมูลงบประมาณ 

และข5อมูลอื่น ๆ ท่ีจำเป9นมาวิเคราะหLเพ่ือให5สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู5 เพื่อพัฒนาผ5ูเรียนเป9นรายบุคคล       

ตามสมรรถนะ ความถนัด และสามารถวิเคราะหLเป9นข5อมูลวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยLของประเทศตGอไป 

 ผู5บริหารสถานศึกษา ครู อาจารยLที่เกี่ยวข5องจะต5องมีความเข5าใจ ฝ�กปฏิบัติการใช5ระบบสารสนเทศ ปรับปรุง

ข5อมูลสารสนเทศ (Information up-dated) เพื่อให5ระบบสารสนเทศที่ใช5มีความเป9นป�จจุบัน ถูกต5อง และสามารถ

เรียกใช5เพื่อการกำหนดนโยบาย การวางแผน ติดตามงานพัฒนาผู5เรียนและทำงานด5านการศึกษา หรือด5านตGาง ๆ        

ท่ีเกี่ยวข5องเกิดประโยชนLและชGวยทำให5การศึกษาในภาพรวม สร5างโอกาส สร5างคุณภาพ และความเสมอภาค ประสบ

ความสำเร็จตามศักยภาพของแตGละบุคคล 

 เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาระบบรายงานผลและติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน ในคร้ังนี้ขอนำเสนอผล

การพัฒนาระบบดังกลGาว เพื่อเป9นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม โดยเป9นผลงานของกลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ท่ีได5จัดทำระบบติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน 

โดยเป9นการพัฒนาระบบ Digital Platform ด5านการเรียนรู5ผู5เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให5สถานศึกษาและ

หนGวยงานในสังกัดใช5ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยงวิเคราะหLข5อมูลทุกมิตินำไปสูGการ

วางแผน การจัดการเรียนรู5ให5แกGผู5เรียน เพื่อกระตุ5นสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอยGางตGอเน่ือง ทราบข5อมูลจุดเดGน จุดท่ีควรพัฒนา เง่ือนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของป�ญหาของสถานศึกษา
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สGงเสริมให5มีการพัฒนาคุณภาพ และประกันคุณภาพภายในอยGางตGอเนื่อง ทราบความก5าวหน5าของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินการภารกิจตGาง ๆ มีระบบรายงานสภาพ 

และการพัฒนาด5านคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษาตGอสาธารณชน และหนGวยงานที่เกี่ยวข5อง โดยในป�การศึกษา 

๒๕๖๑ ได5ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร5างความตระหนักถึงความสำคัญและวิธีการใช5งานของระบบติดตามการ

นิเทศภายในโรงเรียนให5แกGสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ นำลงสูGการปฏิบัติ 

ขับเคล่ือนกับสถานศึกษาจำนวน ๕๘ โรงเรียน คิดเป9นร5อย ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด 

 
ภาพ | รายงานรูปแบบตารางเชิงเปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ี 

 
ภาพ | รายงานรูปแบบตารางเชิงเปรียบเทียบรายโรงเรียน 
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ภาพ | รายงานรูปแบบตารางเชิงเปรียบเทียบรายช้ันเรียน 

 ผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร5างความตระหนักถึงความสำคัญและวิธีการใช5งานของระบบติดตาม

การนิเทศภายในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได5กำหนดระยะเวลาการรายงานผลข5อมูล

เข5าสูGระบบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ปรากฏวGา สถานศึกษาได5ดำเนินการรายงานข5อมูลเข5าสูGระบบครบทุกรายงาน 

ครบทุกโรงเรียน ทำให5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีระบบสารสนเทศทางด5านวิชาการที่เป9น

ระบบสามารถนำข5อมูลไปรายงานหนGวยงานต5นสังกัดได5ทันที พร5อมทั้งกำกับติดตาม ทราบข5อมูลจุดเดGนจุดควรพัฒนา

ของสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษามีแหลGงเก็บข5อมูล และสารสนเทศที่เป9นระบบ ครูทุกคนสามารถเข5าถึงข5อมูล 

สามารถนำข5อมูลมาวางแผนในการจัดการศึกษา เห็นจุดเดGนจุดควรพัฒนาของตน และสามารถเข5าถึงข5อมูลของโรงเรียน

ใกล5เคียง เพื่อนำมาวิเคราะหLถึงข5อแตกตGางระหวGางสถานศึกษาทั้งใกล5เคียงและในระดับเดียวกัน สามารถวิเคราะหL

ข5อมูลเชิงเปรียบเทียบป�การศึกษาย5อนหลัง ทำให5สามารถทราบถึงความก5าวหน5าและพัฒนาของสถานศึกษาแตGละ

สถานศึกษาได5 

 

 
ภาพ | ลิงคAเช่ือมโยงสำหรับการแบ/งป�น สำหรับการอ,างอิง 
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 ระบบติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน พัฒนาระบบให5สถานศึกษาสามารถรายงานข5อมูลย5อนหลังเข5าไปใน

ระบบได5 ทำให5สถานศึกษามีข5อมูลที่สามารถเปรียบเทียบข5อมูลในรายงานน้ันย5อนหลังและระบบจะประมวลผลข5อมูล

ออกมาในรูปแบบแผนภูมิ ตาราง และสามารถนำข5อมูลไปใช5งานได5ด5วยการ นำลิงคLไปอ5างอิงในเอกสาร และข5อมูล

ตารางระบบสามารถสGงข5อมูลออกในรูปแบบไฟลLตารางได5 (Sperate Sheet File) 

 
 

 ความสามารถของระบบติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การรวบรวมข5อมูลที่มีความหลากหลาย มีการ

กระจัดกระจายขนาดใหญGให5อยูGในระบบเดียวกัน มีการประมวลผลข5อมูลได5อยGางรวดเร็ว จัดเก็บข5อมูลอยGางเป9นระบบ 

สามารถเข5าใจงGายได5แสดงในรูปแบบแผนภูมิและตารางเชิงเปรียบเทียบเข5าถึงได5สะดวกได5ทุกท่ีทุกเวลา 

 จากการนำเสนอผลการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามผลการนิเทศภายใน เพื่อเป9นแนวคิด หรือแนวทางให5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบด5วยเทคโนโลยีสารเทศ ในรูปแบบ Big 

Data นำไปพัฒนาตGอยอดให5สอดคล5องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือขับเคลื่อนสูGการ

ดำเนินการให5ครบทุกสถานศึกษาอยGางมีประสิทธิภาพ เป9นระบบใช5ข5อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและได5มาซึ่งข5อมูล

สารสนเทศท่ีย่ังยืน 
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คู/มือการใช,งานระบบ ๔๒.obecdata.com 
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ส/วนท่ี ๗ 

ตัวอย/างเครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน 

แบบประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

โรงเรียน ................................................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 

๑. การนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคLและ

เปXาหมายตามแผนนิเทศภายในโรงเรียนมากน5อยเพียงใด 

 

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

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

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

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

๒. ครูเกิดการพัฒนาอยGางไร .................................................................................... 

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

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

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

๓. การพัฒนาที่เกิดขึ ้นสGงผลตGอนักเรียนมากน5อยเพียงใด 

อยGางไร 

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

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

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

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

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

๔. ครูมีความพึงพอใจมากน5อยเพียงใด และต5องการอะไร

เพ่ิมเติมบ5าง 

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

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

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

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

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

๕. มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะหLและปรับปรุงแผน

นิเทศภายในโรงเรียนในป�ตGอไปหรือไมG อยGางไร 

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

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

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

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

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

 

     ประเมินวันท่ี ................... เดือน ...................... พ.ศ. ...................... 

ผู5ประเมิน........................................ 
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แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน 

โรงเรียน ................................................................................................................... 

กระบวนการ ปฏิบัติ ไม/ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

ข้ันท่ี ๑ การศึกษาสภาพป�ญหาและความต,องการ 

  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะหLข5อมูลคุณภาพด5านตGาง ๆ 

เชGน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน RT 

การสอบ NT O-NET ฯลฯ 

   

  ๑.๒ การจัดทำข5อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพ่ือ

เป9นข5อมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน 

   

  ๑.๓ สำรวจและประเมินความต5องการของครู    

  ๑.๔ จัดลำดับความสำคัญของป�ญหาและความ

ต5องการ 

   

  ๑.๕ วิเคราะหLสาเหตุ จัดลำดับความสำคัญของ

สาเหตุ กำหนดทางเลือกในการแก5ป�ญหาและ

ดำเนินการตามความต5องการ 

   

ข้ันท่ี ๒ การวางแผนการนิเทศ 

  ๒.๑ กำหนดแนวทาง/ว ิธ ีการการพัฒนาท่ี

หลากหลายตามป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

   

  ๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดย

การมีสGวนรGวมของทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข5อง 

   

  ๒.๓ วางแผนการดำเนินงานพัฒนา ๑) การ

ประชุมเตรียมการนิเทศ ๒) สร5างคณะนิเทศ    

๓) กำหนดประเด็นการนิเทศ ๔) กำหนด

ระยะเวลาในการนิเทศ ๕) กำหนดวิธีการนิเทศ

และกิจกรรมการนิเทศ 

   

 ๒.๔ จัดทำแผนนิเทศ ประกอบด5วย หลักการ

และเหตุผล วัตถุประสงคL เปXาหมาย แผนการ

ดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ทรัพยากรท่ีต5องการ เคร่ืองมือนิเทศ ผลท่ีคาดวGา

จะได5รับ 

 

   



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๗๙ 

 

ข้ันท่ี ๓ การสร,างส่ือและเคร่ืองมือ 

  ๓.๑ สร5างสื่อการนิเทศที่ทำให5การนิเทศบรรลุ

วัตถุประสงคL 

   

  ๓.๒ สร5างเครื่องมือการนิเทศเพื่อเก็บข5อมูล ๑) 

แนวทาง ในการแก 5ป �ญหาและพ ัฒนา  ๒ ) 

ความก5าวหน5า ๓) ติดตาม ตรวจสอบ ๔) การ

สะท5อนผล ๕) การประเมินผลการดำเนินงาน 

   

 

กระบวนการ ปฏิบัติ ไม/ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

ข้ันท่ี ๔ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 

  ๔.๑ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนเป9นไป

ตามแผนท่ีวางไว5 

   

  ๔.๒ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนผGาน

การะบวนการชุมชนแหGงการเรียนรู 5วิชาชีพครู 

( Professional Learning Community :  PLC) 

และการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

   

  ๔.๓ มีการสะท5อนผลการนิเทศหลังจากการ

นิเทศภายในโรงเรียน 

   

  ๔.๕ ผู5รับการนิเทศนำผลการนิเทศไปปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนรู 5 การพัฒนาคุณภาพ

ผู5เรียน 

   

  ๔.๕ ผู 5ร ับการนิเทศมีความพึงพอใจตGอการ

นิเทศภายในโรงเรียน 

   

  ๔.๖ มีการนิเทศภายในห5องเรียนทุกห5อง    

  ๔.๗ สร5างเครือขGายความรGวมมือในการนิเทศ    

ข้ันท่ี ๕ การประเมินผลและรายงานผล 

  ๕ .๑ การประเม ินความก 5 าวหน 5 า ในการ

ดำเนินงาน 

   

  ๕.๒ นำผลการประเมินความก5าวหน5าไป

ปรับปรุงการนิเทศภายใน 

   

  ๕.๓ ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเม่ือ

เสร็จส้ินการดำเนินงานในแตGละป� 

   



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๘๐ 

 

กระบวนการ ปฏิบัติ ไม/ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

  ๕.๔ การรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน    

  ๕.๕ คัดเลือกผลงานที ่เป9นแบบอยGางในการ

ปฏิบัติท่ีดี (Beast Practice) และจัดเวทีเผยแพรG 

   

  ๕.๕ การนำป�ญหา อุปสรรคและข5อเสนอแนะ

ไปปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนในป�

การศึกษาตGอไป 

   

 

ประเมินวันท่ี ................... เดือน ...................... พ.ศ. ...................... 

ผู5ประเมิน................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๘๑ 

 

 

แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

โรงเรียน ......................................................... เขต/จังหวัด................................... 

 

ประเด็นการนิเทศ การดำเนินการ การนิเทศ 

๑. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/

แนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน

อยGางไร 

  

๒. โรงเรียนมีการขับเคล่ือนการนิเทศ

ภายในโรงเรียนอยGางไร 

  

๓. โรงเรียนมีแนวทาง/วิธีการในการสGงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนในระดับห5องเรียนอยGางไร 

   ๓.๑ การใช5หลักสูตรสถานศึกษา   

   ๓.๒ การอGานออก เขียนได5   

   ๓.๓ การจัดการเรียนรู5เชิงรุก 

(Active Learning) 

  

   ๓.๔ การจัดการเรียนรู5โดยใช5ส่ือ

เทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT  

  

   ๓.๕ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู5เรียน 

  

   ๓.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา   

๔. โรงเรียนมีผลท่ีเกิดจากการนิเทศ

ภายในโรงเรียนอะไรบ5าง 

  

๕. โรงเรียนมีป�ญหา/อุปสรรคในการ

ขับเคล่ือนการนิเทศภายในโรงเรียน

อยGางไร 

  

๖. ป�จจัยท่ีสGงผลตGอการนิเทศภายใน

โรงเรียนให5ประสบผลสำเร็จมี

อะไรบ5าง 

  

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๘๒ 

 

แบบบันทึกการสังเกตการจัดเรียนการสอนในช้ันเรียน 

โรงเรียน............................................................................................................................................................... 

ช่ือ  ..................................................................................................................................................................... 

กลุ/มสาระการเรียนรู,............................................................................................ช้ัน.......................................... 

วันท่ี.........................................................................เวลา ................................................     
 

๑. การสังเกตการสอน 

ประเด็นการสังเกต การดำเนินการจัดการเรียนรู, 

ด,านการเตรียมการสอน  

๑. การวิเคราะหLผู5เรียนรายบุคคล  

๒. จัดทำหนGวยการเรียนรู5/แผนการจัดการเรียนรู5สอดคล5องกับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู5/จุดประสงคLการเรียนรู5/การ

วัดและประเมินผล 

 

 

 

๓. มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู5 เพื่อชGวยให5นักเรียนเกิดการ

เร ียนร ู 5  หาความรู5/หาคำตอบด5วยตนเอง ค ิดว ิ เคราะหL 

สังเคราะหL สร5างสรรคLงาน มีสGวนรGวมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู5เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและนำไปประยุกตLใช5ได5 

 

๔. กำหนดวิธีการและเกณฑLการประเมินที่ชัดเจน ครอบคลุม

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู5/จุดประสงคLการเรียนรู5 

 

 

๕. ส่ือ นวัตกรรม แหลGงเรียนรู5   

ด,านการจัดกิจกรรมการเรียนรู,  

๑. มีกิจกรรมนำเข5าสูGบทเรียนที่นGาสนใจ/กระตุ5นนักเรียนได5นำ

ความรู5เดิมเพ่ือสร5างความรู5ใหมG 

 

 

๒. ครูกระตุ5นท5าทายนักเรียนด5วยคำถามที่ให5นักเรียนค5นหา

ความรู 5และคำตอบด5วยตนเอง คิดว ิเคราะหL ส ังเคราะหL 

สร5างสรรคLงาน และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

 

๓. ครูมีเป9นผู5ชี้แนะ แนะนำนักเรียน หรือใช5สื่อในการสGงเสริม

ให5นักเรียนค5นหาความรู5และคำตอบด5วยตนเอง คิดวิเคราะหL 

สังเคราะหL สร5างสรรคLงาน เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและการบันทึก

การเรียนรู5ด5วยวิธีการหลากหลาย เชGน Mind Map คลิปวีดีโอ 

ฯลฯ 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๘๓ 

 

ประเด็นการสังเกต การดำเนินการจัดการเรียนรู, 

๔. การมอบหมายงานให5นักเรียนสร5างภารงาน/ชิ ้นงาน/

นวัตกรรมสอดคล5องกับเปXาหมายการเรียนรู5 และเป9นไปได5 

 

ด,านส่ือ นวัตกรรม และแหล/งการเรียนรู,  

๑. การใช5สื่อที่สอดคล5อง เหมาะสมสGงเสริมให5นักเรียนเกิด

การเรียนรู5อยGางมีความหมาย 

 

๒. นักเรียนมีสGวนรGวมในการใช5ส่ือ  

๓. การใช5ส่ือและแหลGงการเรียนรู5  

ด,านการวัดและประเมินผล  

๑. นักเรียนมีสGวนรGวมในการกำหนดเกณฑLการวัดและ

ประเมินผล 

 

๒. มีวิธีการวัดและประเมินผลอยGางหลากหลาย เหมาะสม

และครอบคลุมตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู5/จุดประสงคLการเรียนรู5 

 

๓. นักเรียนมีสGวนรGวมในการประเมินรวมทั้ง ผู5ปกครอง หรือ

ผู5เก่ียวข5องมีสGวนรGวมในการประเมิน 

 

๔. แจ5งผลการประเมินให5นักเรียนได5ทราบเพ่ือการพัฒนา  

การสรุปผลการสอน  

๑. บันทึกผลการสอน หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู5 

    - พฤติกรรมของนักเรียน 

    - เปXาหมายท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

    - ความพึงพอใจท่ีมีตGอนักเรียนตามเปXาหมาย 

    - ป�ญหา/อุปสรรค 

    - ส่ิงท่ีต5องปรับปรุงในคร้ังตGอไป 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู,  

๑. จัดการเรียนรู5ตามหนGวย/แผนจัดการเรียนรู5ตามท่ีกำหนด 

๒. ใช5สื่อเสริมการเรียนรู5ตามหนGวย/แผนจัดการเรียนรู5ตามท่ี

กำหนด 

๓. ประเมินผลการเรียนรู5ตามหนGวย/แผนจัดการเรียนรู5ตามท่ี

กำหนด 

 

 

 

 



 

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช3ห3องเรียนเป8นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพของผู3เรียน หนEวยศึกษานิเทศกH สพฐ. ๘๔ 

 

 

 

๒. ข,อค,นพบ/จุดเด/นในการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

 

๓. การสะท,อนผลการสอน 

 ผู5นิเทศสะท5อนผลการสังเกตการสอนให5กับครูผู5สอน ตามประเด็นท่ีสังเกตและข5อค5นพบ 

 

ประเด็นการสังเกตและ 

ข,อค,นพบ 

แนวทางแก,ไขป�ญหา ผู,รับการนิเทศ 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………

……………………………

…………………………… 
 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผู5รับการนิเทศ 

      (.................................................) 

ครู โรงเรียน........................................................ 

ลงช่ือ................................................ครูผู5รGวมนิเทศ  

      (................................................) 

ครูโรงเรียน......................................................... 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู5นิเทศ 

      (..........................................................)      

                                        ตำแหนGง............................................................. 
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