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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 
 
 

คู ่มือนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  จัดทำขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ใช้ศึกษาค้นคว้าและ
เป็นแนวทางประกอบการวางแผนดำเนินการพัฒนาการเรียนรู ้ก้าวสู ่ศตวรรษที่ 21 ให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เป็นคู่มือในการนิเทศ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานของโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และนำความรู้ไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอย่างยั่งยืน 
และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม       

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  

 
 
 

 
                ลงช่ือ                                

                                                                              (นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
   
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
กำหนดทิศทางและกรอบแนวทางการศึกษาของชาติไว้หลายประการ เช่น การปฏิรูปกระบวนการ
บริหารงานด้านการศึกษา  5  ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ประกอบกับ      
การบัญญัติให้สถานศึกษาเป็น  “นิติบุคคล” ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 256๓ โดยบัญญัติให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านการนิเทศการศึกษา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ อาทิเช่น จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ดำเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และการจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา   
ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ และคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง
ไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะความรู้  ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไ ด้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานแหล่ง เรียนรู้ 
สื่อ ตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งเป็นคุณภาพของผู้เรียนที่เชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะ
มีคุณภาพตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดทั้งมีทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ กระบวนการ 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เป็นภารกิจจำเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที ่เป็นเป้าหมายสุดท้าย บุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง            
ในหน่วยงานจัดการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง เพื ่อให้          
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็น
องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ  กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการการนิเทศ
การศึกษาโดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นการบริหาร
จัดการ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่สมาชิกได้พัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเพื่อการสร้างสรรค์งานและการบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ยังมีความตอ้งการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เขม้แข็ง 

 

แนวคิด 
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และต่อเนื ่อง   กลุ ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษาจึงได้จัดทำ            
แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้หอ้งเรียนเป็นฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนขึ้น 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๗๕ 
โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ ๗ อำเภอ แต่ละโรงเรียนมีความหลากหลายแตกต่างกันตามบริบทของ
โรงเรียนทั ้งมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ในยุคปัจจุบัน 
จำเป็นต้องมีผู้นิเทศท่ีต้องรู้จักโรงเรียน รู้จักบุคลากร ปัจจัยแวดล้อมของโรงเรียน สามารถบอกสิ่งที่โรงเรียน
มี สิ่งที่โรงเรียนเป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่โรงเรียนต้องพัฒนา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการให้
ความช่วยเหลือต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม   
การเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและทัดเทียมสอดรับการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโดยใช้หอ้งเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน  

๒. เพื ่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) การอ่านออก เขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้ เรียน รวมถึงการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้ปฐมวัย 

  
 เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
และดำเนินการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยกำหนดนโยบาย สนับสนุนส่ งเสริมให้ดำเนินการ
นิเทศภายในทุกโรงเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศอย่างทั่วถึง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ภาพความสำเร็จ  
  ๑. ด้านการบริหารจัดการ  

 ๑.๑ มีระบบสารสนเทศรอบด้าน  
 ๑.๒ มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๑.๓ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  
 ๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๕ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๖ มีแผนการนิเทศท่ีมีคุณภาพ 
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 ๒. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
  ๒.๑ มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  
  ๒.๒ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริงและประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้  
  ๒.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  ๒.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 ๓. ด้านผู้เรียน  
  ๓.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และการเขียน  
  ๓.๒ สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
  ๓.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  
  ๓.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  ๓.๕ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ตลอดทั้งทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการเป็นนักนวัตกรและทักษะการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

 
หลักการและแนวคิดการนิเทศภายในโรงเรียน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562 : 6) ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญในการ

พัฒนา คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ที่ต้องรวมกัน
สนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันใน ลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา (supervision) 
เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและ ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุง่ใหเ้กิด
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาช่วยทำให้
เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสานสัมพันธ์ และขวัญกำลังใจ ซึ่งต้อง ดำเนินงานให้
ประสานสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ทำให้เกิดการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๙ : ๕๒) กล่าวว่า “การจัดการที่ดีเปน็กุญแจนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร 
การนิเทศที่ดีนำไปสู่การจัดการที่ดี”   

 

สภาพปัญหา 
ความต้องการ 

คุณภาพ
ผู้เรยีน 

กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการสอน 

กระบวนการนเิทศ 
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หลักการนิเทศการศึกษา  
 

เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เพ่ืองานนิเทศการศึกษาตามความคิดเห็น  
ความเชื่อและประสบการณ์ของนักการศึกษา ดังนี้ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (๒๕๕๓ : ๑๑๖-๑๑๗) กล่าวถึงหลักการสำคัญของการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ดังนี้  
๑. การให้ความร่วมมือร่วมใจสอน  
๒. การสร้างความผูกพันต่อภาระหน้าที่ ด้วยความเต็มใจของบุคลากรในโรงเรียนและครู  
๓. การประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
๔. การประสานกันทุกฝ่าย  
๕. เป็นประชาธิปไตย 
๖. การยึดความแตกต่างของมนุษย์และพัฒนาการของมนุษย์แตล่ะวัย  
๗. การมีเป้าหมายเดียวกัน คือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  
 ดังนั้น ผู้นิเทศจึงต้องยึดหลักการนิเทศ ดังต่อไปนี้  
๑. ผู้นิเทศตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลักการนิเทศอย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น มีระบบและ

ขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศ  
๒. กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากความร่วมมือของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ในโรงเรียน และการนิเทศ  
๓. ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึกษาควรมี 

การบริหารเป็นกระบวนการเชิงระบบ มีการวางแผนการดำเนินงาน มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ถือ
หลักการมีส่วนร่วม ในการทำงานมีความเป็นประชาธิปไตย มีการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์มีการ
แก้ปญัหาที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน  

๔. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น สร้างความผูกพันและความมั่นคงต่องานอาชีพ 
รวมทั้ง พัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพร้อมที่จะรับการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๖๒ : ๑๓) สรุปไว้วา่ 
หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตาม
ความตอ้งการและความจำเป็นในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ขอบขา่ยการนิเทศภายในโรงเรียน  

 
ขอบขา่ยการนิเทศภายในโรงเรียน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๔, หนา้ ๕๔ - ๕๖) ได้กลา่วว่า การบริหาร
โรงเรียนจะบรรลุ สำเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีนั้นย่อมต้องอาศัยงานบริหาร ๔ งาน คือ  

๑. งานบริหารงานวิชาการ  
๒. งานบริหารงานบุคคล 
 ๓. งานบริหารทั่วไป  
๔. งานบริหารแผนและงบประมาณ 
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งานวิชาการ ถือเป็นงานหลักของโรงเรียนที่มีความสำคัญท่ีสุด ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้

ความสำคัญ มากกว่ากิจกรรมด้านอื่น ๆ  เพ่ือให้การเรียนการสอนได้ผลตามเป้าหมายงานวิชาการ 
ประกอบด้วยงานย่อย ๆ ดังนี้  

๑. งานกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงานวิชาการ  
๒. งานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
๓. งานจัดหาวัสดุการสอนและส่งเสริมการใช้สื่อการสอน  
๔. การจัดตารางสอนจัดครูเข้าทำการสอน  
๕. งานวางแผนการสอนกำหนดการสอนการสอน  
๖. งานจัดชั้นเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียน  
๗. งานนิเทศการสอน  
๘. งานประเมินผลการศึกษา  
๙. งานห้องสมุดงานเครื่องเขียนแบบเรียน  
๑๐. งานพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
๑๑. งานประชุมอบรมเสริมความรู้คร ู 
๑๒. งานการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือการเรียนการสอน  
๑๓. การจัดทำบันทึกการใช้แบบฟอร์มตา่ง ๆ ทางวิชาการ สรุปรายงานประจำตัว

นักเรียน แบบกรอก คะแนนประเมินผลประจำปี  
๑๔. งานหลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อย้ายสถานศึกษาหรือได้รับการยกเว้น 
  

กลิกแมน (Glickman, 1985 : 23) ได้จัดขอบขา่ยงานนิเทศของโรงเรียนไว้ ๕ งานมาใช้ 
ดังนี้  

๑. การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  
๒. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางอาชีพ  
๓. การพัฒนาการทำงานกลุ่ม  
๔. การพัฒนาหลักสูตร  
๕. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน  

ปีเตอร์ โอลิวา และ จอร์ช พาวลาส (Peter Oliva & George Pawlas, 2004 อ้างถึงใน 
ประกิต สิงห์ทอง, ๒๕๕๑ : ๒๑) ได้เสนอขอบข่ายของการนิเทศภายในไว้ดังนี้  

๑. การพัฒนาการสอน  
๒. การพัฒนาหลักสูตร  
๓. การพัฒนาทีมงาน  
 

สรุปไดว้่า ขอบข่ายของการนิเทศภายใน โรงเรียน เป็นการกำหนดกรอบเนื้อหาในการ
พัฒนางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ 

 
 

 



8 
 

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 กระบวนการและข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

วัชรา เล่าเรียนดี (๒๕๕๓ : ๒๒๖) ได้นำเสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็น              
การปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้  

๑. วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
๒. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา  
๓. นำเสนอโครงการพัฒนาละขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหารโรงเรียนไดร้ับทราบเพ่ืออนุมัติ    

การดำเนินการ  
๔. ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากแหล่งตา่ง ๆ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

เทคนิคการสังเกต การสอน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ  
๕. จัดทำแผนการนิเทศ กำหนดวัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ          

เพ่ือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
๖. ดำเนินการตามแผนโดยครูและผู้นิเทศ (แผนจัดการเรียนรู้และแผนนิเทศ)  
๗. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๔๔ : ๑๖) ได้กำหนดขั้นตอนการนิเทศภายใน

โรงเรียน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนดำเนินการ 
วางแผนการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

ภาพประกอบ แสดงขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน  
(ท่ีมา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๖๒ : ๑๓) 

 
กระบวนการและข้ันตอนนิเทศภายใน โรงเรียน เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง

เป็นระบบเพ่ือให้การช่วยเหลือ แนะนำ ครูผู้สอนในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ 

 

การศึกษาสภาพ 

ปัจจุบัน ปัญหาและ 

ความต้องการ 

การวางแผนและ 

กำหนดทางเลือก 
การสรา้งส่ือและ 

เครื่องมือ 

การประเมินผล
และรายงานผล 

 

การปฏิบตัิการ 
นิเทศ 

ภายในโรงเรยีน 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  
 

เทคนิคหรือวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มุ่งเน้นการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานสำคัญท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการ โดยเลือกวิธีการ
จัดการนิเทศให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์และบุคลากรภายในโรงเรียนซึ่ง วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (๒๕๓๘ : ๔๒) 
ไดก้ลา่วไว้วา่การนิเทศการศึกษาจะ ประสบความสำเร็จด้วยดีนั้น ผู้นิเทศจำเป็นจะต้องทราบเทคนิคในการ
นิเทศการศึกษาเป็นอย่างดีเทคนิคหรือวิธีการ จัดการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งมีนักการศึกษาไดเ้สนอไว้ ดังนี้  

Glatthorn (1984 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, ๒๕๔๘ : ๑๐๒-๑๐๙) ได้เสนอเทคนิค/วิธีการ
นิเทศ ที่หลากหลายวิธี คือ  

 
                                                                        
                                                     
 

หลักการนิเทศแบบคลินิก เป็นการนิเทศที่เน้นกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอย่าง
เขม้ข้น ที่ต้องวางแผนอย่าง เป็นระบบ มีการกระทำอย่างรอบคอบทุกข้ันตอน และทำให้ครบวงจร ในการ
นิเทศซึ่งประกอบด้วย การประชุมก่อน การสังเกตการสังเกตการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการสังเกต
การสอนการประชุมหลังการวิเคราะห์ข้อมูลและ การประเมินผลโดยวงจรการนิเทศจะต้องกระทำซ้ำ ๆ 
หลาย ๆ ครั้งตลอดปี 

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่นิเทศ ควรได้รับการฝึกฝนวิธีการและเทคนิคการนิเทศแบบนี้ 
โดยเฉพาะและควรมี สัมพันธภาพอันดีกับผู้รับการนิเทศการนิเทศแบบคลินิกเริ่มจากแนวคิดของ 
Goldhammer and Gogan (1969, 1973, quoted in Glickman and others 1995 : 287-290) 
การนิเทศแบบคลินิกเป็นทั้งความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนิเทศ (Concept) และโครงสร้างของ               
การดำเนินการนิเทศ (Structure)  

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

๑) การนิเทศแบบคลินิก เป็นเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง 
๒) การนิเทศแบบคลินิก เป็นส่วนสำคัญท่ีแทรกอยู่ในกระบวนการจัดการเรียน        

การสอน  
๓) การนเิทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ชัดเจน โดย

เชื่อมโยงระหว่าง ความต้องการของโรงเรียนและความต้องการในความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของครู       
ในโรงเรียน    

๔) การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน         
ในวิชาชีพระหว่างครูและผู้นิเทศ  

๕) การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่จะต้องมีความเชื่อใจเชื่อถือซึ่งกันและ
กัน โดยสะท้อนให้เห็นถึง ความเข้าใจสนับสนุนกันและกันและความผูกพันในการที่จะพัฒนาตนเองให้
เจริญกา้วหน้า  

 

๑. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
๖) การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบถึงแม้ว่าการดำเนินการ

จะตอ้งยืดหยุ่น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่อง  
 
 ๗) การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์เชื่อมโยงช่องว่างระหว่าง

ความจริงกับอุดมการณ์ 
 ๘) การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่อยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว่า ผู้นิเทศ    

คือผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริง เกี่ยวกับการวิเคราะห์การสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์    
ที่ดีตอ่กันระหว่างเพ่ือนมนุษย ์ 

 ๙) การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการที่ต้องมีการให้การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะ
ทำหน้าที่นิเทศก่อนที่จะ นำการนิเทศแบบคลินิกไปใช้ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสังเกตการสอนและ
การดำเนินการนิเทศแบบคลินิกท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  
 
 
 

การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ จัดเป็นวิธีนิเทศการสอนแบบหนึ่งของระบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ ของ Glatthorn (1984, อ้างใน วัชรา เล่าเรียนดี ๒๕๔๕ : ๑๓๗) การนิเทศแบบ
รว่มมือพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการ นิเทศท่ีครูตั้งแต ่๒ คนข้ึนไป ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนกัน ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกตการสอนกัน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รว่มกัน  

Glatthorn (1984 : 40-41) ไดก้ล่าวถึง ลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  

 ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการนิเทศมีความเป็นทางการและเป็นเรื่องของสถานศึกษา
ระดับหนึ่งนั่นคือ มีการดำเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป มีกระบวนการ
การทำงาน มีการแลกเปลี่ยน การสังเกตการสอนในชั้นเรียนกันและกัน และมีความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนที่
ใกล้ชิดกัน  

 ๒) การจับคู่กันสังเกตการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้ง หรือมากกว่า ๒ ครั้ง ตามความจำเป็น
และมีการให้ข้อมูล ย้อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน  

 ๓) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ถึงแม้ว่าผู้บริหารหรือผู้นิเทศอาจจะมีส่วน
เกี่ยวขอ้งในการจัด ดำเนินการและติดตามดูแลโครงการเป็นบางครั้ง หรือเข้าสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
จัดประชุมกับอภิปราย โดยเข้าร่วม โครงการโดยตลอดก็ได้  

 ๔) เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการประเมินมาเกี่ยวข้องการนิเทศในแบบดังกล่าว 
เพ่ือให้การชมเชย ผู้ปฏิบัติ ไม่ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน ดังนั้น ข้อมูลจากผล
การสังเกตการสอนหรือจาก การประชุมจะไม่ควรนำไปใช้ในกระบวนการประเมินผลครูของผู้บริหาร 

 
 

๒. การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative professional Development) 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
ลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ของการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ เป็นลักษณะที่สำคัญของ

วิธีการนิเทศแบบ หลากหลายวิธีการ แต่อย่างไรก็ตามจากความหมายของคำว่า การนิเทศแบบร่วม
พัฒนาวิชาชีพซึ่งมีความหมายกว้างขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติในการนิเทศแบบร่วม
พัฒนาวิชาชีพ การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพไม่ใช่เรื่อง ใหม่ แต่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๖๘ ได้นำวิธีการนิเทศแบบดังกล่าวไปใช้ แต่ค่อนข้างจะเป็นทางการ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 
(Glatthorn, 1984 : 88) คือ ครูที่ร่วมโครงการประสบปัญหาด้านเวลาในการสังเกต การสอนกัน
และกัน แตท่ี่สำคัญ 

 
ข้อดีของการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเกิดขึ้นกล่าว คือ ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีสอนซึ่ง

กันและกัน ครูเกิดแรงจูงใจทางบวกเกี่ยวกับการสอนของตนเอง ครูเกิดความเข้ าใจในงานของเพื่อน
รว่มงานมากข้ึน และ ครูเกิดความเขา้ใจในตัวนักเรียนของตนเองมากยิ่งข้ึน  

 
 
 
 
 

  
การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน เป็นการนิเทศภายในรูปแบบหนึ่งที่เน้นการพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียน การสอนของครูและเพ่ือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียน 

 

วัชรา เล่าเรียนดี (๒๕๔๕ : ๑๕๖-๑๕๘) ได้กลา่วถึงการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพ่ือน ว่าเป็น
วิธีการทีค่รูและ เพ่ือนครูหรือครูในสาขาอ่ืนหรือบุคลากรที่ไม่ใช่บุคคลในสายผู้สอนตั้งแต ่๒ คนข้ึนไป 
รว่มกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติรว่มกัน มีการ
สังเกตการสอน วิเคราะห์การสอน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) รูปแบบต่าง ๆ ของเพ่ือน
นิเทศเพ่ือน (Peer Coaching) ไดจ้ำแนกการนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (Peer Coaching) เป็น ๓ 
ประเภทซึ่งแตล่ะประเภทจะมีจุดเน้นหรือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาต่างกัน ดังนี้  

 ๑. Technical Coaching เป็นการนิเทศที่ช่วยและส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ทักษะและ
วิธีการสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (หลังการฝึกอบรมเทคนิควิธีการใหม่ๆ หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ )  

 ๒. Collegial Coaching เป็นการนิเทศที่ช่วยให้ครูได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของตนเองด้วยตัวเอง เป็นการปฏิบัติงานพร้อมกันระหว่างผู้นิเทศกับครูหรือครูกับเพื่อนครู
หรือครูกับบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  

 ๓. Challenge Coaching เป็นการนิเทศที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการ
แก้ปญัหาการสอน ที่เกิดข้ึน เสมอและยังไม่ไดร้ับการแก้ไขซึ่งเปน็งานที่ทา้ทายความสามารถในการ
แก้ปญัหาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

  

๓. การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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ข้อดีของการเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)  
 

 ๑. ช่วยให้มีการช่วยเหลือแนะนำซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องทำให้มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  

 ๒. เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ครูไดป้รับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทักษะวิธีสอนซึ่งกันและกัน  
 ๔. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในสายเดียวกันหรือต่างสาขากัน  
 ๕. สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีดีในการร่วมมือกัน

ปฏิบัติงาน  
 ๖. ช่วยให้ครูไดต้ระหนักถึงความสำคัญและเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  
 ๗. ช่วยเติมช่องว่างระหว่างครูด้วยกันช่วยสลายกฎแห่งความโดดเดี่ยวของครูแต่ละคน 

ช่วยทำให้ครูรู้สึกว่า ตนเองมีเพ่ือนหัวอกเดียวกันประสบปัญหาคล้ายกัน 
ข้อเสนอแนะในการเริ่มต้นโครงการเพื่อนนิเทศเพ่ือน (Peer Coaching) 

๑. เปิดโอกาสจัดเวลาให้มีการสังเกตการสอนเพื่อนร่วมงานทั้งในโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียน
อ่ืนที่ม ีชื่อเสียงขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้รับการสังเกตการสอนจากเพ่ือน  

๒. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือสำรวจจุดเด่นจุดบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  
๓. ให้ความรู้ทบทวนหลักการและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือวิธีที่จะนำมาใช้ทดลองปฏิบัติ 
๔. ให้การฝึกอบรมฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นเช่นทักษะการสังเกตการสอน 
 

 
 
 
 

ในการนิเทศแบบพัฒนาการนั้น Glickman and others (1995 : 135-171) ไดก้ำหนด
วิธีการนิเทศหรือ พฤติกรรมการนิเทศ ๔ แบบ คือ  

 ๑. วิธีให้การนิเทศแบบชี้นำควบคุม (Directive Control Approach) เป็นพฤติกรรมการ
นิเทศภายในที่เน้น การประพฤติปฏิบัติด้วยการพูด การใช้ภาษา ทา่ทางต่าง ๆ ในการให้คำแนะนำช่วยเหลือครู
ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถที่กระทำได้กับครูเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ๒. วิธีให้การนิเทศแบบชี้นำให้ข้อมูล (Directive Informational Approach) เป็นพฤติกรรม
การนิเทศ ภายในแบบชี้นำให้ข้อมูลมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการนิเทศแบบชี้นำควบคุม เพียงแต่ไมช่ี้นำ
หรือไม่ แนะนำวิธีการ ปฏิบัติใหค้รูโดยตรง แต่ให้ข้อมูลและวิธีการหลายวิธีให้ครูไดเ้ลือกปฏิบัติ ซึ่งผู้นิเทศ
ควรจะต้องพยายามลดพฤติกรรมการ นิเทศแบบชี้นำควบคุมให้น้อยลง และพยายามส่งเสริมครูในการ
ตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครูสามารถท่ีจะร่วมคิดร่วมปฏิบัติงานได้กับบุคคลอ่ืน โดยไม่ต้องอาศัยผู้นิเทศช่วย
แนะนำตลอดเวลา  

  
 

๔. การนิเทศภายในแบบพัฒนาการ (Supervisory Approach in 
 Developmental Supervision)  
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 ๓. วิธีให้การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Approach) เป็นพฤติกรรมการนิเทศภายใน

ที่เนน้ทั้งผู้ นิเทศและครูจะร่วมกันตัดสินใจในวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานตลอดเวลา ทั้งครูและผู้
นิเทศจะให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกัน เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ  

 ๔. วิธีให้การนิเทศแบบไมช่ี้นำ (Non - directive Approach) เป็นพฤติกรรมการนิเทศ
ภายในที่ผ็นิเทศจะ ใช้พฤติกรรมในการพูดคุยทำงานร่วมกับครู โดยที่ครูจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้นิเทศ
เป็นเพียงผู้ช่วยใน การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ที่ครูร้องขอเท่านั้น จากแนวคิดของนักการศึกษาและและ
หนว่ยงานทางการศึกษา สรุปได้ว่า เทคนิคและวิธีการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการกำหนดแนวทางการ
พัฒนางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการมี ส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้
ข้อตกลงร่วมกัน 

 

นอกจากเทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สถานศึกษาสามารถนำเอาเทคนิควิธี
ต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของสถานศึกษาเพ่ือนำมา
กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนางานร่วมกันอย่างเปน็ระบบเพ่ือร่วมแกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้นโดยการม ีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เก่ียวขอ้งภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

 

 
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  

 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของคร ูซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีหลากหลาย ซึ่งผู้นิเทศสามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสม กับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและนักเรียน 
ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ โดยจะขอนำเสนอกิจกรรมการนิเทศที่
สำคัญและใช้มาก ๒๓ กิจกรรม ดังนี้  

 ๑. การบรรยาย (Lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของผู้นิเทศไปสู่
รับการนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟงัเทา่นั้น  

 ๒. การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ (Visualized Lecturing) เป็นการบรรยายที่ใช้สื่อเข้ามาช่วย 
เช่น สไลด์ แผนภูมิ แผนภาพ มัลติมีเดีย อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจมากยิ่งข้ึน  

 ๓. การบรรยายเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีจุดเน้นที่   
การใหข้้อมูล ตามแนวความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๔. การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน ์(Viewing film and television) เป็นการใช้เครื่องมือที่สื่อทาง
สายตา ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน วิดีโอเทป เพ่ือทำให้ผู้รับการนิเทศได้รับความรู้และเกิดความสนใจมากข้ึน  

๕. การฟงัคำบรรยายจากสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์การถ่ายทอดสด (Live) 
การ ประชุมทางไกล (Conference) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการใช้วิธีการบันทึกในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำเสนอ
แนวความคิดของ บุคคลหนึ่งไปสู่ผู้ฟังคนอ่ืน  

๖. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ (Exhibiting materials and equipment) 
เป็น กิจกรรมที่ช่วยในการฝึกอบรมหรือเป็นกิจกรรมสำหรับงานพัฒนาสื่อต่าง ๆ 
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๗. การสังเกตในชั้นเรียน (Observing in classroom) เป็นกิจกรรมที่ทำการสังเกตการปฏิบัติงาน 

ในสถานการณจ์ริงของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดหรือ
จุดบกพร่อง ของบุคลากร เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร  

๘.การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุง่ใหผู้้อ่ืนเห็นกระบวนการและวิธีการ
ดำเนินการ  

๙. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewing) เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์ ที่กำหนด
จุดประสงค์ ชัดเจนเพื่อให้ไดข้้อมูลต่าง ๆ ตามตอ้งการ  

๑๐. การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (Focused interviewing) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง โดยจะทำการสัมภาษณ์เฉพาะโรงเรียนที่ผู้ตอบมีความสามารถจะตอบได้เทา่นั้น  

๑๑. การสัมภาษณ์แบบไมช่ี้นำ (Non-directive interview) เป็นการพูดคุยและอภิปราย หรือ     
การแสดง แนวความคิดของบุคคลที่สนทนาด้วย ลักษณะการของการสัมภาษณ์จะสนใจกับปญัหาและ       
ความสนใจของผู้รับการสัมภาษณ์  

๑๒. การอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเหมาะสม
กับกลุ่ม ขนาดเล็ก มักใช้รว่มกับกิจกรรมอ่ืน ๆ  

๑๓. การอา่น (Reading) เป็นกิจกรรมที่ใช้มากกิจกรรมหนึ่ง สามารถใช้ได้กับคนจำนวนมาก เช่น 
การอ่าน ข้อความจากวารสาร มักใช้รว่มกับกิจกรรมอ่ืน  

๑๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดคำนวณ (Analyzing and calculating) เป็นกิจกรรมที่ใช้ใน   
การติดตาม ประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน  

๑๕. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนว ความคิดวิธีการ
แก้ปญัหา หรือใช้ข้อแนะนำต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดโดยเสรี ไม่มีการวิเคราะห์หรือ
วิพากษ์วิจารณ์แตอ่ย่างใด  

๑๖. การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ (Videotaping and photographing) วิดีโอเทปเป็น
เครื่องมือที ่แสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง ส่วนการถา่ยภาพมีประโยชน์มากในการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรมนี้มีประโยชน์ ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพันธ์  

๑๗. การจัดทำเครื่องมือและแบบทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับ
การใช5 แบบทดสอบและแบบประเมินต่าง ๆ  

๑๘. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่มเพ่ืออภิปรายในหัวข้อเรื่อง    
ที่เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากท่ีสุด 

๑๙. การจัดทัศนศึกษา (Field trip) กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางไปสถานที่แห่งอ่ืน เพ่ือศึกษาดูงาน     
ที่สัมพันธ์ กับงานที่ตนปฏิบัติ  

๒๐. การเยี่ยมเยียน (Inter visiting) เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการทำงานของอีก
บุคคลหนึ่ง  

๒๑. การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplaying) เป็นกิจกรรมทีส่ะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคล กำหนดสถานการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้ทำกิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติตนเองไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น  

๒๒. การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่น การเขียน
โครงการ นิเทศ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ  
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๒๓. การปฏิบัติตามคำแนะนำ (Guided practice) เป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติมี

การคอย ดูแลช่วยเหลือ มักใช้กับรายบุคคล 
 

 

แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  
   

การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นการนิเทศเพื ่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการบูรณาการ งาน/โครงการต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 
การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑ ได้นำแนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๖๒ : ๒๕) มาปรับเป็นแนวทางให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 

 
จากแผนภาพการนิเทศภายในโดยใช้หอ้งเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีรายละเอียด          

การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
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๑.๑ การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
๑.๒ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
๑.๓ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  
๑.๔ การอ่านออกเขียนได้  
๑.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๗ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
  

 
 

๒.๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ (Diagnosis)  
๒.๑.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานรอบด้านทั้งของผู้บริหาร ครูและนักเรียน 

เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศ ได้แก่  
๑) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
๒) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
๓) การจัดการเรียนรู้โดยสื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  
๔) การอา่นออกเขียนได้  
๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 

๒.๑.๒ ประชุมแลกเปลี่ยนระดมความคิดของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือ
วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน  

๒.๑.๓ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาหรือความต้องการเร่งดว่นหรือที่เห็นว่า
สำคัญที่สุดก่อน  

๒.๑.๔ นำผลการวิเคราะห์จากประเด็นการนิเทศมากำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒.๑.๕ การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายให้มีเปา้หมายในการดำเนินงาน
รว่มกัน ด้วยการใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุม สัมมนา การประชาสัมพันธ์ โดยการ
จัดทำเอกสาร หรือเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของโรงเรียน  

๒.๒ การวางแผนการนิเทศ (Plan&PLC) 
การวางแผนการนิเทศ เป็นการนำปัญหาและความต้องการจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการนิเทศมากำหนดรายละเอียดของกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดังนี้  

 

๑. ประเด็นการนิเทศ เช่น 

๒. กระบวนการนิเทศ  
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๒.๒.๑ กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้นตาม

ความตอ้งการ และจำเป็น มกีารใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
พัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และต่อเนื่อง 

๒.๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
๒.๒.๓ วางแผนการดำเนินงานพัฒนา โดย  

๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
๒) สร้างคณะนิเทศ ทีมงานและเครือข่ายการนิเทศ  
๓) กำหนดประเด็นการนิเทศ  
๔) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศ           

ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการพัฒนา  
๕) กำหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา

และ ความต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต       
การบันทึกวิดีโอและ การถ่ายภาพ การสัมภาษณ์การสอนงานและการชี้แนะ (Coaching & Mentoring) 
ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video           
การประชุมระบบทางไกล (Conference) การใช้ Video Line, You Tube, Facebook Live เป็นต้น  
 ๒.๒.๔ จัดทำแผนนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ 
เครื่องมือนิเทศ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๒.๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ (Media & Gadgetry) 
  สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 

และเปน็สิ่งที่จะ ช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูล 
นำมาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  

  ๒.๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศที่ทำให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ 
ทักษะ การนิเทศ เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ การประชุมระบบทางไกล เป็นต้น  

  ๒.๓.๒ สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและ
พัฒนา ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การสะท้อนผลและการประเมินผล         
การดำเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหา          
ความตอ้งการ และเป็นประโยชน์ในการแกป้ัญหา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ๒.๓.๓ จัดทำคูม่ือการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงานในทีมนิเทศ  
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 ๒.๔ การปฏิบัติการนิเทศ (DO & Ragulate) 
  ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบ วิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กำหนด โดย

เน้นการกำกับในขณะปฏิบัติการนิเทศ โดยการกำกับนั้นอาจโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสายงานหรือ
การกำกับตนเองของผู้รับการนิเทศ  มีดังนี้  

  ๒.๔.๑ ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ  
  ๒.๔.๒ นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่กำหนด  
  ๒.๔.๓ นิเทศภายในห้องเรียน ๑๐๐% โดยใช้กระบวนการที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเอง

หรือใช้กระบวนการที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไดใ้ห้แนวทางไว้ ๕ ขั้น  
   ๑) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ  
   ๒) การวางแผนการนิเทศ  
   ๓) การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ  
   ๔) การปฏิบัติการนิเทศ และการกำกับโดยปัจจัยภายนอกหรือโดยผู้รับการ

นิเทศเอง  
   ๕) การประเมินผลและการยกย่องชมเชย  
  ๒.๔.๔ การสะท้อน และสรุปผลการนิเทศ  
  ๒.๔.๕ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน  
  ๒.๔.๖ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการนิเทศในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับสหวิทยา

เขต/ เครือขา่ย/เขตคุณภาพ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒.๕ การประเมินผลและเผยแพร่ (Evaluation & Propagation) 
  ๒.๕.๑. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน และนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา  
  ๒.๕.๒ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ผลการดำเนินงาน  
  ๒.๕.3 รายงานผลและเผยแพร่การดำเนินงานนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง  ส่งมาที่เขตพ้ืนที่

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนอ่ืนสามารถดูได้เป็นแบบอย่าง 
๒.๕.4 นำผลการนิเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ใน

หลากหลายช่องทาง เช่น  เว็บไซต์สถานศึกษา เว็บไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา Facebook  กลุ่มไลน์
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหรือไลน์ประชาสัมพันธ์ของเขตพ้ืนที่  

2.5.5 ทำการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาท่ีมีการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือมอบเกียรติบัตรในลำดับต่อไป 
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จากการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ ๕ ขั้นตอน จะเกิดภาพความสำเร็จ ดังต่อไปนี้  
๑. ด้านการบริหารจัดการ   
 ๑.๑ มีระบบสารสนเทศรอบด้าน  
 ๑.๒ มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง  
 ๑.๓ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  
 ๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๕ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 ๑.๖ มีแผนการนิเทศท่ีมีคุณภาพ  
 ๑.๗ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๒. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 ๒.๑ มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  
 ๒.๒ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านกระบวนการ

คิด ปฏิบัติ จริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๒.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๒.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๒.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๓. ด้านผู้เรียน  
 ๓.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และการเขียน  
 ๓.๒ สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  
 ๓.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 ๓.๕ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ตลอดทั้งทักษะ

ชีวิต ทักษะ อาชีพ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการเป็นนักนวัตกรและทักษะการนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ภาพความสำเร็จ  
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การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
  
 การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นการตรวจสอบ
กิจกรรมการนิเทศว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศมากน้อยเพียงใด โดย
มีการประเมิน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนการดำเนินการ 
  ขั้นที่ 2  ประเมินระหว่างดำเนินการ 
   ขัน้ที่ 3  ประเมินหลังดำเนินการ   

ซึ่งอยู่รายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ประเมินก่อนการดำเนินการ เป็นการประเมินความพร้อมก่อนดำเนินงานของ
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของสถานศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมว่า  มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
  1.2  ตรวจ สอบเครื่องมือ สื่อ คนและเวลา 
  ขั้นที่ 2  ประเมินระหว่างดำเนินการ เป็นการประเมินขณะปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยกำหนดรายละเอียดในแผนการประเมิน  ให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้  
   2.1 เรื่องท่ีประเมิน 
    2.1.1  วัตถุประสงค์ 
    2.1.2  เป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       
  2.2 วิธีการประเมิน    
   2.3 เครื่องมือประเมิน 
   2.4 ระยะเวลาดำเนินการ 
   2.5 ผลการประเมิน 
 ขั้นที่ 3  ประเมินหลังดำเนินการ ขัน้นี้เป็นการประเมินผลสำเร็จของการนิเทศภายใน
โรงเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประเมินได้จากสาระสำคัญ
ต่อไปนี้ 
       3.1  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนการนิเทศเพียงใด      
  3.2  ครูเกิดการพัฒนาหรือไม่ 
          3.3 การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด 
  3.4 ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
             3.5 มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนนิเทศในปีต่อไป หรือไม่ 

 
 

 
 
 
 



21 
 

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โรงเรียน............................................................................................................................. 

  

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
๑. การนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ์ละ ................................................................................. 
เป้าหมายตามแผนนิเทศภายในโรงเรียนมาก
น้อยเพียงใด .................................................................................  

  .................................................................................  
๒. ครูเกดิการพัฒนาอย่างไร 
 
 
  

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

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

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

๓. การพัฒนาที่เกดิขึน้ส่งผลต่อนกัเรียนมาก
น้อยเพียงใด .................................................................................  

อย่างไร .................................................................................  

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

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

๔. ครูมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด และ
ต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง 

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

๕. มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะหแ์ละ
ปรับปรุงแผนนิเทศภายในโรงเรียนในปตี่อไป
หรือไม่อย่างไร 

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

ประเมินวันที่.....................เดอืน...........................................พ.ศ.  ............................. 
                    ผู้ประเมิน............................................................... ......... 

 
 
 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศภายใน 
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แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน 

โรงเรียน......................................................................เขต/จังหวัด..........................................  
ประเด็นการนิเทศ การดำเนินการ การนิเทศ 

  ๑. โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/      

แนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน     

อย่างไร     

  ๒. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการนิเทศ     

ภายในโรงเรียนอย่างไร     

  ๓. โรงเรียนมีแนวทาง/ วิธีการในการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับห้องเรียนอย่างไร 

    ๓.๑ การใช้หลักสูตรสถานศึกษา     

    ๓.๒ การอา่นออก เขียนได้     

    ๓.๓ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก     

(Active Learning)     

    ๓.๔ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ     

เทคโนโลยีทางไกล DLTV/ DLIT     

    ๓.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์     

ทางการเรียนของผู้เรียน     

    ๓.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา     

  ๔. โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการนิเทศ     

ภายในโรงเรียนอะไรบ้าง     

  ๕. โรงเรียนมีปัญหา/ อุปสรรคในการ     

ขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียน     

อย่างไร     

  ๖. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายใน     

โรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จมีอะไรบ้าง     
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
 
โรงเรียน...............................................................ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ...............................  
 

กระบวนการ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้านต่าง ๆ 
เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน RT 
การสอบ NT O-NET ฯลฯ       
  ๑.๒ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน       

  ๑.๓ สำรวจและประเมินความต้องการของครู       
  ๑.๔ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความ
ต้องการ       
  ๑.๕ วิเคราะห์สาเหตุ จัดลำดับความสำคัญของ
สาเหตุกำหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาและดำเนินการ
ตามความต้องการ        

ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ 
  ๒.๑ กำหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
ตามปัญหาทีเ่กิดข้ึน       
  ๒.๒ เลือกแนวทาง/ วิธีการในการพัฒนาโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง       
  ๒.๓ วางแผนการดำเนินงานพัฒนา ๑) การ
ประชุมเตรียมการนิเทศ ๒) สร้างคณะนิเทศ  ๓) 
กำหนดประเด็นการนิเทศ  ๔) กำหนดระยะเวลา
ในการนิเทศ ๕) กำหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรม
การนิเทศ 

  
      

 ๒.๔ จัดทำแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการ และ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินการ 
กิจกรรมวันสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงานทรัพยากรที่
ต้องการ เครื่องมือนิเทศผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

กระบวนการ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือ 
  ๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศท่ีทำให้การนิเทศบรรลุ
วัตถุประสงค์       
  ๓.๒ สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูล 
๑) แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา ๒) 
ความก้าวหน้า ๓) ติดตามตรวจสอบ ๔) การ
สะท้อนผล ๕) การประเมินผลการดำเนินงาน 
        

ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ๔.๑ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้       
  ๔.๒ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู 
(Professional Learning Community : PLC) 
และการศึกษาชั้นเรยีน  (Lesson Study)       
  ๔.๓ มีการสะท้อนผลการนิเทศหลังจากการนิเทศ
ภายในโรงเรียน       
  ๔.๔ ผูร้ับการนิเทศนำผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
  ๔.๕ ผูร้ับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายในโรงเรียน       

  ๔.๖ มีการนิเทศภายในห้องเรียนทุกห้อง       
  ๔.๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ 
        

ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล 

  ๕.๑ การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงาน       

  ๕.๒ นำผลการประเมินความก้าวหน้าไปปรับปรุง       

การนิเทศภายใน       
  ๕.๓ ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเมื่อ
เสร็จสิ้นการดำเนินงานในแต่ละปี       
  ๕.๔ การรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

กระบวนการ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 
  ๕.๕ คัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ด(ีBeast Practice) และจัดเวทีเผยแพร่       
  ๕.๖ การนำปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนในปี
การศึกษาต่อไป       

    

ประเมินวันที่..................... เดือน......................................... พ.ศ. .......................... 

ผู้ประเมิน................................................................ 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

โรงเรียน.................................................................................. ....................................................................... 
ชื่อ........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................... 
ชั้น.....................................................วันที.่........................................................เวลา...................................  
๑. การสังเกตการสอน    

ประเด็นการสังเกต การดำเนินการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการเตรียมการสอน   

  ๑. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   

  ๒. จัดทำหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/การวัด   

และประเมินผล   

  ๓. มีเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการ   

เรียนรู้ หาความรู้/ หาคำตอบด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคาระห์   

สร้างสรรค์งาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยง   

กับชีวิตจริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้   

  ๔. กำหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ครอบคลุม   

ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้   

  ๕. สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้   

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

  ๑. มีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ/ กระตุ้นนักเรียนได้นำ   

ความรู้เดิมเพ่ือสร้างความรู้ใหม่   

  ๒. ครูกระตุ้นท้าทายนักเรียนด้วยคำถามที่ให้นักเรียนค้นหา   

ความรู้และคำตอบด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์    

สร้างสรรค์งาน และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง   
  ๓. ครูมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ แนะนำนักเรียน หรือใช้สื่อในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความรู้ คำตอบด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและการบันทึก การ
เรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น Mind Map คลิปวีดีโอ ฯลฯ 
    



29 
 

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

ประเด็นการสังเกต การดำเนินการจัดการเรียนรู้ 

  ๔. การมอบหมายงานให้นักเรียนสร้างภารงาน/ ชิ้นงาน/   

นวัตกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ และเป็นไปได้   

ด้านสื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้   

  ๑. การใช้สื่อที่สอดคล้อง เหมาะสมส่งเสริมให้นักเรียนเกิด   

การเรียนรู้อย่างมีความหมาย   

  ๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ   

  ๓. การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้   

ด้านการวัดและประเมินผล   

  ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัด   

และประเมินผล   

  ๒. มีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสม    

และครอบคลุมตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้   

  ๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินรวมทั้ง ผู้ปกครอง หรือ   

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน   

  ๔. แจ้งผลการประเมินให้นักเรียนได้ทราบเพ่ือการพัฒนา   

การสรุปผลการสอน   

  ๑. บันทึกผลการสอน หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

     - พฤติกรรมของนักเรียน   

     - เป้าหมายที่เกิดข้ึนกับนักเรียน   

     - ความพึงพอใจที่มีต่อนักเรียนตามเป้าหมาย   

     - ปัญหา/ อุปสรรค   

     - สิ่งที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป   

กระบวนการจัดการเรียนรู้   

 ๑. จัดการเรียนรู้ตามหน่วย/ แผนจัดการเรียนรู้ตามที่กำหนด   

 ๒. ใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ตามหน่วย/แผนจัดการเรียนรู้ตามที่กำหนด   

 ๓. ประเมินผลการเรียนรู้ตามหน่วย/ แผนจัดการเรียนรู้ตามท่ี   

กำหนด   
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 

๒. ข้อค้นพบ/จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

........................................................................................................................................................ .... 
๓. การสะท้อนผลการสอน 
 ผู้นิเทศสะท้อนผลการสังเกตการสอนให้กับครูผู้สอน ตามประเด็นที่สังเกตและข้อค้นพบ 

  

ประเด็นการสังเกตและข้อค้นพบ แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้รับการนิเทศ 
……………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 

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

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

  

   

          ลงชื่อ...................................................... ผู้รับการนิเทศ         ลงชื่อ.................................................... ครูผู้ร่วมนิเทศ 

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

         คร ูโรงเรียน....................................................                คร ูโรงเรียน......................................................... 
 

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

                                            ตำแหน่ง ...................................................... 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
( ตัวอย่าง ) การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  

โรงเรียน ............................................................ชื่อครูผู้สอน.......................................   
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา...................................หนว่ยการเรียนรู้/เรื่อง...........................  ชัน้..............  

โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้นิเทศ  
4 หมายถึง ระดับมากที่สุด  3 หมายถึง ระดับมาก   2 หมายถึง ระดับน้อย   1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
 

ที ่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ หน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา      

สาระน่าสนใจ 
    

๒ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกัน        
อย่างเหมาะสม 

    

๓ สาระการเรียนรู้ครบถ้วนและมีความสอดคล้องกับ      
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    

๔ ระบุทักษะ/กระบวนการครบถ้วนกับตัวชี้วัด     
๕ ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม  

( 12 ประการ ) สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
    

๖ ระบุชิ้นงาน/ผลงาน เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้           
ของผู้เรียนรายบุคคล 

    

๗ สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับ        
สาระการเรียนรู้ 

    

๘ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสม                
กับผู้เรียนรายบุคคล 

    

๙ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสม                        
กับผู้เรียนรายบุคคล 

    

๑๐ เครื่องมือวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสม           
กับผู้เรียน 

    

 รวมคะแนน     
 สรุปผลคะแนน     

 
                                 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน  31 – 40 หมายถึง  ดีมาก         คะแนน  21 - 30 หมายถึง  ดี  
คะแนน  11 – 20 หมายถึง  พอใช้        คะแนน  1 - 10    หมายถึง  ปรับปรุง 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
(ตัวอยาง) แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรวจสอบ พรอมทั้งระบุเหตุผล 
 1. มีการประชุมของผูปฏิบัติงานและบันทึกเพ่ือประเมินโครงการหรือไม  
  มี   
  ไมมี เพราะ ................................................................................................................   
๒. การปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาของโครงการหรือไม  
  เปนไปตามกําหนด  
  ไมเปนไปตามกําหนด เพราะ .....................................................................................  
๓. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคทุกขอของโครงการหรือไม  
  ครบทุกขอ  
  ไมครบทุกขอ ขอที่ไมบรรลุวัตถุประสงค คือ................................................................ 

เพราะ ............................................................................................ ................................................ 
๔. โครงการนี้สงผลประโยชนแกนักเรียนเพียงใด  
  เกิดประโยชนมาก  
  เกิดประโยชนเพราะ ..............................................................................................  
๕. ผรูวมปฏิบัติงานตามโครงการสวนมากมีความเห็นอยางไร  
  เปนที่พอใจ  
  ไมเปนที่พอใจเพราะ ..............................................................................................   
๖. ผนูิเทศ คณะกรรการนิเทศ สวนมากมีความเห็นอยางไร  
  ตองการใหมีโครงการนี้อีก  
  ไมตองการใหมีโครงการนี้อีกเพราะ ......................................................................  
๗. ผรูับการนิเทศมีความเห็นตอโครงการอยางไร  
  ตองการใหมีโครงการนี้อีก  
  ไมตองการใหมีโครงการนี้อีกเพราะ ......................................................................  

 ๘. บุคลากรในโรงเรียนใหความสนใจในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากนอยเพียงใด  
  ใหความสนใจในการดําเนินการโดยตลอด  
  ใหความสนใจบางขณะ เพราะ ......................................................................  
  ไมไดใหความสนใจ เพราะ ......................................................................   
๙. กระบวนการทํางานสงผลตอความสําเร็จของโครงการ อยางไร  
  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
  ไมคอยมีประสิทธิภาพเพราะ ......................................................................  

  1๐. งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไดรับจากโรงเรียนเหมาะสมเพียงใด  
  เหมาะสม  
  ไมเหมาะสมเพราะ ............................................................... .......  
1๑. สื่อและเครื่องมือ – วิธีการนิเทศถูกนํามาใชบางหรือไม  
  ใช  
  ไมใชเพราะ ...................................................................... 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

แนวทางการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 

๑. โรงเรียนรับนโยบายและดำเนินการขับเคลื่อน การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่         การ
ปฏิบัติ โดยสามารถศึกษา “คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” ที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้จัดทำขึ้น (ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ 
http://www.sakonarea1.go.th/ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)  

๒. ผู้บริหารประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก ่         การ
ประชุมสัมมนา/Google Classroom ประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นประชาสัมพันธ์, Info Graphic หรือ Link / QR-
Code  

๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นการนิเทศ เพ่ือสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบไปด้วย การพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพ การศึกษาท่ี
เป็นภาพรวมของโรงเรียน  การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดยุทธศาสตร์/รูปแบบ และวิธีการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน  

๕. จัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  

๖. แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถดำเนินการ นิเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. นิเทศ สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างม ีประสิทธิภาพทุก
ชั้นเรียน 

๘. วิเคราะห์ สังเคราะห ์ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน         ใน
แต่ละปีการศึกษา  โดยส่งไปที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. สกลนคร เขต ๑ ตาม
แบบรายงานผลในคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

 

(หมายเหตุ : เมื่อโรงเรียนส่งรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบนิเทศภายในฯ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีเพ่ือมอบเกียรติบัตรในลำดับต่อไป) 

 

****************************** 

http://www.sakonarea1.go.th/%20กลุ่ม
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 
 
 
ลำดับ 
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การดำเนินงานของสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

1 ประชุมวางแผนนโยบาย             

2 ศึกษาภาพปัญหารวบรวมข้อมูล             

3 จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ 

  
 

          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             

5 จัดทำคู่มือการนเิทศภายในโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 

            

6 ประชุมก่อนดำเนินการนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

            

8 ดำเนินการนเิทศ กำกับ ติดตาม             

9 รวบรวมผลการดำเนินงาน             

10 เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ผลงานของ
สถานศึกษาท่ีดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            

11 มอบเกียรติบัตร             

12 สรุปผลการดำเนินงาน             

การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

1 รับมอบนโยบายสู่การปฏิบตั ิ             

2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและ
รวบรวมสภาพปญัหา 

            

3 การกำหนดรูปแบบ เครื่องมือในการ
นิเทศภายใน และจัดทำปฏิทินการ
นิเทศ 

            

4 ประชุมชี้แจงก่อนการนิเทศ             

5 ดำเนินกานิเทศภายใน             

6 สะท้อนผลและสรุปผลการนเิทศ             

7 รายงานผลการดำเนินงาน             

8 เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ผลงานของ
สถานศึกษาท่ีดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 
 
 

คณะทำงาน 
 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑. นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
  ๒. นายชัยยงค์  ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
  ๓. นายวิทยา ชุมปัญญา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
  ๔. ดร.สท้าน  วารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
  ๕. ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
   ๖. ดร.สมพร  หลิมเจริญ  ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
  ๗. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
คณะกรรมการรวบรวมจัดทำสาระ 

 ๑. ดร.สมพร  หลิมเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  สพป.สกลนคร เขต ๑ 
 ๒. ดร.โชติกา กุณสิทธิ์          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป. สกลนคร เขต ๑ 
 ๓. ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป. สกลนคร เขต ๑ 
 ๔. นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป. สกลนคร เขต ๑ 
 ๕. นายพงษ์พันธ์  จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ         สพป. สกลนคร เขต ๑   

 
 คณะกรรมการออกแบบปก ตกแต่งรูปเล่ม 
   ๑. นายพงษ์พันธ์  จาดฮามรถ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ         สพป. สกลนคร เขต ๑ 
  
 บรรณาธิการกิจ 
    ๑. ดร. โชติกา  กุณสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      สพป. สกลนคร เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะทำงาน 




