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คำนำ 
 

คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้งงานด้านนโยบายงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ งานตามกลุ่มงาน และงานตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษาท่ีรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ เอกสารเล่มนี้
ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 บทนำ 
ตอนท่ี 2 กรอบแนวคิดการนิเทศ 
ตอนท่ี 3 รูปแบบและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 
ตอนท่ี 4 เครื่องมือนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE เล่มนี้จะเป็นแนวทางและ
คู่มือสำหรับศึกษานิเทศก์ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สู่เป้าหมายของ
องค์กรคุณภาพได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE 
เล่มนี้ไว้ ณ โอกาสนี้     

 
                                                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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 ผู้จัดทำ 95 



                             คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE         -1- 
 

 

ตอนที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมา 
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นการร่วมมือกัน

ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การนิเทศ
การศึกษาเป็นการนิเทศท่ีครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพ ผู้นิเทศนอกจากจะมีบทบาทในการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน
ครูให้พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาเทคนิควิธีการและนวัตกรรมการศึกษา และมาตรฐาน
ศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา 2556 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ี 8  ได้กล่าวถึง  ศึกษานิเทศก์ไว้ว่า 
ศึกษานิเทศก์ต้อง “ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี” ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสำคัญตามเงื่อนไขท่ี
ผู้นิเทศเสนอแนะ ดังนั้นผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นท่ีประจักษ์เสียก่อน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ หรือ
กิจกรรมนั้นๆมีน้ำหนัก มีความสำคัญน่าเช่ือถือ ผู้นิเทศจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังบุคลิกภาพ                   
การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศ เช่ือถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และ
ปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ 
 ดังนั้นศึกษานิเทศก์ จึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการท่ีจะนำพาคุณภาพการศึกษาของชาติไปสู่
เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ประเด็นสำคัญของการ
จัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
และการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการใหม่  นอกจากนั้น ศึกษานิเทศก์ยังมีหน้าท่ีพัฒนาระบบนิเทศให้
เป็นการนิเทศแนวใหม่ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย และเป็นท่ีพึง
พอใจของครู ผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษา ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานมีความ
คาดหวังต่อการปฏบิัติงานของศึกษานิเทศก์ไว้ค่อนข้างสูงมาก 
 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน  ร่วมกับประธานศูนย์
เครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ออกนิเทศทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ  ส่งผลให้
สถานศึกษา ครู ในสังกัดมีความต่ืนตัว ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
 สภาพการนิเทศในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  จำนวน 14 คน  ได้ปฏิบัติการนิเทศโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน ออกนิเทศครบ
ทุกโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกนั้นเป็นการนิเทศเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  ตามภารกิจและ
กลุ่มงาน และมีการนิเทศโดยการประชุม อบรมสัมมนาตามแผนของเขตพื้นท่ี ออกตรวจเยี่ยมตามความ
ต้องการท่ีโรงเรียนเชิญ โดยให้โรงเรียนมีผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยท่ีสุด ใช้รูปแบบ
การนิเทศท่ีหลากหลายนิเทศโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ได้แก่ Area Supervisor 
team, Roving team,ทีมบริหารเขตพื้นท่ี  
 จากรายงานการนิเทศการศึกษาปีการศึกษา  2562 พบว่า โรงเรียนมีความต้องการรับการนิเทศ
ต้องการขวัญและกำลังใจจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เรื่องท่ีต้องการให้ศึกษานิเทศก์ คือรูปแบบและ
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบ 
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Active Learning ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  การพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปรับเปล่ียนใหม่ การวัดผลและการประเมินระดับช้ันเรียน การใช้ ICT 
การใช้ส่ือ การสอน  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และจากการนิเทศ ติดตาม พบว่า  
ยังให้ความสำคัญกับการนิเทศภายในน้อย ปฏิบัติงานนอกสถานศึกษามากเกินไป และการนำจุดเน้นของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การบริหารงานตามนโยบายท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนบ่อย จึงเป็นส่ิงท่ีศึกษานิเทศก์ทุกคน จะต้องนำนโยบายท่ีสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 

 ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการศึกษา 
 ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ คือมีภารงานตามโครงการนโยบาย 
งานให้ความร่วมมือมีมาก รวมท้ังงานนโยบายเร่งด่วนนอกเหนือแผนปฏิบัติการค่อนข้างมาก ทำให้”
สามารถออกนิเทศตามแผนท่ีกำหนดไว้ได้ ภารงานและโรงเรียนในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก 
ยานพาหนะราชการมีไม่เพียงพอ ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการออกนิเทศติดตามผล นอกจากนั้นยังไม่
สามารถนิเทศตามความต้องการของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการนิเทศการเรียนการสอนของ
ครูในช้ันเรียน ท่ีจะต้องเข้านิเทศเป็นรายบุคคล รายห้องเป็นไปได้ยาก  รวมถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ การปรับหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งเป็นความหวังและความต้องการของครูท่ีต้องการรับ
การนิเทศในเรื่องท่ีมีปัญหา โดยทำงานอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่วิเคราะห์ วางแผน สร้างเครื่องมือ นิเทศตาม
แผน ให้บริการส่ือประกอบการสอนและรายงานนิเทศ 
 จากปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ศึกษานิเทศก์ได้แก้ปัญหาการนิเทศหลายวิธีการ เช่นประชุม 
อบรม สัมมนา การประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทางกลุ่ม Line, Facebook เป็นต้น การมอบเอกสาร
สำคัญท่ีได้ประชุมวางแผนงานร่วมกัน การให้โรงเรียนใช้ระบบการนิเทศภายใน ใช้กระบวนการ PLC เพื่อ
บรรเทาปัญหาท่ีพบ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศเมื่อนำผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2561-2562)   พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละลดลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีลดลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็น        
ร้อยละ - 7.12  รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ - 5.49  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คิดเป็นร้อยละ - 4.92 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็น             
ร้อยละ -3.93 ตามลำดับ  ด้วยเหตุนี้การจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการนิเทศในปีนี้ จึงปรับกลยุทธ์การนิเทศ
ใหม่  ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนา รวมถึงใช้แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาในปีนี้พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  โดยใช้
รูปแบบการนิเทศ A-P-D-S-E 
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เป้าหมาย 
1. โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้รูปแบบการนิเทศ A-P-D-S-E 
2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน 

ได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง อย่างน้อย  2 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
3. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาโดยใช้

กระบวนการนิเทศ ตามรูปแบบ A-P-D-S-E ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ท่ัวถึง และตรงกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ  

2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
4. ศึกษานิเทศก์มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบแบบแผน 
5. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 1.ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             ตารางท่ี 1  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีบริการท้ัง 8 อำเภอ  

สังกัด จำนวน(โรง) หมายเหตุ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     - สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-  
       นครศรีธรรมราช เขต 2 

202 เรียนรวม จำนวน 13 โรง 

     - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      3  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
     - ในระบบ 38  
     - นอกระบบ   22 หลักสูตรระยะส้ัน 
     - จัดต้ังโดยมูลนิธิ   1  
สำนักพระพุทธศาสนา 3  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7 เทศบาล 6 อบจ.นครศรีธรรมราช 

1 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2  
ท่องเที่ยวและการกีฬา 1  

                รวม 279  
 จากตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีท้ังส้ินจำนวน 279 โรง จำแนกเป็นสถานศึกษาท่ีสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จำนวน 202 โรง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 3 โรง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 61 โรง (เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 38 โรง หลักสูตรระยะส้ัน 22 โรง และมูลนิธิ 1 โรง)  และสังกัดอื่น จำนวน 13 โรง 

2. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครู ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2 
จำนวนนักเรียน  /  ห้องเรียน 

ครู 
ระดับ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ก่อนประถมศึกษา 3,493 3,294 6,787 480 
2,051 ประถมศึกษา 13,130 11,850 24,980 1,323 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,920 1,528 3,448 176 
                  รวม 18,543 16,672 35,215 1,979 2,051 

(ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 
10 มิ.ย. 2562)  
 จากตารางท่ี 2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวมท้ังส้ิน มีนักเรียนจำนวน 35,215 คน ห้องเรียน
จำนวน 1,979 ห้องเรียน และมีครูจำนวน 2,051  คน โดยจำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียน 
6,787 คน ห้องเรียน 480 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษามีนักเรียน 24 ,980 คน ห้องเรียน 1,323 
ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน  3,448 คน ห้องเรียน 176  ห้องเรียน และจำแนก
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ตามช้ันเรียนได้ดังตารางท่ี 3 

    ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามช้ันเรียน                      

ระดับ/ช้ันเรียน 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

  อนุบาล 1 389 422 811 76 
  อนุบาล 2 1,410 1,268 2,678 194 
  อนุบาล 3 1,694 1,604 3,298 210 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,493 3,294 6,787 480 
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,347 2,115 4,462 229 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,174 1,938 4,112 222 
  ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,104 1,971 4,075 217 
  ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,229 1,957 4,186 219 
  ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,131 1,880 4,011 219 
  ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,145 1,989 4,134 217 

รวมระดับประถมศึกษา 13,130 11,850 24,980 1,323 
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    ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามช้ันเรียน  
(ต่อ)                    

ระดับ/ช้ันเรียน 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 695 542 1,237 60 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 696 518 1,214 60 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 529 468 997 56 
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,920 1,528 3,448 176 

รวมทั้งสิ้น 18,543 16,672 35,215 1,979 
     (ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2562) 
 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับชาติ ผลจากการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O-NET) พบว่าผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3                      
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2560 2561 2562 ปี 2562-2561 

ภาษาไทย 47.41 58.00 50.88 -7.12 

ภาษาอังกฤษ 30.59 35.17 30.25 -4.92 

คณิตศาสตร์ 36.61 36.72 32.79 -3.93 

วิทยาศาสตร์ 38.48 40.22 34.73 -5.49 

เฉลี่ย 38.27 42.53 37.16 -5.37 
 จากตารางท่ี 1 เมื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2561-2562)   
พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียร้อยละลดลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีลดลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ -7.12  รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็น               
ร้อยละ -5.49  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   คิดเป็นร้อยละ -4.92 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ -3.93 ตามลำดับ 
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 ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
(O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2560-2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2560 2561 2562 ปี 2562-2561 

ภาษาไทย 45.38 52.34 53.92 1.58 

ภาษาอังกฤษ 26.77 26.41 28.29 1.88 

คณิตศาสตร์ 21.46 25.36 22.86 -2.5 

วิทยาศาสตร์ 30.75 34.99 28.69 -6.3 

เฉลี่ย 31.09 34.78 33.44 -1.34 

 จากตารางท่ี 2  เมื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2561-
2562) พบว่า ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ี มีคะแนนเฉ ล่ียร้อยละเพิ่ มขึ้น  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คิดเป็นร้อยละ 1.88  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 
1.58 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ
ลดลง คิดเป็น    ร้อยละ -2.5 และ -6.3 
 2. ผลการทดสอบความสามารถพื ้น ฐ าน ของ ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  

 ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  ปีการศึกษา 2560-2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2560 2561 2562 ปี 2562-2561 

ด้านภาษาไทย 54.26 56.15 49.90 -6.25 

ด้านคณิตศาสตร์ 39.26 51.05 49.50 -1.55 

รวม 2 ด้าน 46.65 52.64 49.70 -2.94 
 จากตารางท่ี 3 เมื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2561-2562) 
พบว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละลดลงท้ัง 2 ด้าน โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ                
ลดลง -6.25 ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ลดลง -1.55 ตามลำดับ 

  2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการตามนโยบายและ
จุดเน้น ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ให้บรรลุตามนโยบายและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 4.51 ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
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2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 4.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3. ผลคะแนนการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                 
ในลำดับท่ี 64 จากจำนวน 183 เขต ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 4.55 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  มีผลการประเมินระดับ B (Good) คะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.58 อันดับท่ี 154 
จาก 225 เขต 
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ตอนที่ 2 
กรอบแนวคิดการนิเทศ 

 

1. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ี
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตน เองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย 
“ประเทศชาติมั่ นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่า งต่อ เนื่อ ง  สัง คม เป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาล ท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

     วิสัยทัศน์ 
        “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความ เหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิ เศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะ ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มี สุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย            
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
โลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถาน ศึกษา จัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุ เป้ าหมายก า ร พ ัฒ น า อย่ างยั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐   แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประ เทศด้าน การศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  

ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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     นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
      เป้าประสงค ์  

๑. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

     ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี ทัศนคติที่ ดี ต่อบ้านเมือง มีหลัก

คิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
คุณธรรม  อัต ลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นท่ี 

๖. จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค ์
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  นำไปสู่การพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็น

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค ์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล้อง

กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ี

สอดคล้องกับทักษะท่ีจำ เป็น ในศตวรรษ ท่ี ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภ าย ใต้สั งคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะ

อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
๖. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
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ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
๔ . ร้อยละผู้เรียนท่ีจบก า รศึก ษ า ชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด 
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๗ . ครู  มี ก าร เป ล่ียนบทบาทจาก  “ครู ผู้สอน” เป็น  “Coach”  ผู ้ ใ ห ้ ค ำ ป ร ึก ษ า
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

เป้าประสงค ์
๑. สถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อ ให้บ รรลุ เป้าหมาย โลกเพื่อการพัฒนาอย่า งยั่ งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development) 
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ

พื้นท่ี ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษ าอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. นำเทคโน โลยีดิ จิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ ผู้ เ รียน ได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประ เมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคน ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และ เหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้
พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ ใช้ เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นท่ี 

๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย เรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ 
เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตาม
แนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ

บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนัก ง าน เขตพื้นท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีก ารปรับปรุงและพัฒ นาเป็นหน่วย งาน ต้นแบบ
สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อ ให้มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕ ,๐๐๐ 
โรงเรียน 
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๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ ใช้ ในการผลิตและบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 

9. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้อ งและสร้างจิตสำนึก

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น 
การ ส่ง เสริมอาชีพ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ แ ล ะ ตัว อ ย่ า ง รูป แ บ บ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ใน
การดำเนินกิจกรรมประจำวัน ในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัย
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 
๔.๐ 

๘. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานท่ี
ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค ์

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงาน
ให้มคีวามทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็น หน่ว ยง าน ที่มีหน้า ที่ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ ด้านการศึกษา เพื่ อ
เพิ ่ม คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว ให้ทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้า ท่ีสนับสนุน  ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อ ให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล 

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ัง
ระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุก แห่ง และหน่วยงาน ใน สังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

๘. สถ า น ศึก ษ า ส ำน ัก ง าน เข ต พื ้น ที ่ การศึกษา แ ล ะ ส ำ น ัก ง า น ส่ว น ก ล า ง มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีร ะบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ ในการวางแผนการ จัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. แนวทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพและบริการ
ท่ีเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพ ผู้ เรียน  นำเทคโน โลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา  
และ พระบรมราโชบาย 
 คุณภาพ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการท่ีดี 
 บริการ หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ เอาใจใส่งาน ผู้รับบริการพอใจ 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำให้ ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรท าง ก ารศึก ษ า ให้มีคุณภาพและ มี

สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนา

คุณภาพ 
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตลอดถึงพัฒนาภูมิทัศน์ของ

สำนักงาน และหน่วยงานในสังกัดให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยดิีจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิ เทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

และสามารถให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายท่ี

กำหนด 

ค่านิยม (Value)                                                                                                                                                                   
   บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการท่ีดี 

เป้าหมาย (Goal) 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. ผู้ เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาท่ีกำหนด อย่างมีคุณภาพและ

ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 
21  
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3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ 
สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 
และปรับตัวเพื่อเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21       มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำศาสตร์พระราชาและพระบรมรา
โชบายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมสามารถนำไปปฏิบัติจริงจนเป็นวิถีชีวิต 

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีรูปแบบหรือกลไกการนิเทศอย่าง เป็น
ระบบต่อเนื่อง ท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลอย่างมีระบบ 

กลยุทธ์  (Strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการท่ีเป็นเลิศ โดย

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
   เป้าประสงค ์

๑. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด

มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี ทัศนคติที่ ดี ต่อบ้านเมือง มีหลัก

คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
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4. จำน ว น ส ถ า น ศึก ษ า ที ่น ้อ ม น ำ พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช บ า ย ด้านก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 

21 
เป้าประสงค ์

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ี

จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค ์

๑ . หลักสูตรปฐมวัยและห ลัก สูต ร แ ก น ก ล าง การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพ ัฒ น า ท่ี
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ี
สอดคล้องกับทักษะ ท่ีจ ำ เป็น ในศตวรรษ ท่ี ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภ าย ใต้สั งคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เ ชื่อมโยง สู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ตัวชี้วัด 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(3R8C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

๔ . ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเ ชื่อม โยง สู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมี ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่าง มีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค ์

1. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่ เกี ่ย วข้อ ง ใน
ระดับพื้นท่ี ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
3. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับ

สภาพข้อเท็จจริง เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นำเทคโน โลยีดิ จิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ ผู้ เ รียน ได้มีโอกาส

เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

๑. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็นขาด
แคลน 

4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์

๑. สถานศึกษา และสำนัก งาน เขตพื้นท่ีมีนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากร
ได้รับความรู้ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสน เทศ การเก็บข้อมูลด้ าน
ความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน 
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีมีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การ
ผลิตและบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 
3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

6. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุง และพัฒนา เป็น
หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้มีบริบท่ีเป็นแบบอย่าง เอื้ อ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
ตัวชี้วัด 

๑. สถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นท่ี มีน โยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้าน
และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒.  นักเรียน สถานศึกษามีการ เก็บข้อมูล เปรียบ เทียบ การลดปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน ในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากรและ
สถานท่ีให้ เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ที่ เ อื ้อ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน นัก เรียน และสถานศึกษา
สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

4. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อน วัตก ร รม ท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐๓. สถานศึกษา มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และ
การนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัย
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
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6. บุคลากรและนัก เรียน เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ และตัวอย่ างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ี
โรงเรียนและชุมชน 

  
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ 

โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค ์

๑. สถานศึกษา หรือศูน ย์ เค รือข่ ายการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 

๒. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียนให้ เป็นหน่วย งาน ให้มีความทันสมัย 
พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที ่ม ีห น ้ า ที ่ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ี

มีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อม ที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา ม ีแ พ ล ต ฟ อ ร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษา สำนัก งาน เขตพื้น ที่ การศึกษา นำนวัตกรรม และ เทคโนโลยี ดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
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3. จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จุดเน้นในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้แก ่
1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
2. เร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ท้ัง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการแก่นักเรียน 
6. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน 
7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการปฏิบัติงาน 
10. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา 
11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา 
12. ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ แก่สถานศึกษา 
13. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็น

ประเทศไทย 4.0 
14. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
15. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน แก่บุคลากร ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู  และนักเรียน 
16. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
 

4. ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
อำนาจหน้าท่ี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔.1. สาระความรู้ และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นกลุ่มงานท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัด
การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ
การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้
เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการ
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เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มี
เทคนิคช้ันสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจน
เป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ โดยสรุป ดังนี้ 

1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล
ยุทธ์การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ 
การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย  ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา
แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติ และระดับต่าง ๆ การ
วิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิ น
นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำ
นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการ
จัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา สาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ
กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ
การวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ
บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของการศึกษา นิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
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๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอ
ความรู้แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า 
ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภท
ต่าง ๆ แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอ
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต การใช้ส่ือการสอนทางไกล ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิ เทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

๔.๑.๑. ขอบข่ายภารกิจ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2  มีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 
4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

๔.๑.๒. การมอบหมายภารกิจ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
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ศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

๔.๑.๒. งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ประกอบด้วย  
1. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัด

กระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด
และประเมินผลการศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

2. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็น เอกสาร คู่มือและส่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

3. การวิเคราะห์ วิ จัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป 

๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง
แผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.2 งานนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษา  
งานนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษา เป็นส่ิงท่ีศึกษานิเทศก์

ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาในรูปของศูนย์เครือข่ายการศึกษา  ในลักษณะของเครือข่ายใน
ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทางานร่วมกัน (Collaboration) 
และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานท่ัวไป ประกอบด้วย 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ดังนี้ 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 1 อำเภอทุ่งสง  จำนวนโรงเรียน  15  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 2 อำเภอทุ่งสง  จำนวนโรงเรียน  18  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 3 อำเภอทุ่งสง  จำนวนโรงเรียน  15  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 4 อำเภอทุ่งใหญ่  จำนวนโรงเรียน  19  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 5 อำเภอทุ่งใหญ่  จำนวนโรงเรียน  21  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 6 อำเภอฉวาง  จำนวนโรงเรียน  16  โรงเรียน 
ศูนย์เครือขา่ยการศึกษาท่ี 7 อำเภอฉวาง  จำนวนโรงเรียน  18  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 8 อำเภอพิปูน  จำนวนโรงเรียน  15  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 9 อำเภอบางขัน  จำนวนโรงเรียน  20  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 10 อำเภอช้างกลาง  จำนวนโรงเรียน  18  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 11 อำเภอนาบอน  จำนวนโรงเรียน  14  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 12 อำเภอถ้ำพรรณรา  จำนวนโรงเรียน  12  โรงเรียน 

๔.3 งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำพา

ให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีกำหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม  

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นส่ิงจำเป็น             
สำหรับผู้เรียนทุกคน  ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาท้ังระดับชาติ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือ
ท่ีว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ 

ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การ
เรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยท่ัวไป
จะมีการกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
การกำหนดตัวช้ีวัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่ง
อาจกำหนดทุกระดับช้ัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓) 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นงานท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษา หรือ
ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
แบ่งการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นดังนี้ 
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 10. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 11. การศึกษาพิเศษ 

 4.๔ งานตามภาระงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานพิเศษ งาน
โครงการและตัวชี้วัด เป็นงานท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการ และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
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ศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
 3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 4. งานพัฒนา ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 5. งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 6. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 7. งานพัฒนาระบบการวัดผล 
 8. งานส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
 9. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 11. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 12. งานทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 13. งานประเมินการอ่านออก  
 14. งานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 15. งานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 16. งานเตรียมทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) 
 17. งาน วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 18. งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 19. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 20. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 21. งานส่งเสริม พัฒนา การนิเทศภายในโรงเรียน 
 22. งานส่งเสริม พัฒนา ความสามารถการอ่านออกเขียนได้และนิสัยรักการอ่าน 
 23. งานส่งเสริม พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน 
 24. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 25. งานสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพื้นท่ี “ โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)”  
 26. งานสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพื้นท่ี “โรงเรียน
ขนาดเล็ก” 
 27. งานสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพื้นท่ี “โรงเรียน
คุณธรรม/ โรงเรียนวิถีพุทธ”  
 28. งานยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 29. งานพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) 
 30. งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริ ง (Active 
Learning) 
 31. งานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 32. งานยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 33. งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (STEM Education) 
 34. โครงการใช้ส่ือ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
 35. โครงการโรงเรียนสุจริต 
 36. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. 
 37. ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 38. ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 39. ฯลฯ 
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ตอนที่ 3 
รูปแบบและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 

 
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้วิเคราะห์นโยบายและ

จุดเน้นการนิเทศระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสรุปเรื่องท่ีต้อง
ดำเนินการนิเทศร่วมกัน ดังต่อไปนี้  

1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
2. การอ่านออกเขียนได้ 
3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนทางไกล  
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน 
8. การพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
9. การส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศ 
10. การจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพิเศษ ได้แก่ 

-  โรงเรียนพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 
-  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
-  โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
-  โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
-  โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  โรงเรียนประชารัฐ 
-  โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนว สสวท (STEM) 
-  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (กพด) 
-  โรงเรียนในโครงการพิเศษอื่นๆ 

 
คุณภาพที่ต้องการ        

1. โรงเรียนมีการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ  อ่านออกเขียนได้ 100 % 
3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ 21 ได้อย่าง

มีคุณภาพ 
4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ส่ือการสอนทางไกลเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
6. โรงเรียนทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
7. นักเรียนมีทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานท้ังการบวก ลบ คูณ และหาร 
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8. นักเรียนคัดลายมือด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกต้องและสวยงาม 
9. โรงเรียนทุกโรงมีระบบการนิเทศภายในท่ีเข้มแข็งและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. โรงเรียนในโครงการพิเศษจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
รูปแบบการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
APDSE Model เป็นรูปแบบหลักในการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ ได้แก่ ระบบ
บริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศภายใน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์ของรูปแบบการนิเทศการศึกษา  
รูปแบบ APDSE Model หมายถึง รูปแบบการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ท่ีประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (A – Analying)  
    เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลผลการสอบ O-NET, NT ,RT ข้อมูลผลการสอบ

การอ่านและการเขียน รวมถึงสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนในเครือข่าย 
2) การวางแผนการนิเทศ (P – Planing) 
    เป็นการนำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน

ในเครือข่ายมาวางแผนการนิเทศ โดยการทำแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ 
รวมทั้งแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3) การลงมือปฏิบัติการนิเทศ (D -Doing) 
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    เป็นการลงมือปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายตามแผนการนิเทศท่ีกำหนดไว้ 
4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (S- Sharing)  
    เป็นการนำผลการนิเทศของโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
5) การประเมินผลการนิเทศ (E – Evaluating)  
    เป็นการประเมินผลการนิเทศ พร้อมท้ังสรุปรายงานการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศท่ีกำหนด ท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ อาจแนบรูปภาพหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 
เทคนิคการนิเทศ การศึกษา  

๑. การเยี่ยมช้ันเรียนและสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการนิเทศการศึกษาวิธีหนึ่งท่ีจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการไปเย่ียมช้ันเรียนในขณะท่ีครูกำลังสอน

การไปเยี่ยมช้ันจะทำให้เห็นสภาพท่ีเป็นจริงตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีครูประสบอยู่เพื่อร่วมมือกับครูหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การไปเยี่ยมช้ันเรียนควรจะไปต่อเมื่อได้สร้าง
ความสัมพันธ์กับครูเป็นอย่างดีแล้วเพราะครูจะได้ไม่มองศึกษานิเทศก์ด้วยความหวาดกลัวระแวงสงสัย คิด
ว่าศึกษานิเทศก์จะมาจับผิด การไปเยี่ยมช้ันเรียน หากศึกษานิเทศก์ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ครูทราบว่า การ
มานั้นไม่ใช่มาเพื่อจับผิด หรือเพื่อรายงานการปฏิบัติงานของครู แต่มาเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือครู
เป็นพี่เล้ียงครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
กำหนดวัตถุประสงค์ของการเย่ียมช้ันเรียน ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือในรายละเอียด
ต่าง ๆ สำหรับศึกษานิเทศก์นั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมช้ันเรียนท่ีดีดังนี้ 
  1) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปสังเกตการสอนของครูในช้ันเรียน ไม่ใช่ไปจับผิด พึงให้ครูยอมรับว่า
ศึกษานิเทศก์มาเพื่อช่วยเหลือครู 
  2) ศึกษานิเทศก์ควรจะเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลังเล็กน้อยก่อนท่ีครูจะเริ่มบทเรียน
ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะแอบเดินย่อง ๆ เข้าไปหลังช้ันเพื่อสังเกตการสอนของครู 
  3) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องเรียน ซึ่งสามารถมองเห็นช้ันเรียนได้ท่ัวถึง นั่งฟังอย่าง
เงียบ ๆ ด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนใจยิ่งและดูจนจบช่ัวโมง 
  4) ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะเข้าร่วมบทเรียนเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับเชิญจากครูและนักเรียนให้
เข้าร่วมด้วยเท่านั้น 
  5) ศึกษานิเทศก์ควรจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้คำแนะนำ
ปรึกษาแก่ครูภายหลัง 
  6) ศึกษานิเทศก์ควรจะไปเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อสังเกตการสอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคเรียน\เพื่อ
จะได้สังเกตดูความเจริญงอกงามของครูในด้านการสอน และดูผลงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์เองต่อ
ครูผู้สอน 

หลังจากได้มีการเย่ียมช้ันเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรจะได้พบปะกับครูเป็นส่วนตัว เพื่อช้ีแจงความ
คิดเห็นให้ครูฟัง เปิดโอกาสให้ครูช้ีแจงเหตุผลในการกระทำของครู แล้วร่วมกันปรึกษาหารือความคิดท่ีดีกว่า 
ถูกต้องกว่า เหมาะสมกว่า การให้คำปรึกษาแนะนำช้ีแจงนั้น ไม่ควรให้เนิ่นนานนัก ควรจะเป็นภายในวัน
เดียวกัน หรือถ้าเป็นไปได้ภายหลังจากท่ีครูนั้นสอนเสร็จก็จะดียิ่งขึ้น เพราะท้ังสองฝ่ายผ่านเหตุการณ์นั้นมา
ใหม่ ๆ วิธีการท่ีดี ศึกษานิเทศก์ไม่ควรพูดถึงเฉพาะข้อบกพร่องของครูแต่อย่างเดียว หากมีข้อใดควรชมก็
หยิบยกขึ้นมาชม พร้อมท้ังให้กำลังใจท่ีจะทำเช่นนั้นอีกในการสอนครั้งต่อไป 
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ข้อควรระวังสำหรับศึกษานิเทศก์ในการไปเยี่ยมช้ันเรียนก็คือ อย่าไปเย่ียมช้ันเรียนมากจนเกินไปจะ
ทำให้ความสำคัญของการเยี่ยมช้ันเรียนลดน้อยลงไปและจะทำให้ครูเบ่ือหน่าย ผลท่ีสุดครูก็จะหลบหลีก
แทนท่ีจะให้ความร่วมมือ 

 
2. การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการเยี่ยมช้ันเรียน เป็นเทคนิคท่ีนำไปใช้ได้ผลเป็น
อย่างดีในการนิเทศการศึกษา และเป็นท่ีนิยมนำไปใช้ในการนิเทศ โดยความเป็นจริง การนิเทศการศึกษา
จำเป็นจะต้องนำเทคนิคการสังเกตไปใช้อยู่ด้วยเสมอ แต่จะต้องนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผลจากการสังเกตจะทำให้เห็นสภาพปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะทำให้เห็นข้อดีและข้อเสีย ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้
นิเทศจะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาคณิตศาสตร์ และเข้าใจเทคนิคและกระบวนการของการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งครูสามารถนำคำแนะนำนั้นไป
ใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น   ดังนั้น  การสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จึงเป็นการติดตามผลของการนำแผนการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๒ ความหมาย  
การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีผู้นิเทศท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

๒.๓ วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้

ข้อมูลป้อนกลับจากการนิเทศของผู้นิเทศ 

๒.๔ ขั้นตอนการสังเกต 
ขั้นตอนการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นก่อนการสังเกต 
1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้นิเทศ 

1.1 ปฏิบัติตนให้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกับครู 
1.2 เป็นเพื่อนร่วมงานกับคร ู
1.3 ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ครู 
1.4 แก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของครู 
1.5 รับฟังข้อเสนอแนะนำต่าง ๆ ของครู 
1.6 ให้ความสนใจต่อครูในการปฏิบัติ 
1.7 ให้ความจริงใจต่อครูท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
1.8 ให้เกียรติและยกย่องครูด้วยความจริงใจ 
1.9 ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.10 ให้ข้อมูล ความรู้ และสนับสนุนการทำงานของครู 
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2. การปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการเรียนรู้ 
2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 วางแผนการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.3 สร้างข้อตกลงในการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.4 ครูและผู้นิเทศ พิจารณาแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการสังเกต 
๑. ผู้นิเทศเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเงียบ ๆ โดยไม่ทำลายบรรยากาศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ขณะสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน 

และบรรยากาศในห้องเรียนอย่างละเอียด 
3. บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู (อาจใช้เทปบันทึกเสียงช่วย) 
4. ต้องสังเกต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้ังแต่ต้นจนจบ ในแต่ละครั้งของการสังเกต การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
           ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นหลังการสังเกต 

๑. วิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑.๑. ครูกับผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.2 นำข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พิจารณาร่วมกัน 
1.3 พิจารณาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นจุดเด่น 

พฤติกรรมใดเป็นจุดด้อย และพฤติกรรมใดเป็นปัญหา 
1.4 ครูกับผู้นิเทศนำข้อมูลท่ีได้มาร่วมกันปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ครูจะต้องยอมรับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน 
2.2 เอาผลวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และ

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดทำ แผนการเรียนรู้ครั้ง
ต่อไป 

2.3 ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
3. ประเมินผล 

3.1 ติดตามผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นหรือไม่ และผู้เรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในระดับใด 
การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศควรทำหลาย ๆ ครั้ง จนผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

 
๓. แนวทางในการปฏิบัติการสังเกต  

๑. การเข้าสังเกตการสอน  ผู้นิเทศจะต้องเข้าช้ันเรียนก่อนเวลานัดหมาย เพื่อพบครูก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอบถามถึงความพร้อมของครู สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับครู เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ชมเชย การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี เพื่อให้ กำลังใจ แก่ครูในเบ้ืองต้น เมื่อผู้สอนมีความพร้อมแล้ว จึงกล่าว
สวัสดีกับผู้เรียน และแนะนำตนเองแก่นักเรียน แล้วจึงเข้าไปนั่งในจุดท่ีครูจัดให้อย่างสงบและมีสมาธิ เพื่อ
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ต้ังใจและสังเกตด้วยความจริงใจ ไม่ควรย้ายท่ีนั่งหรือเดินไปมาขณะท่ีครูกำลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะ
จะเป็นการรบกวนสมาธิของครูและนักเรียน 

2. การจดบันทึก เมื่อครูเริ่มสอน ผู้นิเทศจะต้องจดบันทึกพฤติกรรมตามแบบบันทึกท่ีกำหนด 
เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้นิเทศควรบันทึกข้อเสนอแนะส่ิงท่ีควรบันทึก 2 ประการ คือ 
  1) จุดเด่นท่ีพบจากการสังเกต 

2) จุดอ่อนท่ีควรปรับปรุง 
เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นให้ผู้สอนทราบ 

เพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาหารือเป็นข้อมูลย้อนกลับครั้งต่อไป ดังนั้นผู้นิเทศจึงควรระมัดระวังถ้อยคำ 
ภาษาท่ีใช้บันทึกเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ผู้สอนเสียกำลังใจกิจกรรมท้ังหมดนี้ ต้องให้เสร็จส้ินหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุด ไม่ควรใช้เวลามากนัก  ก่อนจะออกจากห้องเรียน ผู้สอนและผู้นิเทศจะต้องนัด
หมายว่าจะดำเนินการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

3. การรายงานและการนัดหมายในการทำกิจกรรมคร้ังต่อไป เมื่อสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เสร็จส้ินลงแล้ว ผู้นิเทศจะต้องจัดทำรายงานการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดทำรายงานให้
นำข้อมูลจากเครื่องมือสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้นิเทศได้จดบันทึก
ไว้เพื่อแจ้งให้ผู้สอนรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการปรึกษาหารือร่วมกัน และให้ข้อมูลป้อนกลับต่อครู 
เมื่อผู้นิเทศบันทึกข้อมูลเสร็จควรมอบให้ครูทันที เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์พร้อมกันและนัดหมาย ตดลงกัน
ว่าจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนต่อไป 

4. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  การประชุมปรึกษาหารือเพื่อข้อมูล
ป้อนกลับ ถือเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญท่ีสุดของการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลป้อนกลับท่ีเท่ียงตรง
และมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะข้อมูล
ป้อนกลับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อให้ครูประเมิน
ความก้าวหน้าและพฤติกรรมการสอนด้านต่าง ๆ ของตน จึงถือว่าเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
เจตคติ และพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 

5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลป้อนกลับจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการ
นำไปใช้นั้น ต้องเป็นข้อมูลป้อนกลับท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

5.1 เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรม ท่ีสามารถสังเกตได้ และแปลความหมายได้ มีความเจาะจง 
เจาะลึก สามารถมองเห็นพฤติกรรมนั้นได้อย่างชัดเจน 

5.2 มีความบริสุทธิ์ ปราศจากค่านิยมส่วนตนของผู้นิเทศท่ีมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของครู 
และควรหลีกเล่ียงในการให้คำแนะนำท่ีมีลักษณะเป็นเชิงบังคับ ให้ผู้รับการนิเทศเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จะ
ทำให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูไม่ยั่งยืน 

5.3 เป็นข้อมูลท่ีได้จากสถานการณ์จริง คือ เป็นข้อมูลท่ีเกิดขึ้นและได้มาจากการสังเกต 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง ไม่ใช่มาจากการแปลความหมายหรือจากการทำนายผล ดังนั้น ข้อมูลจึงมี
ความแม่นยำ เท่ียงตรง ซึ่งได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

5.4 ผู้นิเทศต้องเปิดโอกาสให้ครูเปิดใจในการให้ข้อมูล สามารถช้ีแจงได้เต็มท่ี ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

5.5 มุ่งช่วยเหลือครูเป็นสำคัญ จุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้
ครูปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้นิเทศจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ครู
สามารถเข้าใจได้ 
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6. การให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูและผู้นิเทศ ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอข้อมูลได้
อย่างเสมอภาค อย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความรู้สึกท่ีเหนือกว่าและด้อยกว่า ความเสมอภาค จะสร้าง
บรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 

 7. มุ่งหมาย เจาะจงที่พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายของการสังเกตอยู่ท่ีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ไม่ใช่มุ่งท่ีการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของครู 
ดังนั้น การให้ข้อมูลป้อนกลับจึงต้องมุ่งเน้นท่ีพฤติกรรมการสอนของครู มิใช่ไปวิเคราะห์หรือวิจารณ์ วิพากษ์
บุคลิกภาพของครู 

8. มุ่งให้ครูเห็นประโยชน์จากข้อมูล ผู้นิเทศจะต้องสามารถทำให้ครูได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย 
เหตุผล และคุณประโยชน์ท่ีเขาพึงจะได้รับ อันจะกลายสภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง
และพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนต่อไป 

9. มุ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงข้อมูลป้อนกลับต้องพิจารณาและอธิบายจาก
พฤติกรรมท่ีเป็นจริง หลีกเล่ียงการใช้ภาษา หรือการแสดงออกซึ่งการวัดและการประเมินตัวครู 

10. การตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดแล้ว ขั้นสุดท้ายเป็น
การพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ ทางเลือกนี้จะประกอบด้วย พฤติกรรมท่ี
ดีซึ่งควรคงไว้ และพฤติกรรมท่ียังด้อย ควรปรับปรุงแก้ไข ในส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้นิเทศจะต้องกระตุ้น
และสนับสนุนให้ครูได้พิจารณาทางเลือกใหม่ เพื่อจะช่วยให้การปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

11. การสรุปข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จำเป็นจะต้องสรุปเพื่อนำไปใช้ ควรมี 4 ประเด็น คือ  
1) จุดมุ่งหมายของบทเรียน 
2) รูปแบบและยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) พฤติกรรมของครูและแนวปฏิบัติของครูในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

12. การเสนอข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลท่ีสรุปแล้วควรเก็บไว้เป็นข้อมูลในการสังเกตครั้งต่อไป 
และเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผู้นิเทศควรส่งรายงาน
การนิเทศนี้ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หากมีการเปล่ียนผู้ทำหน้าท่ีนิเทศ เพื่อจะได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการ
นิเทศคราวต่อไป 

๔. การนิเทศแบบชี้แนะ  
Coaching เป็นเทคนิคหนึ่งของการนิเทศการศึกษาท่ีสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ อันจะ

เป็นตัวจักรสำคัญท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษา/องค์กรมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นและสถานศึกษา/องค์กรมีความพร้อมท่ีจะรับการ เปล่ียนแปลง 

Coaching เป็นการช้ีแนะสอนงาน ผู้เข้ารับการฝึกและศึกษานิ เทศก์  ผู้ ช้ีแนะสอนงาน 
(Coach) ซึ่งศึกษานิเทศก์และผู้บริหารทุกระดับ สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coached) ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ร่วมงานท่ีอยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกัน หรือศึกษานิเทศก์กับผู้ เข้ารับการฝึกผู้สอน ผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ การสอนงานจะเน้นไปท่ีการพัฒนาผลการปฏิบัติ งาน ( Individual Performance) และ
พัฒนาศักยภาพ (Potential) ผู้ร่วมงานได้ Coaching เป็นการส่ือสารอย่างหนึ่งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เป็นการส่ือสาราแบบสองทาง (Two Ways Communication) ได้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดขึ้นจากการทำงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อย่างไรก็ตามการท่ี
จะ Coaching ได้ดีนั้น ต้องมีความพร้อมท้ังผู้สอนและผู้ถูกสอนหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
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Mentoring การเป็นพี่ เล้ียงและการให้คำปรึกษา (Mentor) เป็นการให้ผู้ท่ีมีความรู้ความ 
สามารถหรือเป็นท่ียอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือรุ่นน้อง หรือผู้ท่ีอยู่
ในระดับต่ำกว่า (Mentee) ในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อให้มีศักยภาพ สูงขึ้น การเป็นพี่เล้ียง
อาจไม่เกี่ยวกับหน้าท่ีในปัจจุบันโดยตรง ผู้ท่ีเป็น  Mentee เป็นได้ ท้ัง พนักงานใหม่ หรือพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรมาก่อน โดยเป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานโดดเด่น กว่าคนอื่น โดย Mentor จะเป็นแม่แบบ 
และเป็นผู้สอนงานให้กับ Mentee รวมท้ังให้กำลังใจ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้ Mentee มีโอกาส
ได้เติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าใน หน้าท่ีการงาน โดยให้โอกาสหรือเวทีท่ีจะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและ
ความสามารถในการ ทำงาน กล่าวโดยสรุป Coaching คือการช้ีแนะเป็นผู้สอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
การช้ีแนะ ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในเรื่องของงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องหลักนิเทศและการสอน โดยผู้รับ 
การสอนจะเป็นผู้ท่ีมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน ส่วน Mentoring นั้นเป็นการให้คำปรึกษาหรือ สอนให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกใหม่ รับทำงานใหม่ พนักงานใหม่หรือพนักงานท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีผลงาน อยู่ในระดับสูงกว่า
มาตรฐาน ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานและอื่น ๆ ท่ีจะทำให้ศักยภาพของ พนักงานสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต 

Coaching and mentoring เป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาท่ีสำคัญท่ีจะช่วยส่ง เสริม
การเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรสำคัญท่ีจะนำไปสู่ ความสำเร็จและ
เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียน องค์กร ตัวผู้เข้ารับการฝึกและ
บุคลากรในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

๔.๑ ระบบ Coaching Supervision Technique 
 ๔.๑.๑ ความหมายของ Coaching Supervision Technique Coaching  หมายถึง การ

สอนงานลูกน้องของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิค หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตน ท้ังนี้จะ
เรียก ผู้สอน งานว่ า “Coach” โดยปกติ ผู้  เป็ น  Coach สามารถเป็ นได้ ท้ั ง ผู้บริหารระดับ สูง (Top 
Management Level) เช่น ผู้อำนวยการ ระดับกลาง (Middle Management level) เช่น ผู้จัดการฝ่าย และ
ระดับต้น (Low Management level) เช่น หัวหน้างาน ส่วนผู้ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องท่ีอยู่
ภายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกันเรียกว่า Coachee การสอนงานจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ท่ีหัวหน้า
งานใช้เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาลูกน้อง ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
เฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการทำงานนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดขึ้น ซึ่ง
เป็นเป้าหมาย หรือผลงานท่ีหัวหน้างานต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น (Result Oriented) โดยจะต้องตก
ลง และยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ท้ังนี้ การสอนงานนอกจาก จะ
มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง (Individual Performance) ในปัจจุบัน แล้ว การสอน
งานยังมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมี พัฒนาการของความรู้ 
ทักษะและความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการทำงานท่ีสูงขึ้น ต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานอันนำมาซึ่งตำแหน่งท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2548) 

๔.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน  การสอนงานคล้ายกับการฝึกนักกีฬาซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้เต็มความสามารถ เดิมทีนั้นผู้ฝึกจะช้ีแนวทางและสอน
แนะวิธีการเล่นให้ อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันนอกจากสอนแนะแล้ว ผู้ฝึกจะช่วยให้นักกีฬาวิเคราะห์ว่าตนเอง
จะเล่น ได้ดีท่ีสุดในสภาวะแวดล้อมอย่างไร และถ้าจะเล่นให้ได้ดีท่ีสุดอย่างนั้นทุกครั้งจะมีอะไรเป็น 
อุปสรรคบ้าง เพื่อหาทางขจัดให้หมดไป ในทำนองเดียวกันผู้บังคับบัญชาท่ีส่อนงานผู้ใต้บังคับ บัญชาจะช่วย



                             คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE     -37- 
 

 

ให้ผู้ถูกสอนสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ตระหนักว่าตนกำลัง ทำงานอะไรอยู่และมีวิธีทำ
อย่างไร เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติงานนั้น ขณะเดียวกันผู้สอนงานจะ ให้ข้อมูลความรู้ท่ีจำเป็น ซึ่งผู้สอนยัง
ขาดอยู่ ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกก็มีลักษณะเช่น เดียวกัน   การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียง
ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สอนและความสามารถในการ รับของผู้ถูกสอนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
แวดล้อมของการสอน งานด้วย เช่น ความชัดเจนในเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จประสิทธิภาพของการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เป็นต้น ถ้าการสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีด้วย การพูดคุยสนทนา 
ระหว่างการสอนงานจะช่วยให้ผู้ถูกสอนเข้าใจดีขึ้นว่า ผู้บังคับบัญชามีความคาดหวังจากการ ปฏิบัติงานของ
เขาอย่างไร ทำให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับกันอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้ ต้องคิดถึงมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการนำไปสู่ความสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน การสอนงานท่ีมี ประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ ซึ่งท้ังสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

๔.๑.๓ บทบาทหน้าท่ีของผู้เป็น  Coach ผู้เป็น Coach ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการ
แสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวาย หาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมท้ังแสวงหาประสบการณ์ใหม่ 
จากการเข้ากลุ่มหรือ สมาคมต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาทำหน้าท่ีบทบาทนัก
ฝึกอบรม นัก พัฒนา/นักเปล่ียนแปลงผู้ให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไขปัญหา นักคาดคะเน นักคิด/นัก 
ประดิษฐ์ และนักปฏิบัติ บทบาทดังกล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ี แตกต่างกัน
ไป ซึ่งบางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียว หรือแสดงมากว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่า บทบาทผสมผสาน (Mixed 
Roles) 

๔.๑.๔ ลักษณะนิสัยของผู้เป็น Coach ไม่ว่าผู้เป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม จะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของลักษณะ นิสัยท่ีดีเป็นท่ียอมรับของลูกน้อง ลักษณะนิสัยท่ีดี ได้แก่ การยอมรับความจริง 
เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุ่น มั่นใจในตนเอง กล้ารับผิดและรับชอบ 
และมองไปข้างหน้า ควรหลีกเล่ียงลักษณะนิสัยท่ีไม่ดี ได้แก่ การไม่ไว้วางใจ ขี้รำคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบ
เปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน 

๔.๑.๕ แนวทาง หลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็น  Coach การสอนงานจะเกิดขึ้นได้ 
ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานต้องมีความพร้อมด้วยกัน ท้ัง 2 ฝ่าย โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเวลาใดท่ี
แน่นอน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา ความพร้อม ได้แก่ 

1. เรื่องเวลา ควรกำหนดเวลาให้พอดีกับเนื้อหาท่ีต้องการจะสอนและถ่ายทอดได้ อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล 

2. อารมณ์ ควรมีสภาพจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ท่ีปกติ พร้อมท่ีจะถ่ายทอดข้อมูล 

๓. สุขภาพร่างกาย เพราะการมีสภาพร่างกายท่ีพร้อมจะส่งผลต่อไปยังจิตใจ/ความคิด 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับ 
- เนื้อหา/ขอบเขตงานท่ีต้องรับผิดชอบ 
- ฝังโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ นโยบายต่าง ๆ ขององค์กร 
- กลุ่มเป้าหมาย เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการฝึก นักเรียน 
- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกน้องตนเองหรือผู้มีส่วนร่วม 

๕. สถานท่ี พิจารณาถึงจำนวนของผู้สอนและผู้รับการสอนและลักษณะอุปกรณ์ท่ีจะนำ มาสาธิต 
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๖. อุปกรณ์เครื่องมือ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์/ เครื่องมือว่า
สามารถใช้การได้/ทำงานได้ตลอดเวลาท่ีทำการสาธิตหรือนิเทศ 

๗. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของลูกน้องท่ีเป็นผู้ใหญ่ด้วยว่า เขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อไร เช่นเขาอยาก
เรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาอยากเรียนหรือทำให้เขารู้ว่าถูกคาดหวังอะไร หรือเมื่อได้เอาส่ิง ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
และได้ผล 

๘. ความพร้อมของผู้สอนงานกับผู้ถูกสอนงาน ย่อมมีส่วนผลักดัน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้การ
สอนงานของหัวหน้างานประสบผลสำเร็จ 

 
๔.๑.๖ รูปแบบของการเรียนรู้และการรับรู้ การรับรู้ของแต่ละคนจะมีขีดจำกัดตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด การกำหนดระยะเวลา ท่ีพอประมาณเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ย่อมจะทำให้
ลูกน้องสามารถรับรู้และเรียนรู้ใน ส่ือท่ีหัวหน้างานสอนหรือถ่ายทอดได้ดีกว่า เวลาท่ีเหมาะสมประมาณหนึ่ง
ถึงหนึ่ ง ช่ัวโมงครึ่ง น่า จะเพียงพอ หากจำเป็น ต้องใช้ระยะเวลานาน ควรจัดให้มี เวลาพักสมอง 
(Break) เพื่อให้ลูกน้อง มีโอกาสได้หยุดทบทวนความคิดและข้อมูลท่ีหัวหน้างานได้สอนไปแล้ว การศึกษา
วิเคราะห์และเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการสอนงานให้เหมาะสม โดย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ อให้การ
ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีถูกกำหนดขึ้น ตลอดจน การให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลท่ีควรติดตาม 
และการเปิดใจและเต็มใจท่ีจะตอบข้อซักถาม ต่างๆ ให้แก่ลูกน้องไม่แสดงสีหน้ารำคาญหรือต่อว่า เมื่อ
ลูกน้องพยายามคิดหาทางพัฒนาและ ปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วม กันรับผลลัพธ์ที่ออกมา ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม 

๔.๑.๗ การสอนงานท่ีไม่บรรลุผลสำเร็จ มีลักษณะดังนี้ 
๑. การจัดสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถานท่ีท่ีใช้สำหรับการสอนงานลูกน้องอาจจะ 

กว้างหรือเล็กเกินไป บรรยากาศในห้องประชุมอาจดูเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือเป็น กันเอง 
จนเกินไปหรือห้องประชุม มีเสียงรบกวนท่ีดังขึ้นมา จนทำลายสมาธิของผู้สอนและผู้รับ การสอน 

๒. การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาและจัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หรือมีไม่พร้อมในระหว่างการสอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/ 
เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องตนเองสอนได้ 

๓. งบประมาณ เนื่องจากองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญท่ีจะพัฒนาหัวหน้างานให้เกิด 
ความรู้และ ทักษะในการสอนงาน โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะตัวผู้สอน หรือหัวหน้า
งาน โดยมีสาเหตุจากหลากหลายปัจจัย ดังนี้ 

- หัวหน้างานขาดความรู้และไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีจะสอน หลักสูตร เนื้อหาสาระการเรียน 
- สภาวะไม่เอื้ออำนวย เช่น ไม่สามารถควบคุมเวลาในการสอน งานได้ 
- ขาดทักษะของการส่ือสารและวิธีการถ่ายทอดให้ลูกน้องเข้าใจ 
- ประสบการณ์ความรู้ของ Coach ไม่มีหรือมีไม่ตรงกับส่ิงท่ีลูก น้องต้องการหรืออาจจะไม่มี

การตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของลูกน้องว่าขาดทักษะความรู้ อะไร 
- เข้าใจผิดคิดว่าตนเองกำลังสอนงานลูกน้องอยู่ชอบส่ัง ขาด ศิลปการจูงใจ 
- ไม่เห็นความจำเป็นของการสอนงานลูกน้อง 
- หงุดหงิดหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจ หากลูกน้องมีคำถามหรือต้อง สงสัย 
- ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในขณะท่ี ส่อนงาน 
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- วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับ บัญชานอกจากหัวหน้างาน
เป็นส่วนหนึ่งของการสอนงานท่ีไม่ประสบผลสำเร็จแล้ว พบว่าลูกน้อง อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้การสอน
งานประสบความล้มเหลว ลูกน้องจำพวกนี้มักจะหลีกเล่ียง หรือปฏิเสธไม่ยอมทำตามท่ีหัวหน้างานสอน 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากไม่มีเป้าหมายในการทำงาน หรือไม่สนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง กลัวการเปล่ียนแปลง ไม่
พร้อมท่ีจะรับฟัง หรือขาดความเคารพ ศรัทธาหัวหน้างาน และอาจมี  Coach มากเกินไป ทำให้มีหลาย
แนวทางทำให้ลูกน้องเกิดความ สับสน ดังนั้นหัวหน้างานและลูกน้องจึงมีส่วนอย่างมากต่อการสนับสนุนให้
การสอนงานประสบ ความสำเร็จ 

๔. การจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจน 
- กำหนดให้ระบบ coaching เป็นนโยบายขององค์กร 
- สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มี Trust (ความไว้เนื้อเช่ือใจ กัน) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้เข้า รับการฝึก 
- กำหนดใน  Job Description ของระดับหัวหน้างานขึ้น ไปในเรื่องการทำหน้าท่ี

เป็น Coach 
- กำหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจำปีของระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป 

โดยมีการวัด KPI (Key Performance Index) และเกณฑ์วัดคุณภาพ 
- เช่ือมโยงผลการทำ Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบ จ่าย

ค่าตอบแทน กำลังใจหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและเกียรติคุณรางวัล 
- กำหนดและสร้าง/ฝึกวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning 

Culture) ซึ่งมีท้ัง Learning by doing เรียนรู้โดยการลงมือทำ Learning by Teaching เรียนรู้โดยการ
ถ่ายทอด และ Learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปล่ียนเรียน รู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้เช่ือมโยง
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว นำมาถ่ายทอด เพื่อสอนให้เรามีการติดต่อส่ือสารท่ีดี รู้จัก
เรียบเรียงเตรียมคำพูดก่อนหลังจากท่ีไม่กล้าทำให้ กล้าและมั่นใจมากขึ้น ทำให้ได้เพื่อน ได้ใจ ได้ให้ ได้
เสียสละ ได้ปฏิสัมพันธ์กันเกิดความ สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรักกันมากขึ้น และนำไปสู่การไว้
เนื้อเช่ือใจกัน เกิดเป็น วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

- ประโยชน์จากการทำ Coaching ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อผู้นิเทศและ ผู้รับ
การนิเทศ และต่อองค์กร 

๔. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อศึกษานิเทศก์ 
- การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกทำงานได้อย่าง

ถูก ต้องและทันเวลา 
- มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอย่างแท้จริง 
- โอกาสช้ีแจงจุดเด่นหรือจุดท่ีต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงการทำงาน 
- สามารถแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหาการ 

เปล่ียนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร 
- มีโอกาสรับรู้ความต้องการท่ีผู้เข้ารับการฝึกคาดหวัง และปัญหา อุปสรรคท่ี

เกิดขึ้น ในการทำงานของลูกน้อง ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 
- สร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการทำงานระหว่าง ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึก 
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- เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกทำงานให้
บรรลุ เป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานท่ีกำหนด ผู้เข้ารับการฝึกจัดการเรียนการสอนมี 
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 

- ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม บรรยากาศของสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

๕. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อลูกผู้รับการประเมิน 
- เข้าใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความต้องการท่ีองค์กรหัวหน้าคาดหวัง 
- ได้รับรู้ถึงสถานการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององค์การภารกิจท่ี 

องค์กรจะทำ ในปัจจุบันและต้องการท่ีจะทำต่อไปในอนาคต 
- ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการทำงานร่วมกับหัวหน้างานและมี

ส่วนร่วมกับ หัวหน้างานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
- มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
- รู้จักวางแผนลำดับความสำคัญก่อน – หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการทำงาน

ให้ประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีหัวหน้างานหน่วยงานกำหนด 
- สร้างขวัญ กำลังใจ ทำให้ไม่รู้สึกว่าตนเองทำงานเพียงผู้เดียว 
- เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ลูกน้องผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ ๆ เสมอ 
- ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกมีคุณค่า (Value) และเห็นคุณค่า ในการทำงานมาก

ขึ้น เนื่องจากสอนงานท่ีถูกต้องตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึก ช่วยตอบสนองให้ผู้เข้ารับการ ฝึก
ทำงานได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 

สรุป 
การสอนงานหรือช้ีแนะ (Coaching) เป็นเทคนิคท่ีผู้เข้ารับการฝึก/ศึกษานิเทศก์ ซึ่งคุ้น เคยกันใน

ฐานะเพื่อนร่วมงาน รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมท้ังคลินิก การสังเกตการสอน การวิจัย แบบเครือข่าย
ร่วมกัน มีความปรารถนาดีต่อกันในการท่ีกล้าจะยอมหรือพอใจท่ีจะสอนหรือ ช้ีแนะหรือยอมรับการช้ีแนะ 
ผู้ถูกสอนพอใจท่ีจะรับด้วยวิธีการอย่างกัลยาณมิตร การเป็นพี่เล้ียง เป็นวิธีการท่ีผู้มีประสบการณ์ให้ความ
ช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า (หรือพี่ดูแลน้อง : พี่ เล้ียง) ท้ังเรื่องงานวิชาชีพไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้
ร่วมกัน เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคท่ีอยู่ใน กลุ่มงานการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ เพราะการนิเทศ
เป็นการดำเนินงานโดยผู้มี ประสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถในการท่ีจะใช้กระบวนการ/วิธีการ/ 
เทคนิคต่าง ๆ ในการ ให้ความช่วยเหลืออำนวยการ ส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล ช้ีแนะให้คำปรึกษา 
คล่ีคลายปัญหา อบรม ฝึกฝนและ/หรือร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อผู้เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาความรู้ความ 
สามารถได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัด 

1. การนิเทศโดยใช้กระบวนการ PLC 
เทคนิคการนิ เทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 

Community) ของ สพฐ.  
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ความหมายของ PLC  
PLC หมายถึงการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู 

ผู้บริหาร และ นักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นความสำเร็จ หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน  

วัตถุประสงค์ PLC  
1) เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่

คุณภาพของ ผู้เรียน  
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน  

              องคป์ระกอบของ PLC  
1) ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการ

เรียนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน /ประเด็น ท่ีจะ PLC  
2) ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นำสู่การ

ปฏิบัติและ ประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Careใส่ใจต่อความรู้สึกของ
สมาชิกร่วมวง PLC Share แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์  

3) ภาวะผู้นำร่วม หมายถึง การทำ PLC ต้องมีผู้นำและผู้ตามในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  

4) กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนท่ีขาดของแต่ละคน  
5) ต้องปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการทำงานท่ีเปิดโอกาสการ

ทำงานท่ี ช่วยเหลือกันมากกว่าการส่ังการ มีช่ัวโมงพูดคุย  
6) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานจากการงานสอน

และตรงกับ ภาระงานคือการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน  
กระบวนการ PLC  

1. ต้องมีการรวมกลุ่ม PLC และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่น  
1.1 จัดกลุ่มครูท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน กลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันใน

ระดับช้ัน เดียวกันกลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงช้ันเดียวกัน 
กลุ่มครูตามลักษณะงาน  

1.2 จำนวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)  
1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม/ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา กำหนดเป็นช่ัวโมง

ชัดเจน จะดีมาก  
1.4 จัดช่ัวโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระ

เพิ่มขึ้น  
1.5 การจัด PLC ควรใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดำเนินการ  

2. บทบาทของบุคคลในการทำ PLC  
2.1 คุณ อ ำน วย  (Knowledge Facilitator : KF) มี บ ท บ าท ใน ก ารสร้ า ง

บรรยากาศให้เกิด การรวมตัวกัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ กล้าพูดกล้าคุย
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รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกควบคุมประเด็นการ พูดคุย และยั่วยุ
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  

2.2   คุณกิจ/สมาชิก (Knowledge Practitioner : KP) ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้/เล่าเรื่อง/ เล่าประสบการณ์(Tacit Knowledge) ของตนเองจาก
การปฏิบัติจริงเปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รับ
แนวทางไปปฏิบัติ/นำผลไปเสนอ /ผู้หาข้อมูลเพิ่มเติม/และนำผลมาเสนอ 
พร้อมต่อยอดบันทึก logbook ของตนเอง  

2.3   คุณลิขิต (Note Taker : NT) มีหน้าท่ีจดบันทึก หรือบันทึกความรู้ จับ
ความให้ได้ถูกต้อง เท่ียงตรงบันทึกให้ได้รายละเอียดท่ีผู้เล่าเล่าเป็นผู้ฟังท่ีดี
หรือเป็นสมาชิกคนหนึ่งนำเอาข้อมูลจากการเล่า / วิเคราะห์ตีความของ
กลุ่มไปไว้ในฐานข้อมูลท่ีสมาชิกหรือผู้สนใจจะเข้าถึงได้ง่าย สรุปประเด็น
การสนทนาและ แนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook  

2.4   คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer : CKO) มีหน้าท่ีจัดกระบวนการให้
เกิด “ธงร่วม” (Shared Vision / Common Goal) ให้กำลังใจ/ให้รางวัล
เมื่อดำเนินการเกิดผลสำเร็จจับภาพรวม เพื่อให้วง PLC เห็นว่า PLC เพื่อ
อะไรส่งเสริมให้ออกไปเรียนรู้หรือและนำเสนอผลงานต่อองค์กรภายนอก 
(อาจไม่มีทุกครั้งก็ได้)  

 
 

4.เทคนิคการนิเทศโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networks) คือ เว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้

คน สามารถการส่ือสารและแบ่งปันข้อมูล บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ (แคมบริด
, 2560) อีกความหมายคือ รูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต 
เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได้ทำ และเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ใน
บริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก 
การทำงานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น 
ไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต มัลติพลาย และไลน์ 
โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ท่ีคนไทยใช้มากท่ีสุด ในขณะท่ีออร์กัตเป็นท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริการเครือข่ายสังคม มีผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกม
โดย ใช้ บั ต ร เติ ม เงิ น  (วิ กิ พี เ ดี ย ,2560) โด ยสรุป  เค รื อ ข่ าย สั งคม อ อน ไลน์  (Social network) 
หมายถึง  เว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้คนสมารถสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานใน
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการส่ือสารแบ่งปันข้อมูล เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได้ทำ และ
เช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น เช่น Applications Line, Facebook เป็นต้น 

แอปฟลิเคช่ันไลน์ (Applications LINE) เป็นโปรแกรมระบบส่งข้อความทันที ท่ีมีความสามารถ
ใช้งานได้ท้ังโทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน ท้ัง
ยังสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอส ด้วยความท่ีมีลูกเล่น
มากมาย สามารถคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ต้ังค่าคุยกันเป็นกลุ่ม สามารถสร้าง
แบบสำรวจ สร้างตารางการนัดหมายกิจกรรม ฯลฯ ทำให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็น

http://www.krukittin.info/wp-content/uploads/2019/08/line.jpg
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จำนวนมาก ชาวไทยนิยมใช้เป็นอันมาก 
การประยุกต์ใช้ LINE กับการนิเทศ จากความสามารถของแอปฟลิเคช่ันไลน์ท่ีสามารถ ส่ง

ข้อความ ส่งรูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และสามารถต้ังค่าการคุยเป็นกลุ่มได้ ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
นิเทศภายในโรงเรียนได้ โดยสามารถต้ังกลุ่มการคุยสำหรับการนิเทศ ดังนี้ 

1. กลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ สมาชิกประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้
สำหรับแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน เป็นช่องทางสำหรับใช้ในการส่ือสาร ส่ังการ การนิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์แต่ละเครือข่าย 

2. กลุ่มไลน์ศูนย์เครือข่าย สมาชิกประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้า
วิชาการ และครูผู้สอน  ใช้สำหรับแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันภายในเครือข่าย  
 3. กลุ่มไลน์ตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กลุ่มไลน์งานประกันคุณภาพ กลุ่มไลน์ครูปฐมวัย 
กลุ่มไลน์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สมาชิกประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจงานนั้น ๆ เป็นช่องทางสำหรับใช้ในการส่ือสาร 
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ตอนที่ 4 
เครื่องมือการนิเทศ 

 

การนิเทศตามรูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา APDSE Model เป็นรูปแบบหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ได้แก่ 
ระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศภายใน  มีเครื ่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับท่ี 1  เครื่องมือนิเทศการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ฉบับท่ี 2  เครื่องมือนิเทศการอ่านออกเขียนได้ 
ฉบับท่ี 3  เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ฉบับท่ี 4  เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
ฉบับท่ี 5  เครื่องมือนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ฉบับท่ี 6  เครื่องมือนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
ฉบับท่ี 7  เครื่องมือนิเทศการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน 
ฉบับท่ี 8  เครื่องมือนิเทศการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 9  เครื่องมือนิเทศการส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศ 
ฉบับท่ี 10 เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพิเศษ 
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ฉบับที่ 1 เคร่ืองมือนิเทศการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  ไม่มีการดำเนินการ 
  มีการดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 

๑. วิธีดำเนินการ.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

๒. ผลการดำเนินงาน................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

๓. การพัฒนาต่อเนื่อง/ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ..........................................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

4. ปัญหา อุปสรรค......................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

5. ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 2 เคร่ืองมือนิเทศการอ่านออกเขียนได้ 
 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
  ไม่มีการดำเนินการ 
  มีการดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 

๑. วิธีดำเนินการ.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

๒. ผลการดำเนินงาน................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

๓. การพัฒนาต่อเนื่อง/ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ..........................................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

4. ปัญหา อุปสรรค......................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

5. ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 3 เคร่ืองมือนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

3.1 แบบบันทึกผลการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ……………………………………………………………...............................................    
ระดับช้ัน …………….……./………………..… จำนวนนักเรียน……………………………………………….………….….คน 
วัน/เดือน/ปีท่ีจัดการเรียนรู้………………. โรงเรียน ……………………………………………………..……………………… 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี……………..…..ช่ือหน่วยการเรียนรู้………………………………………………………………………….. 
แผนการเรียนรู้ท่ี……………………ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้…………………………………จำนวน...........ชั่วโมง 
ช่ือครูผู้รับการนิเทศการสอน……………………………………………………….. ตำแหน่ง…………………………………… 
 
ด้านที่ 1 การจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้ของครู 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การ
ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 

มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
1.1 มีรูปแบบ/เทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ 

ช่ือเทคนิควิธี…………............…….......................... 
………….…………………............……............... 

       

1.1 มีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนท่ีน่าสนใจ        
1.3 แจ้งประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ        
1.4 ตั้งคำถามสำคัญสำหรับผู้เรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากค้นหาคำตอบ 
       

1.5 2.5 จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก active learning 

       

1.6 จัดกิจกรรมที ่ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนค้นคว้าเพื ่อหา
คำตอบด้วยตนเอง 

       

1.7 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
1.8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิ

พิสัย (Cognitive Domain) 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การ
ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 

มี 
 

ไม่
มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
 ตามแนวคิดของบลูมฉบ ับปร ับปร ุงใหม ่  (Revised 

bloom's Taxonomy)  ตามที ่ได้กำหนดในมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี ้ว ัดของหน่วยการเรียนรู ้แผนการ
เรียนรู้นี้ 
   K: (ระบุลักษณะกิจกรรม)………………………………..…… 
…………………………………………………………..…………….… 
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain)  
   P: (ระบุลักษณะกิจกรรม) …………………………………..… 
 ………………………………………………………..……………..… 
ด้านจิตพิสัย Affective domain  
   A: (ระบุในลักษณะกิจกรรม) ……………………..………….. 
……………………………………………………………..……………….. 

       

1.9 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี        
1.10 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบูรณาการกับชีวิตจริง

โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นภูมิปัญญาไทยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมด้วย 

       

1.11 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยสอดแทรกหรือบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ร่วมด้วย 

       

1.11 มีการเสริมแรงเมื่อนักเรียนปฏิบัติตอบถูกต้อง        
1.13 มอบหมายงานให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน        
1.14 ดูแลเอาใจใส่ผู ้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

อย่างท่ัวถึง 
       

1.15 จัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด        
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การ
ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 

มี 
 

ไม่
มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
1.16 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ได้

ออกแบบไว้ 
       

1.17  มีการสรุปหลังจากจบกระบวนการจัดการเรียนรู้        
1.18 อื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………….……………….…. 

………………………………………………………….….……………….…. 
       

1.19 ประเด็นสำคัญท่ีพบ 
1.19.1 รายการข้อท่ี……………………………………………………………………………………….………….…….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………….….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………….….…………. 
         ส่ิงท่ีพบ………………………………………………………………………………………………….………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………...………………..……….……. 
1.19.2 รายการข้อท่ี……………………………………………………………………………………….…………...……….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………...……….……. 
         ส่ิงท่ีพบ………………………………………………………………………………………………….………….……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………...……………….……….……. 

1.10 การสะท้อนผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.20.1 ครูสะท้อนตนเอง……………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………...……………….……….……. 
1.20.2 ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศ……………………………………………………………………………..….……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………...……………….……….……. 

1.11 ส่ิงท่ีควรยกย่องชมเชย…………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………………………………………………………………...……………….……….……. 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 
การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอดเยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

กำลังพัฒนา 
(1) 

1.12 ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.13 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ด้านที่ 2 สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน 

ที่ รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
2.1 1 มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีระบุ 

 2.1.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
…………………………………………………………… 

       

2.1.2 ส่ือเทคโนโลยี 
…………………………………………………………… 

       

2.1.3 บุคคล 
…………………………………………………………… 

       

2.1.4 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
…………………………………………………………… 

       

2.1.5 กิจกรรม / กระบวนการ 
…………………………………………………………… 

       

 2.1.6 วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ 
…………………………………………………………… 

       

2.2 ใช้ส่ือประกอบการสอนท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้และน่าสนใจ 

       

2.3 ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพ
ของผู้เรียน 

       

2.4 ใช้ส่ือแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย        
2.5 สื่อที่ครูใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื ้อหาท่ี

สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
       

2.6 ประเด็นสำคัญท่ีพบ 
2.6.1 รายการข้อท่ี 
…………………………………………………………………………………………….…………......……….…………......………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….....………. 
2.6.2 ส่ิงท่ีพบ…………………………………………………………………………………………………………….....………. 
………………………………………………………………………………………………….………….....……….……….....………. 
………………………………………………………………………………………………………………...……………….....……….. 
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(ต่อ) 

ที่ รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
2.7 การสะท้อนผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

2.7.1 สะท้อนตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………….....……….………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
2.7.2  ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศ 
……………………………………………………………………………..….....……….………………………………………….....… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2.8 ส่ิงท่ีควรยกย่องชมเชย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.9 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.10 ส่ิงท่ีควรรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้สังเกตการสอน 
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ด้านที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
3.1 การประเมินก่อนเรียน / ระหว่างเรียน และ หลังเรียน        
3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัดและ

การประเมินผล 
       

3.3 ใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างหลากหลายระบุ 
……………………………………………………………… 

       

3.4 มีประเมินผลครบท้ัง 3 ด้าน (KAP)        
3.5 การวัดและประเมินผลด้าน K 

เครื่องมือคือ………………………………………………… 
       

3.6 การวัดและการประเมินผลด้าน A 
เครื่องมือคือ………………………………………………… 

       

3.7 การวัดและการประเมินผลด้าน P 
เครื่องมือคือ………………………………………………… 

       

3.8 มีการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง        
3.9 ครูผู้เรียนผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การประเมิน 
       

3.10 ประเด็นสำคัญท่ีพบ 
3.10.1 รายการข้อท่ี 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
         ส่ิงท่ีพบ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
3.10.2 รายการข้อท่ี 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
         ส่ิงท่ีพบ 
………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………….  
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(3) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
3.11 การสะท้อนผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

3.11.1 สะท้อนตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3.11.2  ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

3.12 ส่ิงท่ีควรยกย่องชมเชย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.13 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.14 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้สังเกตการสอน 
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ด้านที่ 4 พฤติกรรมของผู้เรียน 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การ
ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 

มี 
 

ไม่
มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
4.1 มีการรักษากฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกันระหว่างเรียน        
4.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดด้านพุทธิพิสัย cognitive 

domain หรือ (K) ระดับ........................... ตามแนวคิดของ 
บลูมฉบับปรับปรุงใหม่ (Revised bloom 's taxonomy) 
ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอน 

       

4.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงว่าได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการหรือทักษะพิส ัย (Psychomotor domain) 
หรือ (P) ขั้น ………………………………………… 
ตามแนวคิดของ บลูมฉบับปรับปรุงใหม่ (Revised bloom's 
Taxonomy) ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ท ี่ใช้
สอน 

       

4.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรม 
จริยธรรม/สมรรถนะสำคัญ/และ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ช้ีวัดพฤติกรรมหรือข้อตกลง ด้านพิสัย (Affecrive 
Domain) หรือ (A) ระดับ ………………………………ที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู ้เรียนตามแนวคิดของบลูมฉบับปรับปรุงใหม่ 
(Revised Bloom's Taxonomy) ตามท ี ่ ระบ ุในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนน้ี 

       

4.5 นักเรียนทำงานและมีผลงานเป็นรูปธรรม        
4.6 นักเรียนมีความตั้งใจมีความสุขกระตือรือร้นและสนุกสนาน

ในการเรียน 
       

4.7 นักเรียนออกแบบวางแผนจัดการวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองได้        
4.8 นักเร ียนรู ้จ ักตั ้งคำถามที ่ เหมาะสมสอดคล้องกับ

มาตรฐานหรือตัวชี้วัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการ
เรียนรู้นี้ 

       

4.9 มีบทสรุปบทเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน เข้าง่าย        
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(4) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
4.10 ประเด็นสำคัญท่ีพบ 

4.10.1 รายการข้อท่ี 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
          ส่ิงท่ีพบ 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
4.10.2 รายการข้อท่ี 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
          ส่ิงท่ีพบ 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….…………….  

4.11 การสะท้อนผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
4.11.1 สะท้อนตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
4.11.2  ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 

4.12 ส่ิงท่ีควรยกย่องชมเชย 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….……………. 

4.13 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(4) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
4.14 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

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

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้สังเกตการสอน 

                                        (…………………………………………………) 
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ด้านที่ 5 ผู้สอนและการบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
5.1 มีการเตรียมความพร้อม เตรียมการสอน และ 

ความตรงต่อเวลา 
       

5.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างอบอุ่น        
5.3 มีความสามารถในการจัดการช้ันเรียนและแก้ไขปัญหา

ในช้ันเรียน 
       

5.4 มีบุคลิกภาพโดยรวมท่ีดีเหมาะสมกับความเป็นครู        
5.5 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 
       

5.5 สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจให้        
5.7 ครูใช้ภาษาในการส่ือสารท่ีสุภาพเหมาะสม        
5.8 ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง        
5.9 ครูสามารถใช้คำถามและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด

และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
       

5.10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

       

5.11 ครูกระตุ้นและให้การแรงเสริมทางบวกให้แก่นักเรียน        
5.12 ครูสรุปบทเรียนได้เหมาะสมชัดเจนเข้าใจง่าย        
5.13 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม        
5.14 ครูได้ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจ

ในบทเรียน 
       

5.15 มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน        
5.15 ครูได้บันทึกหลังสอนและนำมาแก้ไข / พัฒนา        
5.17 ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนโดยรวม        
5.18 ผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม        
5.19 อื่น ๆ…………………………………………………..……………. 

……………………………………………………….…..……………. 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
5.20 ประเด็นสำคัญท่ีพบ 

5.20.1 รายการข้อท่ี 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………….    
      ส่ิงท่ีพบ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
5.20.2 รายการข้อท่ี  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
         ส่ิงท่ีพบ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 

5.21 การสะท้อนผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
5.21.1 ครูสะท้อนตนเอง 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
5.21.2 ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 

5.22 ส่ิงท่ีควรยกย่องชมเชย 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 

5.23 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการ/พฤติกรรม 

การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
มี 
 

ไม่มี 
 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
5.24 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………. 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้สังเกตการสอน 

                       (…………………………………………………) 
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ฉบับที่ 4  เคร่ืองมือนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
 

แนวทางการนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
คำช้ีแจง 
 1. ผู้กรอกข้อมูลนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. แบบสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจข้อมูลสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ใน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน 4 ด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้  
  ด้านที่ 1 แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชีวัด ปี พ.ศ 2560) 
  ด้านท่ี 2 แนวทาการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  ด้านท่ี 3 แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ 
  ด้านท่ี 4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 
 3. เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 
           ไม่ได้ปฏิบัติ    0   คะแนน  
                       ปฏิบัติ จำแนกเป็นการปฏิบัติ 5 ระดับ รายละเอียดดังตาราง  

ลักษณะการปฏิบัติ 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

คะแนน 

ปฏิบัติตามรายการครบถ้วน มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน และมีความถูกต้อง  ดีมาก 5 
ปฏิบัติตามรายการครบถ้วน มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แต่ไม่ถูกต้อง ดี 4 
ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน และมีความถูกต้อง ปานกลาง 3 
ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แต่ไม่ถูกต้อง  น้อย 2 
ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ แต่ไม่มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน น้อยท่ีสุด 1 

 
สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน 4.00 – 5.00 หมายถึง  อยู่ในระดับดีมาก 
 คะแนน 3.00 – 3.99  หมายถึง  อยู่ในระดับดี 
 คะแนน 2.00 – 2.99 หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย  
 คะแนน 1.00 – 1.99 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน     0 – 0.99 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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4.1 แนวทางการนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
โรงเรียน....................................................................................................................................... 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................................................................................ 
ครั้งท่ี........................................................วนัท่ีประเมิน................................................................ 

คำช้ีแจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสำรวจ 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

ไม่
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1  

1. 
แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชีวัด ปี พ.ศ 2560) 

1.1 มีแนวทางการปรับใช้หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

      

1.2 จัดตารางเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

      

1.3 มีแผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พร้อมใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

      

1.4 มีการวางแผนการกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียน       
2. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.1 จัดวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
      

2.2 มีการกำกับ ดูแลติดตามให้ครูจัดเตรียมเอกสาร / แผนการจัดการเรียนรู้/ใบ
งานตามโรงเรียนต้นทาง  

      

2.3 มีการกำกับดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียน
การสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้สามารถพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

      

2.4 กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนตามครู โรงเรียนต้นทาง        
2.5 กำกับ ดูแลให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21       
2.6 กำกับดูแลจัดให้มีข้อมูลนักเรียนรายบคคล       
2.7 มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนครบตามโครงสร ้าง

หลักสูตร 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

ไม่
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1  
3. แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ       
3.1 กำกับ ดูและให้มีการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ในช่วงก่อนเรียนตอนต้นปี

การศึกษา/ต้นภาคเรียน  โดยใช้ข้อทดสอบกลาง 
      

3.2 กำกับ ดูแลให้มีวัดผลและประเมินผลนักเรียน ในช่วงระหว่างเรียนโดยใช้ข้อทดสอบ
กลาง  

      

3.3 กำกับ ดูแลให้มีวัดผลและประเมินผลนักเรียน  
ในช่วงระหว่างเรียนโดยการประเมินผลตามสภาพจริง 

      

3.4 กำกับ ดูแลให้มีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ 
ข้อมูลจากการทดสอบนักเรียนท่ีใช้ข้อทดสอบกลาง  
ในช่วงระหว่างเรียน มาเป็นฐานในการพัฒนา 

      

3.5 กำกับ ดูแลให้มีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยนำข้อมูลการประเมินผล 
ตามสภาพจริง มาเป็นหลักฐานในการพัฒนา 

      

3.6 กำกับ ดูแลให้ม ีว ัดผลและประเมินผลนักเร ียน  หลังการเรียนปลายปี
การศึกษา/ปลายภาคเรียน โดยใช้ข้อทดสอบกลาง  

      

4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 
4.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน       
4.2 มีการวางแผนการดำเนินการนิเทศ และมีแนวทางการนิเทศภายในอย่าง

เป็นระบบ ชัดเจน 
      

4.3 มีนวัตกรรมการนิเทศของตนเอง       
4.4 ดำเนินการตามกระบวนการนิเทศตามแผนงาน       
4.5 นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ผ่านดาวเทียมอย่างสม่ำเสมอ 
      

4.6 กำกับ ดูแลการจัดเตรียมเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
ตามปฏิทินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

      

4.7 กำกับ ติดตามการพัฒนางานของครูที่ดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับจากการ
นิเทศ 

      

4.8 กำกับ ดูแลการบันทึก และรายงานผลการพัฒนางาน 
ในหน้าท่ีของครูท่ีได้รับคำแนะนำจากการนิเทศ 
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(ต่อ) 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

ไม่
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1  
4.9 มีการสร้างเครือข่าย PLC ในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา       
 รวม       
 เฉลี่ย       

 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
            (ลงช่ือ).................................................ผู้นิเทศ 
                  (.....................................................) 
      ตำแหน่ง............................................. 
           วันท่ี............................................. 
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4.2  แนวทางการ  นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

คำช้ีแจง 
 1. ผู้กรอกข้อมูลนี้ คือ 
     1.1 ครูผู้สอนในโรงเรียน กรอกเพื่อสำรวจตนเอง 
     1.2 ศึกษานิเทศก์ หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา กรอกเพื่อสำรวจการจัดการการเรียนการสอนของ
ครู เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครู 
 2. แบบสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา
ท่ีใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ 
     ด้านที่ 1 แนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชีวัด ปี พ.ศ 2560) 
     ด้านท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     ด้านท่ี 3 แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ 
     ด้านท่ี 4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 
 3. เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 
           ไม่ได้ปฏิบัติ    0   คะแนน  
                     ปฏิบัติจำแนกเป็นการปฏิบัติ 5 ระดับ รายละเอียดดังตาราง  

ลักษณะการปฏิบัติ 
 ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

คะแนน 

ปฏิบัติตามรายการครบถ้วน มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน และมีความถูกต้อง ดีมาก 5 
ปฏิบัติตามรายการครบถ้วน มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แต่ไม่ถูกต้อง ดี 4 
ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน และมีความถูกต้อง ปานกลาง 3 
ปฏิบัติเป็นบางรายการ มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แต่ไม่ถูกต้อง น้อย 2 
ปฏิบัติเป็นบางรายการ แต่ไม่มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน น้อยท่ีสุด 1 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน 4.00 – 5.00   หมายถึง   อยู่ในระดับดีมาก 
 คะแนน 3.00 – 3.99   หมายถึง   อยู่ในระดับดี 
 คะแนน 2.00 – 2.99   หมายถึง   อยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 1.00 – 1.99   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน     0 – 0.99   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

 
ช่ือสถานศึกษา.................................................................................สังกัด................................................. 
ผู้สำรวจข้อมูล  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู (ประเมินตนเอง) 
ครั้งท่ี................................................................................ วันเดือนปี........................................................ 
ช่ือครูผู้สอน............................................................................................................................................... 
คำช้ีแจง  ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ระดับช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
     ระดับช้ัน 

                 อนุบาล 1                อนุบาล 2 
                 ป.1       ป.2  ป.3        ป.4  ป.5   ป.6 
                 ม.1       ม.2  ม.3   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
   ภาษาไทย    สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม 
   คณิตศาสตร์    สุขศึกษาและพลศึกษา 
   วิทยาศาสตร์    ศิลปะ 
   ภาษาอังกฤษ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนต่อสัปดาห์ 
   5 – 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์  11 – 15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   16 – 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์  มากกว่า 21 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี รายการสำรวจ 
ระดับคุณภาพ ไม่

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

1 
แนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ปรับมาตรฐาน ตัวชีวัด พุทธศักราช 2560 

1.1 ออกแบบการปรับใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV       

1.2 
การบูรณาการเนื ้อหาที ่จำเป็นให้สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21       

1.4 
การเลือกใช้สื ่อนว ัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
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ท่ี รายการสำรวจ 
ระดับคุณภาพ ไม่

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

1.5 
การประเมินผลงาน/การใช้ข้อสอบกลางมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมาย 

      

1.6 จัดทำแผนการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับ DLTV       
1.7 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลาตาม

พลวัตของความรู้ท่ีเปล่ียนแปลง 
      

1.8 จัดตารางสอนให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV       
2 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.1 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน       
2.2 การเรียนรู้ผ่านปัญหา       
2.3 การเรียนรู้แบบร่วมมือ       
2.4 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์       
2.5 การเรียนรู้ผ่านการลงมือตามสภาพจริง       

2.6 
เน้นกระบวนการตั้งคำถามและสืบค้นคำตอบด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

      

2.7 จัดตารางเรียนได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้       
2.8 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีกำหนด       
2.9 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีกำหนด       

2.10 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามท่ี
กำหนด 

      

2.11 เตรียมการและจัดเตรียมความพร้อมในการใช้ DLTV       

2.12 
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนและแนวทางการ
ใช้ DLTV 

      

2.13 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน       
2.14 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการจัดการ

เรียน 
การสอนการใช้ DLTV 

      

2.15 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน       
2.16 การบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง       

2.17 
เอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน 
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ท่ี รายการสำรวจ 
ระดับคุณภาพ ไม่

ปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
3 แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ 
3.1 การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน       
3.2 การประเมินและใช้ข้อมูลผลก่อนเรียนมาวางแผนพัฒนา       

3.3 
ใช้ข้อมูลผลระหว่างเรียนมาพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีกำหนด 

      

3.4 
ใช้เครื ่องมือและวิธ ีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

      

3.5 
ใช้เครื ่องมือและวิธ ีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

      

3.6 
สอนเสริมรายบุคคลให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

      

3.7 
ปรับการวัดผลและเกณฑ์การวัดให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 

      

3.8 ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้ DLTV       
4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 
4.1 ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการออกแบบการเรียนรู้ครูผู ้จัดการ

เรียนรู้โดยใช้ DLTV แก่เพื่อนครู 
      

4.2 ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนครูผู ้จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ DLTV แก่เพื่อนครู ได้อย่างครบวงจร 

      

4.3 
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

      

4.4 มีเครือข่ายออนไลน์ในการนิเทศ/การจัดการเรียนการสอน       

4.5 
ใช้ Application ต่าง ๆ มาช่วยในการนิเทศ/การจัดการเรียน
การสอน 

      

4.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายมาใช้สนับสนุนการ
นิเทศ/การจัดการเรียนการสอน 

      

4.7 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 

      

รวม       

เฉลี่ย       



                             คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE     -69- 
 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน.......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ................................................................................................................. 
            (ลงช่ือ).................................................ผู้นิเทศ 
                  (.....................................................) 
      ตำแหน่ง............................................. 
           วันท่ี............................................. 
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4.3 แนวทางการประเมินสภาพการดำเนินงาน การศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) 
คำช้ีแจง 
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
    โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
2. ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือศึกษานิเทศก์ และ/หรือคณะกรรมการติดตาม 
    การดำเนินงาน 
3. แบบประเมินฉบับนี้ เป็นการประเมินสภาพการดำเนินงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอน ประกอบด้วยดัชนีวัด 4 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
    3.1 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  ตามดัชนีวัด 
 

ดัชนีวัด เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 
ข้อ 1 ถึง 4 - ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน ดีมาก 

 - ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน ดี 
 - ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน พอใช้ 
 - ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน ปรับปรุง 

      
3.2 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  สภาพการดำเนินงาน  

คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 
              4.00           คะแนน ดีมาก 
              3.00 – 3.99  คะแนน ดี 
              2.00 – 2.99  คะแนน พอใช้ 
              ต่ำกว่า     2  คะแนน ปรับปรุง 

4. เกณฑ์การผ่านการประเมิน สภาพการดำเนินงาน ดัชนีวัดทุกข้อ ต้องได้ระดับคุณภาพ ในระดับดีมาก  
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แบบประเมินสภาพการดำเนินงาน 
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

โรงเรียน...........................................................กลุ่มโรงเรียน............................................. ............... 
คร้ังที่ประเมิน............................................ วันที่ประเมิน.................................................................. 
ผู้ประเมิน    ผู้บริหารสถานศึกษา     ศึกษานิเทศก์     คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน 
คำช้ีแจง  ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องตามสภาพความเป็นจริงของการดำเนินงาน 
 

ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 
1. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ  
   และสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 
   เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ห้องเรียนสะอาดไม่มีฝุ่นละออง หยากไย่ และเศษขยะ 
 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนสะอาดอยู่เสมอ 
 จัดวางส่ิงของ อุปกรณ์เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้งาน 
 จัดสภาพห้องเรียนให้มีความสว่างและแสงท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. การติดต้ังจอโทรทัศน์ 
    อย่างเหมาะสม 

 ติดต้ังจอโทรทัศน์เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน  
     ความสูงจากพื้นระหว่าง 1.20 – 1.50 เมตร 
 ระยะห่างจากจอโทรทัศน์กับท่ีนั่งนักเรียนในแถวแรก มีความเหมาะสม  
     ระหว่าง 1.50 – 2.00 เมตร 
 นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์อย่างชัดเจนในแนวตรง 
     โดยไม่มีการเอี้ยวตัวหรือเอี้ยวคอ  
 นักเรียนทุกคนได้ยินเสียงโทรทัศน์อย่างชัดเจนและเสียงโทรทัศน์ 
     ไม่รบกวนห้องอื่น 

3. ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ   
    นักเรียน 
 

 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนล่วงหน้า 
 ช่วยเหลือ แนะนำ และตอบคำถามในเนื้อหาสาระท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ 
     หรือเข้าใจคลาดเคล่ือน 
 ครูและนักเรียนร่วมสรุปผลงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
 ครูตรวจผลงานนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม 
    และตั้งใจเรียนพร้อมกับนักเรียน

โรงเรียนต้นทาง 

 นักเรียนทุกคนรู้จักช่ือรายวิชาและ/หรือช่ือครูต้นทางในรายวิชาท่ีเรียน 
 นักเรียนทุกคนต้ังใจร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง 
 นักเรียนทุกคนทำผลงานหรือช้ินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา 
 นักเรียนทุกคนมีผลงานหรือช้ินงานท่ีเหมาะสม 
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ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 
5. บริหารจัดการ และอำนวยความ
สะดวก 

 

5.1 จัดการบริหารจัดการอย่างเป็น 
ระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียน 
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างจริงจัง 

 มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร    
     และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา 
 มีปฏิทินการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 
 ดำเนินงานตามแผนและปฏิทินท่ีกำหนดไว้ 

5.2 อำนวยความสะดวกให้ 
การจัดการเรียนการสอน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 สนับสนุนส่ือ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และ External Hard Disk 
 สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการจำเป็น 
 ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน 

6. เป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ     
   ตระหนักเห็นความสำคัญ และ    
   ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

 ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินงาน         
     อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ผู้บริหารเป็นผู้นำในการพัฒนาการจัดการเรียนสอนทางไกล   
     ผ่านดาวเทียม 
 ผู้บริหารให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ดูแลการจัดการศึกษาทางไกล 
     ผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 

7. บำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ 
   ดาวเทียม และโทรทัศน์ 
   ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 ดูและระบบการรับสัญญาณดาวเทียมให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 ติดต้ังโทรทัศน์ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
 ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ให้ใช้การได้อย่างต่อเนื่อง    
 เครื่องรับสัญญาณ และโทรทัศน์ดาวเทียมได้รับการทำความสะอาด               
     อยูเ่สมอ 

8. จัดให้มีคู่มือพระราชทาน 
   สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

 มีคู่มือพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียน 
     ปลายทางฉบับปัจจุบัน 
 มีคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียน 
    ปลายทาง เพียงพอกับช้ันเรียน 
 มีแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในการจัดการเรียนสอน  
     โดยใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

9. นิเทศติดตามการจัดการเรียน 
    การสอนตามแนวทางการจัด 

 มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศ   
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ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 
    การศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกล 
    ผ่านดาวเทียม 
 

     อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศตามปฏิทิน 
 สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

10. จัดห้องเรียนได้เหมาะสม 
    และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ระบบสัญญาณภาพและเสียงใช้การได้ดี 
 การจัดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเหมาะสม 
 ห้องเรียนสะอาด 
 ห้องเรียนเป็นระเบียบ 

11. เตรียมการสอนล่วงหน้า 
    และมอบหมายงานครั้งต่อไป 

 ครูเตรียมส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
 ครูเตรียมใบงาน และใบความรู้ 
 นักเรียนมีการจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
 ครูเตรียมกิจกรรมเสริม 

12. ร่วมจัดการเรียนการสอน 
    ไปพร้อมกับครูต้นทาง 

 ร่วมจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทุกครั้ง 
 ให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพิ่มเติม 
 ดูแลกำกับนักเรียนตลอดเวลาจัดการเรียนการสอน 
 ช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

13. สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียน 
   และบันทึกผลหลังการจัด 
   การเรียนการสอนทุกครั้ง 

 สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียน 
 ทบทวนภาระงานของนักเรียน 
 บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 นำผลการจัดการเรียนการสอนไปใช้สอนซ่อมเสริม 

14. วัดผลและประเมินผล 
   หลังการจัดการเรียนการสอน 
   แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 มีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
 ดำเนินการวัดผลการเรียนรู้ 
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ 
 นำผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

15. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
    นอกตารางออกอากาศ 

 มีตารางสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ 
 มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่บรรลุจุดประสงค์  
     การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มีการบันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 
 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม 

 
(ลงช่ือ) .....................................................ผู้ประเมนิ 

    (……………………………………………..) 
                                           ตำแหน่ง........................................................ 
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แนวทางการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV) 
โรงเรียน..................................ชั้น...........................วิชา................................................ ... 

 
คำช้ีแจง  ขอให้ท่านพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใส่เครื่องหมาย √  
             ลงในช่องว่างหน้าข้อความ หรือการปฏิบัติของแต่ละรายการตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอน 
1. ครูจัดการการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลประเภทใด 
 1.1 ส่ือโทรทัศน์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)จากโรงเรียนวังไกลกังวล  
 1.2  ส่ือวีดีทัศน์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทาง YouTube 
 1.3  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
 1.4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.1 ไม่มีเพราะ.............................................................................................................. 
 2.2 มี ถ้ามีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ 
    1) มีครบทุกสาระการเรียนรู้ 
  2) มีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่................ ....................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้.........…….…………)  
ครบตลอดปีการศึกษาหรือไม่ 
 3.1 ครบตลอดปี 
 3.2 ไม ่ครบตลอดป ี  เพราะ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจัดทำให้ 
 4.2 ครูผู้สอนจัดทำเพิ่มเติม  
 4.3 ครูผู้สอนจัดทำขึ้นเอง 
 4.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………......... 

5. การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนรู้ 
 5.1 ใช้ทุกช่ัวโมง / ทุกแผนฯ 
 5.2 ใช้บางชั่วโมง / บางแผนฯ เพราะ........................................................................... 
 5.3 ไม่ใช้ เพราะ …………………………………………………………………….. 
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     6.   มีการใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 6.1 มี 
 6.2 ไม่มี เพราะ................................................................................................................ 

7. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง 
 7.1 ก่อนเรียน 
 7.2 ระหว่างเรียน 
 7.3 หลังเรียน 
 7.4 อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………............ 

8. มีการบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ 
 8.1 มี ถ้ามีบันทึกอย่างไร 
  1) ก่อนเรียน 
  2) ระหว่างเรียน 

 3) หลังเรียน 
 8.2 ไม่มีการบันทึก เพราะ............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………......... 
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ตอนที่ 2 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
คำช้ีแจง  ขอให้ท่านพิจารณาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง 
            ระดับคุณภาพของแต่ละรายการตามสภาพจริง 

ระดับ 1 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติน้อย 
ระดับ 2 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติได้บางส่วน 
ระดับ 3 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติส่วนใหญ่ 
ระดับ 4 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติครบถ้วน ต่อเนื่อง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึกเพิ่มเติม 
4 3 2 1 

1. มีการศึกษาหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน      
2. การจัดเตรียมส่ือเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ให้มีความพร้อมก่อนสอน 

     

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

     

4. การใช้ส่ือเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล      
5. การใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้      
6. การแนะ นำช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

7. การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     

8. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้      
9. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้      
รวม   
เฉล่ีย   

ลงช่ือ .................................................ผู้นิเทศ 
                                                                    (................................................) 

                                                                     ตำแหน่ง..................................................                                                 
                                                                     วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ.......... 
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ฉบับที่ 5  เคร่ืองมือนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
5.1 แบบทดสอบ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จำนวนข้อสอบ 30 ข้อเวลา 40 นาที 
_________________________________________________________________________ 
 คำช้ีแจง  พิจารณาเลือกคำตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อละ 1 คำตอบโดยให้กาเครื่องหมาย ✓  

  ทับ 1 2 3 หรือ 4 ท่ีตรงกับคำตอบท่ีเลือกในกระดาษคำตอบ 
 
 1. การประเมินผลนักเรียนจากพฤติกรรมการแสดงออกคือข้อใด  

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. การประเมินผลการสอบระหว่างภาค  
3. การวัดความกตัญญูของนักเรียน   4. การประเมินผลการทำแบบฝึกหัด  

2. ผลการสอบของนักเรียนได้คะแนน 27 คะแนนครูสามารถสรุปได้ว่าข้อใด  
1. นักเรียนเรียนดี   2. นักเรียนเรียนอ่อน 
3. นักเรียนต้องปรับปรุง   4. นำไปเทียบคะแนนคะแนนเต็ม 

3. กระบวนการท่ีนำข้อมูลจากการวัดผลมาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้หลักเกณฑ์ 
1. การทดสอบ     2. การวิเคราะห์     3. การประเมินผ     4. ผ่านกับไม่ผ่าน  

4. การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรื่องใด 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้        
2. ช่วยสร้างความสนใจในการเรียนการสอนของนักเรียน  
3. ช้ีข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน    
4. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์การเรียนการสอน  

5. เราควรนำผลการทดสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด  
1. การแนะแนว     2. ซ่อมเสริม 
3. ตัดสินการเรียน    4. ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 6. ข้อสอบมาตรฐาน "มาตรฐาน" ในเรื่องใด 
 1. การใช้ข้อสอบ    2. การออกข้อสอบ   3. การดำเนินการสอบ   4. การเก็บบำรุงรักษา  

7. เด็กชายสมชายทำข้อสอบได้ 60 คะแนนคะแนนเต็ม 100 แต่สอบไม่ผ่านจุดประสงค์ข้อใดเป็นการ
ประเมินผล 

1. 60    2. 100  3. 60/100 4. ไม่ผ่าน 
 8. จุดประสงค์ของการประเมินผลข้อใดสำคัญท่ีสุด 

1. เพื่อปรับปรุงการบริหาร    2. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. เพื่อปรับปรุงการสอนและการสอบ   4. เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
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9. เมื่อต้องการทราบความสามารถของแต่ละบุคคลโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นจะใช้การประเมินผล
แบบใด  

1. อิงกลุ่ม      2. อิงเกณฑ์      3. อิงผู้เรียน      4. อิงผู้สอน 
10. เมื่อจำเป็นท่ีสุดในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดว่าผู้เรียนจะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่คืออะไร 

1. อำนาจจำแนก  2. ความยากง่าย   3. ความเช่ือมั่น   4. จุดประสงค์  
11. สมหญิงทำข้อสอบฉบับเดิมจะกี่ครั้งก็ได้คะแนนเท่าเดิมแสดงว่าข้อสอบฉบับนี้เป็นอย่างไร 

1. มีความเช่ือมั่น   2. มีความเท่ียงตรง  3. มีอำนาจแนก  4. มีความเป็นปรนัย 
12. ในการสอบครั้งหนึ่งได้ค่าเฉล่ียของคะแนนเป็น 25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 0 หมายความว่าอย่างไร            

1. คนส่วนมากได้คะแนน 0    2. คนส่วนมากได้คะแนน 25   
3. มีคนได้คะแนนสูงกว่า 25 คะแนนครึ่งหนึ่ง  4. ทุกคนได้ 25 เท่ากัน  

13. ถ้าต้องการเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนช้ันป 6 ของโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเอกชนจะใช
แบบทดสอบตามข้อใด  

1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเทศบาล   
2. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน  
3. แบบทดสอบรวมทุกวิชา 
4. แบบทดสอบมาตรฐาน 

 14.หากครูผู้สอนต้องการทราบว่านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องใดควรใช้แบบทดสอบตามข้อใด 
 1. แบบทดสอบจำกัดเวลา       2. แบบทดสอบเพื่อการทำนาย 
 3. แบบทดสอบวินิจฉัย                4. แบบทดสอบรายบุคคล  

15. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์มีจุดหมายในการสร้างเพื่อต้องการทราบอะไร 
 1. นักเรียนทำส่ิงใดได้ดีกว่าคนอื่นเรื่องใดบ้าง  
 2. นักเรียนยังทำส่ิงใดไม่ได้และส่ิงใดท่ีนักเรียนทำได้แล้ว  
 3.นักเรียนมีความสามารถมากน้อยเพียงใดโดยการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในกลุ่ม 
 4. นักเรียนแต่ละคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจหรือไม่ 

 16. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ 2551 เป็นหลักสูตรชนิดใด 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา   2. หลักสูตรอิงผลการเรียนรู้ 
 3. หลักสูตรอิงมาตรฐาน    4. หลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้  

17.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 1. การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน   2. สาระการเรียนรู้ B กลุ่มสาระ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    4. คุณธรรม จริยธรรม 
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18. การออกข้อสอบ O-NET ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดบ้าง  
1. ตัวชี้วัดท่ีควรรู้ 2. ตัวชี้วัดท่ีต้องรู้  3. ตัวชี้วัดพื้นฐาน  4. ตัวชี้วัดความรู้  

19. ครูควรนำ Test Blueprint ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
 1. เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้  2. เป็นแนวทางการจัดการสอบ 
 3. เป็นแนวทางกำหนดกรอบสร้างข้อสอบ  4. เป็นแนวทางยกระดับผลการศึกษา 

 20. จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการวัดผลคือ  
1. ค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน   2. ตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก 
3. หาระดับผลการเรียน     4. หาคนเก่งและอ่อน 

 21. ข้อใดมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นของแบบทดสอบน้อยท่ีสุด 
 1. เวลาในการทำแบบทดสอบป   2. จำนวนข้อในแบบทดสอบ 
 3. คะแนนเต็มของแบบทดสอบ    4. ความยากของข้อสอบ 

 22. นายสมชายสอบได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 60 มีความหมายตรงกับข้อใด 
 1. นายสมชายสอบได้ลำดับท่ี 60    
 2. นายสมชายสอบได้คะแนนร้อยละ 60 
 3. ถ้ามีผู้เข้าสอบ 100 คนนายสมชายสอบได้ลำดับท่ี 60   
 4. ถ้ามีผู้เข้าสอบ 100 คนนายสมชายสอบได้คะแนนสูงกว่าคนอื่น ๆ 60 คน 

 23. การประเมินผลทางการศึกษาสามารถทำได้ตามข้อใด  
1. ก่อนเรียน   2. ระหว่างเรียน  3. หลังเรียน  4. ถูกทุกข้อ 

24. การวัดผลความสามารถด้านสติปัญญายกเว้นข้อใด  
1. ความเข้าใจ   2. เจตคติ   3. การวิเคราะห์    4. การประเมินค่า 

 25. จงเปรียบเทียบการปกครองสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยอยุธยาเป็นโจทก์เพื่อวัดความสามารถในข้อใด 
 1. การวิเคราะห์           2. การสังเคราะห์   
3. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน        4. ความเข้าใจ  

26. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งวัดอะไร  
1. ความก้าวหน้าของการเรียนรู้    2. พฤติกรรมของนักเรียน 
3. การแข่งขันเพื่อจัดลำดับในช้ันเรียน  4. ตัดสินการเล่ือนช้ันเรียน 

 27. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลท่ีมีต่อครูคือข้อใด 
 1. ทราบผลของการตั้งใจและไม่ต้ังใจของนักเรียน  
 2. ทราบผลนักเรียนเรียนเก่งและเรียนไม่เก่ง 
 3. ทราบผลการสอนและปรับปรุงเทคนิคการสอน 
 4. ทราบผลว่าตนสอนเก่งในวิชาใด 
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28. ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน์ท่ีมีต่อนักเรียนจากการประเมินผลการศึกษา  
1. ทราบความสามารถในแต่ละสาระการเรียนรู้  
2. ทราบมาตรฐานของสถาบันการศึกษา 
3. ทราบข้อบกพร่องของตนเอง  
4. กระตุ้นให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  

29. การประเมินผลจากการสังเกตต้องใช้เครื่องมือในข้อใด  
1. แบบสำรวจ     2. มาตรการประเมิน 
3. แบบทดสอบ     4. แบบสำรวจและมาตรค่าประเมิน 

 30. ข้อใดไม่ใชส่าเหตุให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ  
1. วิธีการจัดการเรียนการสอน   2. ส่ือและอุปกรณ์การเรียน 
3. หลักสูตร      4. ครูผู้สอน 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ เฉลย 
21 3 
22 4 
23 4 
24 2 
25 1 
26 1 
27 3 
28 2 
29 4 
30 3 

ข้อที่ เฉลย 
1 3 
2 4 
3 3 
4 3 
5 4 
6 2 
7 4 
8 2 
9 2 
10 4 

ข้อที่ เฉลย 
11 1 
12 4 
13 4 
14 2 
15 2 
16 3 
17 4 
18 2 
19 2 
20 1 
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แบบบันทึกรายงานปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งท่ี.............../……………...วันท่ี……......เดือน………………...พ.ศ. …..….... 

ช่ือผู้รับการนิเทศ...................................................................................................... 
ท่ี รายการนิเทศ ผลการปฏิบัติงาน บันทึกเพิ่มเติม 
1 การตร วจแผนการ

สอนแผนการเรียนรู้ 
 จัดทำ            ไม่จัดทำ  
 กำลังดำเนินการ 

……………………………... 
……………………………... 

2 การวิเคราะห์หลักสูตร
และหน่วยการเรียนรู้ 

 จัดทำ             ไม่จัดทำ  
 กำลังดำเนินการ 

……………………………... 
……………………………... 

3 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 บรรยาย    
 สาธิต   
 โครงการ  
 นักเรียนมีส่วนร่วม  
 การทดลอง  
 บทบาทสมมติ         
 อื่น ๆ….. 

……………………………... 
……………………………... 
……………………………... 

4 วิธีการจัดการเรียนรู้  สัมภาษณ์             ตรวจผลงาน 
 ทดสอบ               สังเกต  
 สอบถาม              อื่น ๆ….. 

……………………………... 
……………………………... 
……………………………... 

5 เครื่องมือประเมินการ
จัดการเรียนรู้ 

 แบบสัมภาษณ์      
 แบบสังเกต 
 แบบประเมินผลงาน  
 แบบทดสอบ  
 แบบสอบถาม      
 อื่น ๆ......... 

……………………………... 
……………………………... 
……………………………... 

 
บันทึกความเห็นเพิ่มเติมของผู้นิเทศ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้นิเทศ 
                                                                                 (…………….………..………………….) 
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แบบบันทึกการนิเทศการนำเสนอผลทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ครั้งท่ี.............../……………...วันท่ี……......เดือน………………...พ.ศ. …..….... 

ช่ือผู้รับการนิเทศ...................................................................................................... 
ท่ี รายการ บันทึกผลการดำเนินการ 
1  ด้านการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET 

1.1 มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ราย
สาระรายมาตรฐานและสร ุ ปส ิ ่ ง ท ี ่ จ ะ
ดำเนินการส่งเสริมแก้ไขปรับปรุงเร่งด่วนและ
ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 

1.2 มีการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ผล
สอบโอเน็ตสูงขึ้นและได้นำสารสนเทศไปใช้
วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

2  การนำเสนอผลการวิเคราะห์การทดสอบ O-
NET ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 มีการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน 
 ( เช่น ครูแนะนำให้นักเรียนดูผลสอบของตนเอง

เป็นรายบุคคล หรือครูแบ่งกลุ ่มนักเร ียน
พิจารณาคะแนนรายบุคคลแนะนำนักเรียนใน
การวางแผนการเรียนหรือวิธีการอื่น ๆ ใน
การสร้างความตระหนักให้นักเรียน) 

 

2.2 มีการตรวจสอบพฤติกรรม/ว ิธ ีเร ียนของ
นักเรียนในคาบเรียนท่ีสอน 

 

2.3 การ ว า ง แผนการจ ั ดก าร เ ร ี ยน ร ู ้ ต า ม
กระบวนการการศึกษา (OLE) ( เช่น ครูมีการ
ใช้เอกสารประกอบหลักสูตรในการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดว่าแต่ละตัวมีพฤติกรรมต้องให้ผู้เรียน
เก ิดพฤติกรรมระดับใด (O) วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลการวิเคราะห์
ระดับพฤติกรรมในแต่ละตัวชี ้วัดว่าจัดการ
เรียนการสอน (L) มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อ
ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ประเมินผลการเรียน 
(E) เช่น ออกแบบทดสอบชนิดแบบทดสอบ ) 

 

3  ด้านการวิเคราะห์ความเชื ่อมโยงคุณภาพ
ผู้เรียนกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และการ
ประเมินผล 
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(ต่อ) 
ท่ี รายการ บันทึกผลการดำเนินการ 
 3.1 มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงคุณภาพผู้เรียน

จากหลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

 3.2 กำหนดระดับพฤติกรรมให ้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของการเรียนรู ้ตัวชี ้ว ัดและสาระ
แกนกลาง  

 

 3.3 เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนร ู ้ต ัวชี ้ว ัดและสาระ
แกนกลาง  

 

 3.4 สอนตามกำหนดไว้ในตารางการวิเคราะห์
ความเชื ่อมโยงคุณภาพผู ้เร ียนการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล 

 

4 การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียน (ปพ.
5)  

4.1 มีการกำหนดผลการเรียนรู้ (วิชาพื้นฐานให้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ แต่ละวิชาเพิ่มเติม
จะใช้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง)  

 

4.2 กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านมีการสอนซ่อมและ
สอบซ่อม  

 

4.3 การสอบกลางภาคปลายภาคได้วัดคุณภาพ
ผู้เรียนในแต่ละสาระท้ังภาคเรียน  

 

4.4 การดำเนินการการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนครอบคลุมตัวชี้วัดการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน  

 

4.5 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการ
ประเมินรายตัวชี้วัด 

 

5 ด้านการใช้ผังการสร้างแบบทดสอบ O-NET 
สอดคล้องกับการสอบในชั้นเรียน  

5.1 ครูพิจารณาผังข้อสอบ O-NET เป็นและเป็น
นำไปประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบได้ ( เช่น 
ครูรู้ว่า ผังข้อสอบให้น้ำหนักความสำคัญสาระ
การเร ียนร ู ้แกนกลาง/เน ื ้อหาใด ระดับ
พฤติกรรมใด ) 
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5.2 ครูสร้างผังการสร้างแบบทดสอบได้ ( เช่น ครู
สามารถกำหนดได้ว่าตัวชี้วัดที่สอนและสอบ
ต้องว ัดพฤต ิกรรมระด ับใด และทำการ
ทดสอบควรใช้รูปแบบข้อสอบแบบใด ) 

 

6 ด้านการเขียนข้อสอบ  
6.1 การเขียนข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ

ตามผังการสร้างแบบทดสอบ 

 

 6.2 การเขียนข้อสอบรูปแบบอื่น ( เช่น ปรนัย
แบบเลือกตอบที่มีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ 
แบบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กันแบบระบาย
คำตอบเป็นค่า/ตัวเลขเป็นต้น ) 

 

   
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
1. บรรยากาศห้องเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แหล่งเรียนรู้/ส่ือ/อุปกรณ์อื่น ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เทคนิควิธีการสอน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ..................................................ผู้นิเทศ 
                                                                                   (………………………………………….) 
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แบบประเมินความสามารถทางการปฏิบัติการของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วันท่ี……….....เดือน………………………..………...พ.ศ. …..….......................................... 
ช่ือผู้รับการนิเทศ........................................................................................................................  
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................................................ช้ัน.......................... 
 
 แบบประเมินโดย            ศึกษานิเทศก์     ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูประเมินตนเอง  
คำช้ีแจง 

แบบประเมินชุดนี้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความสามารถทางการปฏิบัติของครูผู้สอน
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็น 3 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 การประเมินความสามารถการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  
ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  

 
 
ตอนที่ 1 การประเมินความสามารถทางการปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ    

ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คำช้ีแจง    ในการประเมินให้ผู ้ประเมินพิจารณาหัวข้อการประเมินว่าผู ้รับการประเมินมีระดับ

คุณภาพการ  ปฏิบัติอยู่ระดับใดแล้วกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ตรงกับความ
เป็นจริงมากท่ีสุดโดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึงมีผลการปฏิบัติที ่สะท้อนศักยภาพของนักเรียนได้ดีและผลงานมี
คุณภาพสูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้แบบแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับดีเย่ียม  

คะแนน 4 หมายถึงมีผลการปฏิบัติครบตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้แผนการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับดีมาก  

คะแนน 3 ใบถึงมีผลการปฏิบัติครบตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่
ยังมีข้อบกพร่องในระดับดี  

คะแนน 2 หมายถึงมีผลการปฏิบัติไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีข้อบกพร่องในระดับพอใช้ 

คะแนน 1 หมายถึงมีผลการปฏิบัติไม่ตรงกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีข้อบกพร่องหลายประการในระดับไม่ดี 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ภาพรวมของสถานศึกษา      
2. วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษา      
3. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
4. จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของคุณภาพของผู้เรียนกระบวนการจัดการ

เร ียนร ู ้และประเมินผลตามแนวทางการทดสอบ O-NET เพื่อ
วางแผนเขียนข้อสอบ 

     

6. นำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้การวางแผนการจัดการเรียนรู้       
7. วิเคราะห์ test blueprint ของการทดสอบ O-NET แต่ละป ี      
8. จัดทำ test blueprint ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื ่อใช้เป็น

กรอบในการดำเน ินการจ ัดการเร ียนร ู ้และการว ัดและการ
ประเมินผลในช้ันเรียน 

     

9. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     

10. นำสื ่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     

11. เขียนข้อสอบสอดคล้องกับ test blueprint ตามลักษณะรูปแบบ
ข้อสอบของการทดสอบ O-NET  

     

12. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้หลากหลายสอดคล้องกับแนว
ทางการทดสอบ O-NET 

     

13. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามลักษณะรูปแบบการ
ทดสอบ O-NET 

     

14. การประเมินคุณภาพนักเรียนหลังการดำเนินการแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     

15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้
นิเทศหรือเพื่อนครูเป็นระยะ  

     

16. ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละกิจกรรมในแผนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
คำชี้แจง ให้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ          

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

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

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  
1. จุดเด่น……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. จุดท่ีควรพัฒนา………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับการประเมิน  ลงช่ือ……………………………....ผู้ประเมิน 
     (………………….…………………)      (……………………….……………) 
ตำแหน่ง....................................................   ตำแหน่ง....................................................... 
        …………../…………./……………               …………../…………./…………… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
รูปแบบการนเิทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาเพือ่ยกระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
(สำหรับผู้รับการนิเทศการศึกษา)  

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามความพึงพอใจนี้ใช้สำหรับครูที่ได้รับการนิเทศการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ที่ใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) จึงขอให้ตอบตรงตาม
ความรู้สึกท่านมากท่ีสุดโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจดังนี้ 
 
    5    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 

4    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  
3    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  
2    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
1. การกำหนดเรื่องนิเทศการศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ

การนิเทศและสถานการณ์ปัจจุบัน 
      

2. การให้ความสำคัญกับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้รับการนิเทศ       
3. การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อทราบ

จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
      

4. การนำผลการวิเคราะห์รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET ไปใช้พัฒนานักเรียน 

      

5. การพัฒนาผู้รับการนิเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนข้อสอบท่ี
สอดคล้องกับรูปแบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

      

6. การพัฒนาผู ้ร ับการนิเทศให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชาติพื้นฐาน O-NET 

      

7. การประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อแจ้งกรอบแนวคิดการดำเนินการนิเทศ       
8. การประสานผ่านกลุ่มไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม       
9. การช้ีแจงวัตถุประสงค์การนิเทศชัดเจน       
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(ต่อ) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
10. การจัดอบรมหรือกิจกรรมสร้างความรู ้ความเข้าใจร่วมกันในเรื ่องการ

วิเคราะห์ผล O-NET และแนวทางการนำไปใช้เพื่อยกระดับผลการสอบ O-
NET 

      

11. การจัดอบรมหรือกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      

12. การร่วมกันวิเคราะห์ผลโอเน็ตจากรายงานผลท้ัง 6 ฉบับและข้อสอบ       
13. การจัดทำแผนยกระดับ O-NET       
14. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมในมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
      

15. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมการเรียนรู้ตามหลักสูตร       
16. การใช้รายงาน O-NET ของ สทศ. 6 ฉบับเป็นส่ือเครื่องมือนิเทศ       
17. ใช้เครื่อง test blueprint เป็นส่ือเครื่องมือนิเทศ       
18. การเยี่ยมช้ันเรียน       
19. การสังเกตการจัดการเรียนการสอน       
20. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านช่องทาง LINE Facebook หรืออื่นๆ       
21. การจัดการเรียนรู้ตามแผนยกระดับ       
22. การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้       
23. การสรุปผลการยกระดับและทราบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา       
24. การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ไปใช้เพื่อ

ยกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา 
      

25. การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET ท่ีทำให้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

      

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ฉบับที่ 6  เคร่ืองมือนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ไม่มีการดำเนินการ 
  มีการดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. วิธีดำเนินการ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

2.. ผลการดำเนินงาน............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

3. การพัฒนาต่อเนื่อง/ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ..................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     

4. ปัญหา อุปสรรค................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     

5.ข้อเสนอแนะ.................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
 
 
 
 
 
 
 
 



                             คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ APDSE     -91- 
 

 

ฉบับที่ 7  เคร่ืองมือนิเทศการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน 
 

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน 
เร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ท้ัง บวก ลบ คูณ หาร 

ประถมศึกษาปีท่ี 1   
ประถมศึกษาปีท่ี 2   
ประถมศึกษาปีท่ี 3   
ประถมศึกษาปีท่ี 4   
ประถมศึกษาปีท่ี 5   
ประถมศึกษาปีท่ี 6   
มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   
รวม   

 
 ไม่มีการดำเนินการ 

           มีการดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียน  

      วิธีดำเนินการ  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ผลการดำเนินการ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
              จุดเด่น (Best Practice) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 8  เคร่ืองมือนิเทศการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
 
พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
  ไม่มีการดำเนินการ 
  มีการดำเนินการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

1.วิธีดำเนินการ .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

2.ผลการดำเนินงาน 
  2.1 จำนวนนักเรียนท้ังหมด .......คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.............. 

       2.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.การพัฒนาต่อเนื่อง/ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice).................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

4. ปัญหา อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 9  เคร่ืองมือนิเทศการส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศ 
 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา 

 ไม่มีการดำเนินการ 
 มีการดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
1. วิธีดำเนินการ 

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

2. ผลการดำเนินงาน 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 

3. การพัฒนาต่อเนื่อง/ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 

4. ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 

5. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
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ฉบับที่ 10 เคร่ืองมือนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพิเศษ 
 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 

 ไม่มีการดำเนินการ 
 มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการพิศษ 
1. วิธีดำเนินการ 

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

2. ผลการดำเนินงาน 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 

3. การพัฒนาต่อเนื่อง/ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 

4. ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 

5. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
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รายช่ือคณะทำงาน 
ท่ีปรึกษา 

1. นายสุรทิน ทิพย์อักษร                                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 
2. นายอัมพร ภาระพันธ์                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี   
                                                               การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นายวิจัย ไกรสิทธ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ  
                                         ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นิติธร  ปิลวาสน์    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
 

ผู้เขียนรายงาน 
1. นายวิจัย ไกรสิทธ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ  
                                         ประเมินผลการจักการศึกษา 
2. นางสายพิน  เพชรศรีเงิน   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
3. นางบำเพ็ญ  หนูกลับ    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
4. นายจำรัส  สุขเล็ก    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
5. นางอรอนงค์  พรมวิหาร   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
6. นางปิยกมล  พลูเสน    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
7. นายถาวร  ปลอดชูแก้ว   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
8. นางพุทธชาด  ทวี    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
9. นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
10. นางปรีดา  จำนงจิต    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
11. นางกรุณา  โชติวัน    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
12. นางกาญจนา  จิตรสำรวย   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
13. นางกมลทิพย์  สินยัง    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
14. นิติธร  ปิลวาสน์    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 

 
ผู้ออกแบบปก และรูปเล่ม                                        

 นางกมลทิพย์  สินยัง    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


