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ส่วนท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของการนิเทศ 

 การนิเทศการศึกษานับเป็นองค์ประกอบสําคัญประการหน่ึงของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการ
สอน และ กระบวนการนิเทศการศึกษา สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้กระตุ้น 
ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมทําส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตรงตามสภาพความต้องการท่ีแท้จริง
ของการพัฒนา โดยผ่านครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งได้มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า 
เทคนิควิธีการนิเทศทั้งระบบการนิเทศภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 

ภารกิจหลักของศึกษานิเทศก์ คือ การช่วยเหลือ แนะนํา ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเก่ียวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย โดยผู้นิเทศต้องทําหน้าที่
ตามบทบาทสําคัญ ดังน้ี 1) การเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด                 
กับโรงเรียน ประสานให้ครูแต่ละระดับให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน ผู้ปกครองกับครู เป็นต้น                
2) การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่ครู และผู้รับการนิเทศทั่วไป 3) การเป็น                 
ผู้นํากลุ่ม (Group Leader) คือต้องรู้วิธีที่จะทํางานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลสําเร็จ และ 4) การเป็นผู้ประเมิน 
(Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพผู้เรียน                 
ในสมรรถนะต่างๆ เป็นต้น 
 การนิเทศการศึกษาที่จะประสบความสําเร็จ จึงจําเป็นต้องใช้บทบาทท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ขึ้นอยู่กับ              
เรื่องที่นิเทศ ความถนัด และประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ โดยปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 

 คําสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดไว้ว่ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 สอดคล้องกับประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงาน
ศึ ก ษ า ธิก ารภ าคและสํ า นั ก งาน ศึ กษ า ธิก ารจั งห วัด  สั ง กั ด สํ า นั ก งาน ป ลั ด ก ระท รวงศึ ก ษ า ธิก าร                
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยข้อ 4.5 ได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล ดังน้ี  
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  1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทํางานท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย  
  2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทําแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7) สั่งการ กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  8) จัดทํากรอบผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  10) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยคณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ              
ที่ สป. 1314/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้วิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่เก่ียวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยได้แบ่งโครงสร้างของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังน้ี 
  1)  กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
  2)  กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  3)  กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4)  กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
  5)  กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 

   เพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                
ในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้                 
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21   

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 ดังน้ี  

หลักการ 
      1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

      2. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาค ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ และโภชนาการ 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ             

ที่สําคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก              
และประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังน้ี 
        1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
        2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
        3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
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        4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดดลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

        5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  
        6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
        7. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
        8. จัดให้มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา  ด้วยจุดเน้น ดังน้ี 
       1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
       2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา 

เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์  

ระดับอาชีวศึกษา  
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร้างวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ 

รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังน้ี 
        1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
        2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
        3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับในการสร้างอาชีพ 
        4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สําเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทํา ด้วยจุดเน้น ดังน้ี 

                    1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
                    2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

         การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
                  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
                 2. จัดทําฐานข้อมูล(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
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                 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
                 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเร่ืองข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
                 5. ให้หน่วยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตามความ
ต้องการจําเป็น ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
                 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับ                 
หน่วยจัดการศึกษา 
                 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... โดยปรับปรุงสาระสําคัญให้เอ้ือ              
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
                 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง            
ที่เกิดขึ้น เช่น จํานวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจําเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทําความ
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
                 9. วางแผนการใช้อัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
               10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม 
                11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
             อน่ึง สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุท ธศาสตร์  (Agenda) และงาน ใน เชิ ง พ้ื นที่  (Area) ซึ่ ง ไ ด้ ดํ า เนิ น ก ารอ ยู่ ก่ อน น้ั น  หากรั ฐบ าลห รื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กําหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องเร่งรัด กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
หลักการนิเทศการศึกษา 

หลักสําคัญของการนิเทศ 
มีหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ยึดถือในการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
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สงัด อุทรานันท์ (2530) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศไว้ 3 ประการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน สําหรับการนิเทศ
การศึกษา ดังน้ี 

หลักการที่ 1 การนิเทศการศึกษาเป็น “กระบวนการ” ทํางานร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ กล่าวคือคําว่า “กระบวนการ”จะมีความหมายครอบคลุมถึงการทํางานเป็นขั้นตอน มีความต่อเน่ือง                
ไม่หยุดน่ิง และมีความเก่ียวข้องปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค์ของการนิเทศ
การศึกษา 

หลักการท่ี 2 การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน แต่การดําเนินงานน้ันจะกระทํา                
โดยผ่าน “ตัวกลาง” คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคือ การนิเทศการศึกษาจะดําเนินการโดยผ่านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่ดําเนินการกับนักเรียนโดยตรงเป็นการทํางานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 

หลักการท่ี 3 การนิเทศการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ กระบวนการนิเทศ
การศึกษาไม่ได้มองเฉพาะบรรยากาศแห่งการทํางานร่วมกันเท่าน้ัน แต่จะรวมถึงการยอมรับซึ่งกันและกัน                 
การเปลี่ยนบทบาทในฐานะผู้นําและผู้ตาม และความรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกันด้วย 
 

Burton and Brueckner (1995) ได้กําหนดหลักการนิเทศการศึกษาไว้ดังน้ี 
                 1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically Sound) 
                          1.1 การนิเทศควรจะเป็นไปตามค่านิยม วัตถุประสงค์ และนโยบาย ซึ่งเก่ียวข้องอยู่กับ
การน้ันโดยเฉพาะ 
                           1.2 การนิเทศควรจะเป็นไปตามความเป็นจริงและตามกฎเกณฑ์ของเรื่องน้ัน ๆ 
                            1.3 การนิเทศควรจะวิวัฒนาการทั้งทางด้านเครื่องมือและกลวิธี โดยมีจุดมุ่งหมายและ
นโยบายที่แน่นอน 
                 2. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) 
                   การนิเทศควรเป็นไปอย่างมีลําดับ มีระเบียบ และมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุง และประเมินผล           
สิ่งต่าง ๆ ภายในขอบเขตของงานน้ัน ทั้งน้ีย่อมหมายรวมทั้งด้านกระบวนการนิเทศและบรรดาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
นิเทศด้วย 

3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย(Democracy) 
การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความแตกต่างของบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการ  

ดําเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานน้ันไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  
4. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์(Creative) 
การนิเทศการศึกษาควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้ 

แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่าน้ันอย่างเต็มที่ 
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Briggs and Justman (1952) ได้เสนอหลักการนิเทศสําหรับผู้บริหาร ดังน้ี 
1. การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
2. การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
3. การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศ       

ออกเป็นรายบุคคล 
4. การนิเทศการศึกษา ควรต้ังอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
5. การนิเทศการศึกษา จะต้องคํานึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
6. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถตามความ      

มุ่งหมายของการศึกษา 
7. การนิเทศการศึกษาจะต้องเก่ียวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้าง                 

มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
8. การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่กําลังประสบอยู่ 
9. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
10. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็นของครู                

ให้ถูกต้อง 
11. การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
12. การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือและกลวิธีง่าย ๆ 
13. การนิเทศการศึกษาควรต้ังอยู่บนหลักการและเหตุผล 
14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง 

Wiles (2004) ได้เสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษา ดังน้ี 
1. ให้ความสําคัญกับครูทุกคนและทําให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขา 
2. แผนงานหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นผลจากการทํางานเป็นทีม 
3. หาโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นกันเองกับครูโดยสม่ําเสมอ 
4. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม 
5. เป็นมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
6. ปรึกษากับหมู่คณะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ  อันจะพึงมี 
7. พิจารณาสภาพที่เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามสัมภาษณ์หรือให้คณะครูเสนอปัญหาที่อยู่ใน        

ความสนใจร่วมกัน 
8. หากศึกษานิเทศก์กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมู่คณะย่อมจะเป็นเช่นกัน 
9. บทบาทการนําของศึกษานิเทศก์คือ การประสานงานและการช่วยเหลือทางวิชาการ 
10. ฟังมากกว่าพูด 
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11. การปฏิบัติงานเริ่มด้วยปัญหาของสมาชิก 
12. วางแผนปฏิบัติงานของหมู่คณะไว้ 
13. ตําแหน่งหน้าที่มิได้ทําให้ศึกษานิเทศก์ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเป็นมิตรไมตรีกับหมู่คณะ

ต้องชะงักงัน 
14. พยายามใช้ประสบการณ์ด้านความสามารถต่าง ๆ ของครูอาวุโสให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศมากที่สุด 
15. ตัดสินใจแน่วแน่ทันต่อเหตุการณ์ 
16. เอาใจใส่รู้งานในหน้าที่ดี 
17. สํารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
18. สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
19. มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่หมู่คณะ 
20. สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
 

ความจําเป็นในการนิเทศการศึกษา 
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2009) ได้กล่าวถึงความจําเป็นในการนิเทศการศึกษาไว้ดังน้ี 
1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง                

ของสังคมด้วยการนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นโดยไม่หยุดย้ัง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้                 

ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จําเป็นต้องได้รับการ

ช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําให้แก้ไขปัญหาได้สําเร็จลุล่วง 
4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแล                 

ด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
5. การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ ซับซ้อน  จําเป็นที่ จะต้องมีการนิ เทศ  เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครู                 

ที่มีความสามารถต่าง ๆ กัน 
6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจําเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝน               

มาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ทํางานในสถานการณ์จริง 
7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
8 . การนิ เทศการศึกษามีความจําเป็น ต่อการทํ าให้ครู เป็นบุคคลที่ทันสมัยอ ยู่ เสมอ  เน่ืองจาก                 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอ 
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ด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้มีหน้าที่นิเทศจึงควรจะต้องจัดดําเนินการ เพ่ือช่วยเหลือครูให้มี
ความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้ครูก้าวทันโลกท่ีกําลังเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือบูรณาการการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 3.1.1  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 
  2)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
  3)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
  4)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 
  5)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  6)  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  7)  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8)  สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  9)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  10)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  11)  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  12)  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  13)  สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  14)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
     3.1.2 สถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1)  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
จํานวน 110 แห่ง 
  2)  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2     
จํานวน 202 แห่ง 
  3) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3              
จํานวน 232 แห่ง 
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  4) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4                
จํานวน 133 แห่ง 
  5) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 71 แห่ง 
  6) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 139 แห่ง 
  7) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
จํานวน 23 แห่ง 
  8) สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 434 แห่ง 
  9) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 25 แห่ง 
  10) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 2 แห่ง 
  11) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจํานวน 5 แห่ง 
  12) สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจํานวน 5 แห่ง 
  13) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจํานวน 1 แห่ง 
  14)  สถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน 3 แห่ง 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้บูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 4 .1 หน่วยงานทางการศึกษาในจั งห วัดนครศรีธรรมราช  ได้รับการนิ เทศ  ติดตาม  อย่างน้อย                 
ปีละ 1 ครั้ง 
 4.2  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการนิเทศ 
ติดตาม ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
5.  ขอบเขตของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 ดําเนินการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ                
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง                
30 กันยายน 2563 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานบูรณาการและประสานงานให้นครศรีธรรมราช 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ภายในปี 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มุ่งนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา              
ทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กร                 
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมการวิจัยและสรรค์สร้างงาน นวัตกรรม เพ่ิมการบริการวิชาการสู่วิชาชีพช้ันสูง 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 1.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่
ความเป็นเลิศ 

2. พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
3. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
4. พัฒนาการบริการสู่วิชาชีพช้ันสูง 
 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคขององค์กร 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ร่วมกันวิเคราะห์

ข้อมูลเก่ียวกับระบบงาน ภาระงานและงานต่าง ๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปพัฒนาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการ
เมื่อทํา SWOT Analysis ผลปรากฏดังน้ี 

 
จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบ 
2. ข้อมูลสารสนเทศประจําอําเภอเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
4. บุคลากรให้ความร่วมมือและมีการทํางานเป็นทีม 
5. บุคลากรมีความสามารถประมวลผลและรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ถูกต้องรวดเร็ว  
6. นิเทศ ติดตามและประเมินผล และนําผลที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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7. จัดทําแผนนิเทศการศึกษานําไปสู่การปฏิบัติ 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษา 
9. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
10. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเน่ือง  

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ไม่มีบุคลากรด้านธุรการ 
2. ภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีความซ้ําซ้อนกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ 

โอกาส (Opportunity) 
1. บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ และประสบการณ์สูงสามารถให้ข้อเสนอแนะในการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 
2. มีโรงเรียนคุณภาพหลายรูปแบบเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา 

3. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เพียงพอ 

4. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

อุปสรรค(Threat) 
1. งบประมาณสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไม่เพียงพอ 
2. ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดน้อย 
3. นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเน่ือง 

 

แนวทางการพัฒนาการนิเทศ 
1. ส่งเสริมการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยกระดับการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

และมีคุณธรรม 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและบูรณาการในการจัดการศึกษา                      

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท                                

ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ                 

โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังห วัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิ เศษ                 
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ               
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

 2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม                 
ทางเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้ 
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็น                 

ในศตวรรษที่ 21 
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 

ดังนี้ 
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                 

กับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ 
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

และพ้ืนที่ 
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม                 

สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปี 2562 จําแนกตามสังกัด 
 

 
ที่ 

 
สังกัด 

จํานวนสถานศึกษา 
สถานศึกษา

(แห่ง) 
นักเรียน      

(คน) 
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 434 43,744
2 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 3 334
3 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 376
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 628
5 สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 459
6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.นศ.1) 110 19,137
7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.นศ.2) 202 35,215
8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.นศ.3) 232 28,105
9 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.นศ.4) 133 24,176
10 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพม.12) 71 50,427
11 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 23,427
12 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 139 60,623
13 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5 361
14 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 23 15,224
15 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 1,602

รวมทุกสังกัด 1,386 303,838

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  
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จํานวนสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครู นักเรียน ห้องเรียน 
จําแนกตามหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ี หน่วยงานทางการศึกษา 

จํานวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ผู้บริหาร
(คน) 

รองผู้บริหาร
(คน) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

1 สั ง กั ด สํ านั ก งาน คณ ะก รรม การ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 

 1.1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 110 100 14 970 19,137 1,139

 1.2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 202 179 3 1,788 35,215 1,979

 1.3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 232 168 5 1,600 28,105 2,100

 1.4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133 133 23 1,710 24,176 1,389

 1.5 สพม.12 (เฉพาะนครศรีธรรมราช) 71 71 70 3,722 50,427 1,649

รวม 748 651 115 9,790 157,060 8,256

2 สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

 

 โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 139 139 2 2,715 60,623 2,715

รวม 139 139 2 2,715 60,623 2,715

3 สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

นครศรีธรรมราช (กศน.นศ.) 

23 24 1 471 15,224 175

รวม 23 24 1 471 15,224 175
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ท่ี หน่วยงานทางการศึกษา 

จํานวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ผู้บริหาร
(คน) 

รองผู้บริหาร
(คน) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

4 สังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 4.1 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5 3 2 101 1,341 70

 4.2 สังกัดเทศบาล  
 4.2.1 เทศบาลนครศรีธรรมราช 10 9 15 536 11,762 312
 4.2.2 เทศบาลเมืองปากพนัง 6 6 5 167 2,209 112
 4.2.3 เทศบาลเมืองทุ่งสง 6 6 8 301 4,561 132
 4.2.4 เทศบาลเมืองปากพูน 1 0 0 10 107 6
 4.2.5 เทศบาลตําบลทางพูน 1 1 0 18 388 18
 4.2.6 เทศบาลตําบลบางจาก 1 0 0 2 24 2
 4.2.7 เทศบาลตําบลหนองหงส์ 1 0 0 18 424 12
 4.2.8 เทศบาลตําบลท่าประจะ 1 0 0 2 68 3
 4.2.9 เทศบาลตําบลนาบอน 1 0 0 3 83 3
 4.2.10 เทศบาลตําบลทุ่งสัง 1 1 0 17 351 14
 4.2.11 เทศบาลตําบลหินตก 1 1 0 29 335 14
 4.2.12 เทศบาลตําบลนาสาร 1 0 0 5 76 3
 4.2.13 เทศบาลตําบลท่าแพ 1 1 0 16 315 11
 4.2.14 เทศบาลตําบลท่ายาง 1 0 0 0 82 3
 4.3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล

(อบต.) 
 

 4.3.1 อบต.บ้านตูล 1 0 0 4 46 4
 4.3.2 อบต.กลาย 1 0 0 9 157 8
 4.3.3 อบต.ขอนหาด 1 0 0 0 58 8
 4.3.4 อบต.กุแหระ 1 0 0 0 31 2

 4.3.5 อบต.เขาพระทอง 1 0 0 0 63 5

 4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 391 0 0 1,386 21,263 1,173

รวม 434 28 30 2,624 43,744 1,915
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ท่ี หน่วยงานทางการศึกษา 

จํานวน 

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ผู้บริหาร
(คน) 

รองผู้บริหาร 
(คน) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

5 สังกัดอาชีวศึกษา (รัฐบาล)  

 5.1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 1 3 106 3,992 180

 5.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 1 1 1 194 4,213 96

 5.3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 1 2 37 324 54

 5.4 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 1 1 2 41 680 36

 5.5 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 1 1 2 25 292 25

 5.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 1 2 96 2,353 97

 5.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  

การต่อเรือนครศรีธรรมราช 

1 1 4 80 1,081 54

 5.8 วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 1 3 50 1,033 55

 5.9 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 1 1 2 50 744 72

 5.10 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1 1 2 54 795 49

 5 .1 1  วิ ท ย าลั ย เก ษ ต รแ ล ะ เท ค โน โล ยี

นครศรีธรรมราช 

1 1 2 50 583 50

รวม 11 11 25 783 16,090 768

6 สังกัดอาชีวศึกษา (เอกชน)  

 6.1 วิทยาลัยเทคโนธุรกิจบัณฑิต 1 1 2 15 244 13

 6.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 1 1 4 29 353 51

 6.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 1 1 1 19 394 23
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ท่ี หน่วยงานทางการศึกษา 

จํานวน 

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ผู้บริหาร
(คน) 

รองผู้บริหาร 
(คน) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

 6.4 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 1 1 1 16 252 9

 6.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพนิชยการ 1 1 3 6 88 8

 6 .6  วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี ส ถ า ปั ต ย์
นครศรีธรรมราช 

1 1 3 36 1,239 50

 6.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 1 1 - 8 146 9

 6.8 พณิชยการทุ่งสง 1 1 - 15 201 17

 6.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) 1 1 3 44 568 54

 6.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 1 1 2 62 1,467 46

 6.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 1 1 4 47 1,642 55

 6.12 อาชีวศึกษาวีรศิลปิน 1 1 1 11 181 6

 6.13 พณิชยการศักด์ิศิลปิน 1 1 1 14 234 11

 6.14 เทคโนโลยีพณิชยการสิชล 1 1 4 8 328 20

รวม 14 14 29 330 7,337 372

รวมสังกัดอาชีวศึกษา 25 25 54 1,113 23,427 1,140

7 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี
นครศรีธรรมราช 

1 1 4 50 459 6

รวม 1 1 4 50 459 6
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ท่ี หน่วยงานทางการศึกษา 

จํานวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ผู้บริหาร
(คน) 

รองผู้บริหาร
(คน) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

8 สั ง กั ด ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ล ป์  

กระทรวงวัฒนธรรม 

   

 8.1 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 1 1 4 65 540 19

 8.2 วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 1 1 3 19 88 9

รวม 2 2 7 84 628 28

9 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  

 9.1 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 1 - - 16 86 5

 9.2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 1 - - 16 172 6

 9.3 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 1 - - 6 32 3

 9.4 พระปริยัติธรรมอําเภอทุ่งใหญ่ 1 - - 5 38 3

 9.5 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 1 - - 8 33 3

รวม 5 - - 51 361 20

10 สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ   

 10.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1 1 1 43 494 14

 10.2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1 1 1 58 162 28

 10.3 ราชประชานุเคราะห์ 19 1 1 1 59 476 23

 10.4 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1 1 1 73 392 43

 10.5 โรงเรียนร่างกาย 1 1 1 16 78 12

รวม 5 5 5 249 1,602 120
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ท่ี หน่วยงานทางการศึกษา 

จํานวน 

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ผู้บริหาร
(คน) 

รองผู้บริหาร
(คน) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

11 สังกัดสถาบันการพลศึกษา                
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 1 4 51 376 12

รวม 1 1 4 51 376 12

12 สังกัดกองกํากับการตํารวจ                 
ตระเวนชายแดนท่ี 42 

  

 13.1 โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง 1 1 1 7 61 8

 13.2 ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง 1 1 1 11 173 9

 13.3 ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี 1 1 1 9 100 8

 รวม 3 3 3 27 334 25

รวมทั้งสิ้น 1,386 879 225 17,225 303,838 14,412

ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2562 
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กระบวนการนิเทศ (Supervisory Process) 
          กระบวนการนิเทศ หมายถึง แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จัดลําดับไว้อย่างต่อเน่ือง เป็นระเบียบ          
มีขั้นตอนในการดําเนินงานไว้ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถดําเนินการได้ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้นําเสนอ
กระบวนการนิเทศ ดังน้ี 

           1. กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

 กระบวนการนิเทศ PIDRE (สงัด อุทรานันท์, 2530) มีขั้นตอนสําคัญในการนิเทศ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

             1) การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ               
จะทําการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจําเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผน             
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 
                     2) ให้ความรู้ก่อนดําเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจ             
ถึงสิ่งที่จะดําเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไร และ               
จะดําเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนน้ีจําเป็นทุกครั้งสําหรับเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่                
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจําเป็นสําหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ                
ซึ่งจําเป็นที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง 
                     3) การดําเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงาน
ของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ 
(ผู้บริหาร) 
                     4) การสร้างเสริมขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรง
ของผู้ บ ริห าร  ซึ่ ง ให้ ผู้ รับ ก ารนิ เท ศมี ค วามมั่ น ใจและ บั งเกิ ดความ พึ งพอ ใจ ในการป ฏิ บั ติ งานขั้ น น้ี                 
อาจดําเนินไปพร้อม ๆกับผู้รับการนิเทศที่กําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้ 
                    5) การประเมินผลการนิ เทศ  (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ ผู้ นิ เทศนําการประเมินผล                 
การดําเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรค
อย่างใดอย่างหน่ึง ที่ทําให้การดําเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจทําได้                  
โดยการให้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือได้ดําเนินการปรับปรุง
การดําเนินงานท้ังหมดไปแล้ว ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา 
หลังใช้นวัตกรรมด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ 
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สรุปเปน็แผนภูมิได้ดังนี้ 
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 2. กระบวนการนิเทศโดยใชว้งจรของเดมมิง (Demming Cycle, 1995) 
            ก า ร นํ า ว ง จ ร เด ม มิ ง  (Demming Cycle)  ห รื อ โด ย ทั่ ว ไป นิ ย ม เรี ย ก กั น ว่ า  P-D-C-A 
มาใช้ในการดําเนินการนิเทศการศึกษา มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
                              1)    การวางแผน (P-Planning) 
                              2)    การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
                              3)    การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
                              4)    การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 
 
 สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  

  การวางแผน 
(Plan) 

    

     

      

 

 

การปรับปรุงแก้ไข
(Act) 

  

 

การปฏิบัติตามแผน
(Do) 

  

 

       

 

 

   การตรวจสอบ/ประเมินผล
(Check) 
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  จากแผนภูมิกระบวนการ PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 
                 1.   การวางแผน (P-Plan) 
                       1.1     การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
                       1.2     การกําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
                       1.3     การจัดทําแผนการนิเทศ 
                       1.4     การจัดทําโครงการนิเทศ 
                 2.   การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 
                       2.1     การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 
                       2.2     การกํากับติดตาม 
                       2.3     การควบคุมคุณภาพ 
                       2.4     การรายงานความก้าวหน้า 
                       2.5     การประเมินความสําเร็จเป็นระยะ ๆ 
                 3.   การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
                       3.1     กําหนดกรอบการประเมิน 
                       3.2     จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
                       3.3     เก็บรวบรวมข้อมูล 
                       3.4     วิเคราะห์ข้อมูล 
                       3.5     สรุปผลการประเมิน 
                 4.   การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) 
                       4.1     จัดทํารายงานผลการนิเทศ 
                       4.2     นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
                       4.3     พัฒนาต่อเน่ือง 
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 3. กระบวนการนิเทศของ Harris (1985)  ได้กําหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ 5 
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1) ขั้นวางแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การต้ังวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการกําหนด
ตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 

   
  2) ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่  การต้ังเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงานการกระจายอํานาจตามหน้าที่ 
โครงสร้างขององค์กร และการพัฒนานโยบาย 
       
 3) ขั้นการนําเข้าสู่การปฏิบัติ (Leading)  ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคลากร เร้าจูงใจให้มี
กําลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ การสาธิต การจูงใจ และให้คําแนะนํา การสื่อสาร การกระตุ้นส่งเสริมกําลังใจ                
การแนะนํานวัตกรรมใหม่ๆ และให้ความสะดวกในการทํางาน 
      
  4) ขั้นการควบคุม (Controlling)  ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้โอกาส  
การตําหนิ การไล่ออก และการบังคับให้กระทําตาม  
  
  5) ขั้นประเมินผล (Appraising)   ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผล                 
การปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และวัดผลด้วยการ
ประเมินอย่างมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งน้ีควรจะมีการวิจัยด้วย 
 
 4. กระบวนการนิเทศการศึกษาของ Allen (1996) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ                
ที่เรียกว่า “POLCA” มีดังน้ี 
  1) กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เป็นกระบวนการในวางแผนโดยคิดถึงสิ่งที่จะทํา   
ว่ามีอะไรบ้าง กําหนดแผนงานว่าจะทําสิ่งไหน เมื่อไหร่กําหนดจุดประสงค์ ในการทํางาน คาดคะเนผลที่จะเกิดจาก
การทํางาน พัฒนากระบวนการทํางาน และวางแผนในการทํางาน 
   
     2) กระบวนการจัดสายงาน  (Organizing Processes) เป็นกระบวนการจัดสายงานหรือ                 
จัดบุคลากรต่างๆ เพ่ือทํางานตามแผนงานที่วางไว้ โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการทํางาน ประสานงานกับ
บุคลากรต่างๆ  ที่จะปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรต่างๆ สําหรับการดําเนินงาน มอบหมายงานให้ฝ่ายต่างๆ  
จัดให้มีการประสานงานสัมพันธ์ระหว่างผู้ทํางานทําโครงสร้างในการปฏิบัติงาน จัดทําภาระหน้าที่ของบุคลากร และ
พัฒนานโยบายในการทํางาน 
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 3) กระบวนการนํา (Leading Processes) เป็นกระบวนการนําบุคลากรต่างๆ  ให้ทํ างานน้ัน
ประกอบด้วย การตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งต่างๆ  ให้คําปรึกษาแนะนํา สร้างนวัตกรรมในการทํางาน ทําการสื่อสารเพื่อ
ความเข้าใจในคณะทํางาน  สร้างแรงจูงใจในการทํางาน เร้าความสนใจในการทํางาน  อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ริเริ่มการทํางาน  แนะนําการทํางาน แสดงตัวอย่างในการทํางาน บอกขั้นตอนการทํางาน และสาธิต                 
การทํางาน   
     
  4) กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) เป็นกระบวนการในการควบคุม ประกอบด้วยการ
ช่วยแก้ไขการทํางาน  ที่ไม่ถูกต้อง การว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด การกระตุ้นให้ทํางาน การปลดคนที่ไม่่มี
คุณภาพให้ออกจากงาน การสร้างเกณฑ์ในการทํางาน  และการลงโทษผู้กระทาํผิด 
   
 5) กระบวนการประเมินผลการทํางาน (Assessing Processes) ประกอบด้วย การพิจารณาตัดสิน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินพฤติกรรมในการทํางาน และการวิจัยผลการปฏิบัติงาน 

 
5. กระบวนการนิเทศ CPDDER (ซีพีดีเดอร์) โดยประยุกต์จากแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์ (2538)                 

สิรราณี วสุภัทร (2545) และ Allen (1996) ประกอบด้วยขั้นตอนการนิเทศ 6 ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ (Check-C) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
ขั้นที่ 2 วางแผนการนิเทศ (Plan-P) ออกแบบการนิเทศ กําหนดเครื่องมือนิเทศ   
ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือนิเทศ ประกอบด้วย เครื่องมือนิเทศตามโครงการ แบบรายงานการนิเทศ  

แบบสรุปการนิเทศ  
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ (Do-D) นําเคร่ืองมือการนิเทศไปใช้พัฒนาครู 
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluate-E) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีได้รับ 

มอบหมายของผู้รับการนิเทศเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
ขั้นที่ 6 การรายงานผลการนิเทศ (Report-R) สรปุผลการนิเทศ และรายงานผลการดําเนินงาน 

ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

 6. กระบวนการนิเทศอ่ืน ๆ โดยศึกษานิเทศก์สามารถเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศตามดุลพินิจ
ของตนอย่างอิสระ เช่น 
  6.1 การนิเทศรายบุคคล 
  การแนะนําเป็นรายบุคคล (Individual Conference) การพบปะกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์   
เป็นวิธีหน่ึงที่ให้โอกาสศึกษานิเทศก์ได้ทํางานเป็นรายบุคคลกับครูในเรื่องปัญหาทางวิชาการของแต่ละคน                
เป็นวิธีการที่ทั้งสองคนได้ทํางานร่วมกัน กิจกรรมการนิเทศรายบุคคล ได้แก่  
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   6.1.1 การเย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน 
   6.1.2 การสาธิตการสอน 
   6.1.3 การให้คําปรึกษาแนะนํา/เสนอแนะ เป็นต้น 

      6.2 การนิเทศรายกลุ่ม 
       6.2.1 การอบรม/สัมมนา 
       6.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
       6.2.3 การสนทนาทางวิชาการเป็นต้น 
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ส่วนท่ี 3 

วิธีดําเนินการ 
 

แผนนิ เทศ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จั งห วัดนครศรีธรรมราช                
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดวิธีดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดังน้ี 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและภาระงาน มีดังน้ี 

1. สถานศึกษาทุกสังกัดที่พัฒนาการจัดการศึกษา  
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. โรงเรียนในสังกัดที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
3. โรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams 
4. โรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ TFE (Teams for Education)  
5. โรงเรียนทุกสังกัด ทุกระดับ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
6. โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
7. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
8. โรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง เช่ือมโยง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
9. โรงเรียนทุกสังกัดที่บูรณาการหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาในการจัดการเรียนรู้  
10. โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT)  
11. โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) 
12. โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (Islamic National 

Educational Test: I-NET)  
13. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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โครงการและภาระงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการซ่ึงเป็นนโยบาย                 
ของหน่วยงานต้นสังกัด และภาระงานที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ดังน้ี 

ตาราง 1  โครงการและภาระงานท่ีสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ/ภาระงาน 

ยุทธศาสตร์
ของแผน 
การศึกษา
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบการนิเทศ 

1 โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อม
ช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน 

3 7 40,392 นางเณศรา สุวรรณา
นางเกศกนก ณ พัทลุง 
นายเผชิญ อุปนันท์ 

2 การนิเทศ ติดตามการจดัการเรยีนรู้
ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

1,2 6 - นางจันทรา ด่านคงรักษ์

3 โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลหลักสูตร              
นครศรีธรรมราชศึกษา 

3 1 25,000 นางเกศกนก ณ พัทลุง
นางเณศรา สุวรรณา 
 

4 โครงการ TFE (Teams For 
Education) 

3 1 162,250 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์

5 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวยัในระดับพื้นที ่

4 4 77,700
 

นางดาวน้อย ญาณสูตร

6 โครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคม
เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนือ่ง เชือ่มโยง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา 

* ** *** นายวิลาศ ชูช่วย
นางเกศกนก ณ พัทลุง 
 

7 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา * ** *** นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์
นางสาวเพ็ญศรี ทศพร 
นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ  *, ** และ *** อยู่ระหว่างดําเนินการ 

แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 สํานักงานศึกษาธิการจั งห วัดนครศ รีธรรมราช  ได้จัดทํ าแผนนิ เทศ  ติดตาม  และประเมินผล                 
คุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
 1. โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน 

  2. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
 3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

  4. โครงการ TFE (Teams for Education) 
  5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
  6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  8. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 9. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ แบบออนไลน์ 
 10. โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   11. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทย 

ที ่ โครงการ/ภาระงาน 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบการนิเทศ 

8 โครงการตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร ์

* ** *** นายสุภรณ์ แสงผะกาย
นายวัชรพงศ์ ไชยศร 
นางสาวรัตนา อินพฤกษา 

9 โครงการพัฒนาการจดัประสบการณ์
ที่เน้นเดก็เป็นสําคัญ แบบออนไลน์ 

* ** *** นางสาวรัตนา อินพฤกษา

10 โครงการ Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

* ** *** นางจิราพร ชิณวงศ์

11 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

* ** - นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี
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ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศกึษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ ระยะเวลา
ดําเนินการนิเทศ 

สรุปผลการนิเทศ
ครั้งที่ 1 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2562 
 
- ศึกษาข้อมูล 
- วางแผน 

1. โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน 
2. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
4. โครงการ TFE (Teams For Education) 
5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ แบบออนไลน์ 
10. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
11. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทย 

ธั น ว า ค ม  2 5 6 2 -  
มีนาคม 2563 

เมษายน 2563
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ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศกึษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมการนิเทศ กิจกรรมการนเิทศ ระยะเวลา
ดําเนนิการนเิทศ 

สรุปผลการนเิทศ
ครั้งที่ 2 

มีนาคม - เมษายน 
2563 

 
- ศึกษาข้อมูล 
- วางแผน 
 

1. โครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน 
2. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
3. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
4. โครงการ TFE (Teams For Education) 
5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ แบบออนไลน์ 
10. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
11. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทย 

พฤษภาคม - สงิหาคม
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2563
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ตาราง 2  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการนิเทศการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผดิชอบ การประเมินผล 
1. เพื่อนิเทศการเตรียม
   ความพร้อมช่วง          
   เปิดเรียนของโรงเรียน 
   เอกชน ด้านการ 
   บริหาร ด้านอาคาร 
   สถานที่ด้านครูผู้สอน  
   ด้านผู้เรียน 
   ด้านอุปกรณ์  
   เครื่องเขียน  
   แบบเรียน   
   หนังสือเรียน/ 
   อาหารกลางวัน 
2. เพื่อให้โรงเรียน 
   เอกชนมีความพร้อม 
   ในการจัดการเรียนรู้ 
   ได้อย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนเอกชนในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 100  
ได้รับการนิเทศการเตรียม 
ความพร้อมช่วงเปิดเรียน 
ด้านการบริหาร ด้านอาคาร 
สถานที่ด้านครูผู้สอน  
ด้านผู้เรียนด้านอุปกรณ์ 
เครื่องเขียน แบบเรียน 
หนังสือเรียน/อาหารกลางวัน 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนเอกชนในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช มีความ 
พร้อมด้านการบริหาร  
ด้านอาคารสถานที่  
ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน  
ด้านอุปกรณ์เครื่องเขียน  
แบบเรียน หนังสือเรียน/ 
อาหารกลางวัน ส่งผลให้ 
การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

1. ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan-P)
   1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
        เพื่อจัดทําแผนนิเทศติดตาม และ 
        ประเมินผล 
   1.2 กําหนดประเด็นในการนิเทศ 
   1.3 กําหนดวันเวลาในการนิเทศ 
   1.4 กําหนดเครื่องมือในการนิเทศ 
2. ขั้นสร้างเครื่องมือนิเทศ 
   (Develop-D)  
   จัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
3. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do-D) 
    3.1 ทําหนังสือแจ้งกําหนดการนิเทศ   
    3.2 ดําเนินการนิเทศ 
4. ขั้นรายงานผลการนิเทศ (Report-R) 
 

กุมภาพันธ์ 
– มีนาคม 

2563 
 
 
 
 

เมษายน 
2563 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

2563 
สิงหาคม 
2563 

แบบนิเทศ ติดตาม 
ก า ร เ ต รี ย ม  
ค ว า ม พ ร้ อ ม  
ช่ ว ง เ ปิ ด เ รี ย น  
ของโรงเรียนเอกชน  
ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

นางเณศรา สุวรรณา
นางเกศกนก ณ พัทลุง 
นายเผชิญ อุปนันท์ 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1. โรงเรียนเอกชน 
   ได้รับการนิเทศ 
   ติดตาม  
   การเตรียม 
   ความพร้อม 
   ช่วงเปิดเรียน 
   ทุกโรง 
2. โรงเรียนเอกชน  
   มีความพร้อม    
   ในการจัดการ 
   เรียนรู้ได้อย่างมี 
   คุณภาพ 
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ตาราง 3  แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
1. เพื่อประเมินผล
    คุ ณ ภ า พ แ ผ น
    การจัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อประเมินผล 
   คุณภาพพฤติกรรม
   การจัดการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จํานวน 40 คน  
เชิงคุณภาพ 
   ค รู ภ าษ า ไท ย จั ด  
การ เรี ยน รู้ ได้ บ รร ลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม
ห ลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ขั้นตรวจสอบ (Check -C) 
    ศึกษาสภาพปัญหา 
    การจัดการเรียนการสอน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย โดยใช้ O-NET  
    เป็นฐาน 
2. ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan-P) 
    2.1 กําหนดประเด็น              
          ในการนิเทศติดตาม 
    2.2 กําหนดวันเวลาในการนิเทศ 
    2.3 กําหนดเครื่องมือในการนิเทศ 
3. ขั้นสร้างเครื่องมือนิเทศ   

   (Develop-D )  

   จัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
  พฤศจิกายน  2562  
  ถึง มกราคม 2563 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
  มิถุนายน-กรกฎาคม 
  2563  
 
 
 

1. แบบประเมิน
   คุณภาพแผน 
   การจัดการเรียนรู้ 
2. แบบประเมิน 
   คุณภาพพฤติกรรม 
   การจัดการเรียนรู้ 
 

นางจันทรา ด่านคงรักษ์ 1. แผนการจัด 
   การเรียนรู้  
   ผ่ า น เ ก ณ ฑ์  
   ระดับดี ขึ้นไป  
2 . พ ฤ ติ ก ร ร ม  
    การจัด       
    การเรียนรู้  
    ผ่ า น เก ณ ฑ์  
    ระดับดี ขึ้นไป  
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 ตาราง 3 (ต่อ)  
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมิน 
 4. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do-D)

    4.1 ทําหนังสือแจ้งกําหนดการนิเทศ  
    4.2 พบผู้บริหาร/ครู ชี้แจงการนิเทศ 
         ติดตามการจัดการเรียนรู้  
    4.3 นิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  
         O-NET เป็นฐาน 1 ครั้ง/คน 
5. ขั้นประเมินผลการนิเทศ  
    (Evaluate-E) 
    วิเคราะห์ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
6. ขั้นรายงานผลการนิเทศ   
   (Report-R ) 
   รายงานผลการนิเทศต่อ   
   สํานักงานศึกษาธิการ 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 ตาราง 4  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
1. เพื่อนิเทศ ตดิตาม 
และ ประเมินผล            
การนําหลักสูตร 
นครศรีธรรมราชศึกษา 
บูรณาการในการจัด        
การเรียนรู ้
2. เพื่อนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ภาคภูมิใจ รัก ศรัทธา 
หวงแหน ในแหล่ง 
ศิลปวัฒนธรรม ดําเนิน
ชีวิตตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี อันดีงาม และ
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักศาสนา มีวินัย 
เห็นคุณค่าของตนเอง  
เห็นความสําคัญของ
ส่วนรวม และรว่มกัน
พัฒนาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน              
ทุกระดับ ทกุประเภท             
ทุกสังกัด ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 80
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการนําหลักสูตร 
นครศรีธรรมราชศึกษา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน              
ทกุระดับ ทกุประเภท             
ทุกสังกัด ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้รับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การนําหลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษา           
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

1. ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan-P)
   1.1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์       
        แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ   
        งานวิจัยที่เกีย่วขอ้ง 
   1.2 ประชุม กําหนดประเด็นใน  
        การนิเทศ ติดตาม 
   1.3 กําหนดวนั เวลา ในการ       
        นิเทศ ตดิตาม 
   1.4 กําหนดเครื่องมือ ในการ    
        นิเทศ ตดิตาม 
2. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ 
(Develop-D)  
   2.1 จัดทําเครื่องมอืนิเทศ ตดิตาม
   2.2 ทําหนงัสือแจ้งกําหนดการ   
        นิเทศ ตดิตาม  
   2.3 พบผู้บรหิาร/ครู ชี้แจงการ   
        นิเทศ ตดิตาม 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check-C)  
    สังเกต สํารวจ สอบถาม            
    การดําเนินงานของสถานศึกษา 
    ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม  

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน - 
สิงหาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน - 
สิงหาคม 
2563 
 

1. เอกสารประกอบ 
  การประชุม 
2. แบบนิเทศ     
   ติดตาม หลักสูตร 
   นครศรีธรรมราช 
   ศึกษา 
3. รายงานผล           
   การนิเทศ ตดิตาม 
 

นางเกศกนก ณ พัทลุง
นางเณศรา สุวรรณา 
และคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม 
                   

สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน          
ทุกระดับ            
ทุกประเภท         
ทุกสังกัด            
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
นําหลักสูตร
นครศรีธรรมราช
ศึกษา บูรณาการ   
ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีขึ้นไป 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 
 
 

4. ขั้นประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluate-E) 
    วิเคราะห์ สรุป และประเมินผล 
    การนิเทศ ตดิตาม 
5. ขั้นรายงานผลการนิเทศ   
   (Report-R ) 
   5.1 รายงานผลการนิเทศ ตดิตาม  
        ต่อสํานักงานศึกษาธิการ     
        จังหวดันครศรีธรรมราช 
   5.2 เผยแพรใ่ห้สถานศึกษาและ 
        หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ   
 

กันยายน   
2563 
 
 
กันยายน   
2563 
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ตาราง 5  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
   เ พื่ อ นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้
รูปแบบ APDSIR  
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง 
การเรียนโครงการ 
TFE (Teams For 
Education)
สํ า นั ก ง า น
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  
นําร่อง 
แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น
เครือข่าย 

เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร  คณะครู 
แ ล ะ นั ก เรี ย น ข อ ง
สถานศึกษานําร่อง 
ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่ อยกระดับ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  
ทางการเรียน จํานวน 
7 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร
วางแผนและใช้รูปแบบ 
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้  
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ 
ท า ง ก า ร เ รี ย น  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ขั้นตรวจสอบ (Check-C)
    1.1 ประชุมชี้แจง ผู้บริหาร โรงเรียนและ 
         ครูวิชาการเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ 
         การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    1.2 จัดทําโครงการเพื่อใช้รูปแบบการจัดการ 
          เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan-P) 
     2.1 กําหนดประเด็นในการนิเทศ 
     2.2 กําหนดวัน เวลา ในการนิเทศ 

 2.3 กําหนดเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม 
3. ขั้นสร้างเครื่องมือนิเทศ (Develop-D) 

3.1 สร้างแบบนิเทศ ติดตามการใช้รูปแบบ 
          การจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
         ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ APDSIR   
         Model 

3.2 สร้างแนวทางการใช้รูปแบบการจัดการ   
     เรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง            
     การเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
     โดยใช้รูปแบบ APDSIR 

ครั้งที่ 1  
เดือนมิถุนายน 
2563 
ครั้งที่ 2 เดือน
กรกฎาคม 
2563 

1. แบบนิเทศ 
   ติดตาม 
    การดําเนินการ 
    โครงการ TFE  
    (Teams For 
    Education)  
    สําหรับครูและ 
    ผู้บริหาร ครั้งที่ 1 
2. แบบนิเทศ    
   ติดตาม 
    การดําเนินการ 
    โครงการ TFE  
    (Teams For  
    Education)  
    สําหรับครูและ 
    ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 
 

นางสาวเกษรา บริสุทธิ์
กับผู้นิเทศ 

เกณฑ์ผ่านระดับ
ดีขึ้นไปจากแบบ
นิเทศติดตาม 

 



 

 
แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 40 

 ตาราง 5  (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/

ผู้รับผิดชอบ 
การประเมินผล 

 4. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do-D)
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิวัติการใช้รูปแบบการจัดการ 
     เรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
     โดยใช้รูปแบบ APDSIR 

    4.2 ทําหนังสือแจ้งกําหนดการนิเทศ 
    4.3 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนละ 2 ครั้ง โดยพบ 
         ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอน  
         4 วิชา คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
         ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 วิชา คือ 
         ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
         ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและ 
         วัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    4.4 สะท้อนคิด และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 
5. ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluate-E) 

คณะกรรมการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

6. ขั้นรายงานผลการนิเทศ (Report-R) 
    รายงานผลการนิเทศต่อ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด     
    นครศรีธรรมราช หน่วยงานทางการศึกษาและเผยแพร่   
     ในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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 ตาราง 6  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือ/เทคนิค/วธิีการ ผู้นิเทศ/

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

1. เพื่อศึกษาความ
   ต้องการจําเป็นในการ 
   พัฒนารูปแบบการนิเทศ 
   แบบบูรณาการความ 
   ร่วมมือโดยใช้จังหวัด 
   เป็นฐานเพื่อลดความ 
   เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบ 
    การนิเทศแบบบูรณาการ 
   ความร่วมมือโดยใช้ 
   จังหวัดเป็นฐานเพื่อ 
   ลดความเหลื่อมล้ํา 
   ทางการศึกษา 
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
    รูปแบบการนิเทศแบบ 
    บูรณาการความร่วมมือ 
     โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
    เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
   ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.1 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก

สังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 50แห่ง  (สถานรับเลี้ยง
เด็ก 21แห่ง/ ตชด 3 แห่ง /
ศพด .7/เทศบาล  5/ สช .7/
สพฐ .7)ได้ รับการนิ เทศแบบ
บูรณาการความร่วมมือโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน แนวทางการ
นิ เทศแบบบู รณ าการความ
ร่วมมือโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
เ พื่ อ ล ด ค ว า ม เห ลื่ อ ม ล้ํ า  
ทางการศึกษา  

1.2 ผู้ให้ข้อมูลคือ เจ้าของกิจการ 
ผู้ รั บ ใบ อ นุ ญ าต  ผู้ บ ริ ห า ร 
ครูผู้สอน  กรรมการสถานศึกษา 
ก รรมก ารบ ริห าร โร ง เรี ยน 
ครูพี่เลี้ยงเด็ก นักวิชาการศึกษา
ใน อบต./อปท./ตชด.ตัวแทน
ผู้ปกครอง ผู้นําท้องที่   

ขั้นที่ 1 จุดชนวนชวนให้คิด
1.1 สํารวจความต้องการ 
     จําเป็นในการพัฒนา/ 
     การติดตาม 
1.2 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์  
     แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร 
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     เพื่อหาแนวทางในการ 
     พัฒนาและนิเทศติดตาม 
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ  
1.4 นําเสนอ สาระสําคัญของ 
     การพัฒนาสถานพัฒนา 
     เด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน 
     สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     แห่งชาติ เพื่อลดความ 
     เหลื่อมล้ําเอื้อต่อการจัด 
     ประสบการณ์ที่ตอบสนอง 
     ต่อเป้าหมายการพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

ขั้ น ที่  1
จุ ด ช น วน
ชวนให้คิด 
(ม.ค. –ก.พ.
63) 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพ
   ภายในของสถานศึกษา 
   SAR ปีการศึกษา 2562 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
   ปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง) 
   พุทธศักราช 2560 
3. แบบนิเทศติดตามการนิเทศ 
   แบบบูรณาการความร่วมมือ 
   โดยใช้จังหวัดเป็นฐานเพื่อลด 
   ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4. คู่มือการการนิเทศแบบ 
   บูรณาการความร่วมมือ 
   โดยใช้จังหวัดเป็นฐานเพื่อลด 
   ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพ 
   ภายนอก 
6. เครื่องมือนิเทศตาม 
   มาตรฐานสถานพัฒนา 
   เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

คณะกรรมการ
ต า ม คํ า สั่ ง
จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  
ที่ 699 /2563
จํานวน 15 คน 
 
 

1.ร้อยละ 80 ของ  
   ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
   ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  
   ผู้ปกครอง และ 
   บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
   กับการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัยได้รับการ 
   พัฒนาให้มีความรู้ 
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   การจัดการศึกษา  
   การส่งเสริมและ 
   พัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ตามแนวนโยบาย 
   เป้าหมาย และ 
   ข้อกําหนดของ 
   ระเบียบ กฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้อง ตาม 
   มาตรฐานสถาน 
   พัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ปี พ.ศ.2562 
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 ตาราง 6  (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือ/เทคนิค/วธิีการ ผู้นิเทศ/

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

 เชิงคุณภาพ 
1. ได้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ 
   ความร่วมมือโดยใช้จังหวัด 
   เป็นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
   ทางการศึกษา ที่สามารถ 
   นําไปใช้ในการนิเทศได้ทั้ง 
   ทางตรงและทางอ้อม นิเทศ 
   เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
2. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
   ต่อศึกษาธิการจังหวัด 
   นครศรีธรรมราช และ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
   จัดการศึกษาปฐมวัย ในการ 
   เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ 
   การจดัประสบการณ์ของ 
   ครูผู้สอนให้มีความเท่าเทียม 
   เสมอภาคกันทุกหน่วยงาน 
   การศึกษา 

ขั้นที่ 2 ร่วมจิตพัฒนา
2.1 กําหนดประเด็น/เรื่อง 
     ที่จะพัฒนาและนิเทศ 
     ติดตาม จากผลการสํารวจ 
     ความต้องการ 
2.2 กําหนดจํานวนของ 
     สถานศึกษาทุกสังกัด/ 
     จัดชุดกรรมการ/กําหนด 
     งบประมาณ วัน/เวลา/ 
     สถานที่/จํานวนคน/ 
     กลุ่มเป้าหมาย 
2.3 กําหนดเครื่องมือในการ 
     พัฒนาและนิเทศติดตาม 
 

ขั้นที่ 2 
ร่ ว ม จิ ต
พัฒนา 
(มีนาคม 63) 
 

2. ร้อยละ 90 ของ 
   สถานศึกษา/สถาน 
   พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
   การนิเทศ ติดตาม  
   ส่งเสริม สนับสนุน  
   และพัฒนาให้ 
   สามารถจัด 
   การศึกษาหรือจัด 
   กิจกรรมเพื่อพัฒนา 
   เด็กปฐมวัยได้อย่าง 
   มีคุณภาพ ต่อเนื่อง  
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 ตาราง 6  (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือ/เทคนิค/วธิีการ ผู้นิเทศ/

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

 3. ใช้เป็นข้อมูลในการ 
   วางแผนเพื่อนิเทศการ 
   จัดประสบการณ์ในสถาน 
   พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   แห่งชาติอื่น ๆ  
   ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
4. ใช้เป็นแนวทางสําหรับ 
   นักวิจัยอื่น ๆ ทําการ 
   วิจัยในประเด็น               
   ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   อันจะนํามาซึ่ง                
   องค์ความรู้ที่หลากหลาย 
   และเป็นประโยชน์ต่อ 
   ผู้บริหารการศึกษา 
   ในการที่จะพัฒนา 
   ระบบการนิเทศให้มี 
   ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 

ขั้นที่ 3 นําพาความเท่าเทียม
3.1 จัดทําคู่มือการนิเทศและ 
     เอกสารประกอบการนิเทศ 
     แบบบูรณาการ ความร่วมมือ 
     โดยใช้จังหวัดเป็นฐานเพื่อลด 
     ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3.2 สร้างเครื่องมือ/แบบนิเทศ 
3.3 ทําคําสั่งคณะกรรมการ ติดตาม 
     นิเทศ จากทุกหน่วยงาน 
     ที่เกี่ยวข้อง/ประสานหน่วยงาน 
ขั้นที่ 4 พรีเมี่ยมทั้งนคร 
4.1 จัดประชุมคณะติดตาม นิเทศ 
     สร้างความรู้ความเข้าใจในการ 
     ใช้เครื่องมือขั้นตอน                      
     การดําเนินการติดตาม นิเทศ ฯลฯ 
4.2 แจ้งกําหนดการนิเทศ  
     ถึงหน่วยงาน และสถานศึกษา 
     ทุกสังกัด (กลุ่มเป้าหมาย) 
 

ขั้นที่ 3
นําพาความ   
เท่าเทียม 
( เม.ย.-พ.ค. 63) 
 

 

 

 

ขั้นที่ 4 
พรีเมี่ยม 
ทั้งนคร 
(มิ.ย.-ก.ย. 63) 
กําหนดการ
ติดตาม นิเทศ 
มีนาคม –
กรกฏาคม 
2563 

3. สํานักงานศึกษาธิการ 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   มีผลงานวิจัย นวัตกรรม 
   รูปแบบและแนวปฏิบัติ 
   ที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา 
   เด็กปฐมวัยมีการนําไป 
   ประยุกต์ใช้ ขยายผล  
   หรือต่อยอดในหน่วยงาน  
   สถานศึกษาหรือสถาน 
   พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย 
   วิธีการ และรูปแบบที่ 
   หลากหลาย เหมาะสม  
4. ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาส  
    (เด็กชายขอบ) ได้เข้าถึง 
   การศึกษาอย่างเท่าเทียม 
   ทั่วถึง เสมอภาคลดความ 
    เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  ระดับปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมาย 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตามมาตรฐานสถาน 
  พัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 
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 ตาราง 7  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง 

        การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
   เพื่อนิเทศ ติดตาม
การดําเนินงานโรงเรียน
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย แ ล ะ
สถานศึกษาคู่พัฒนา 

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
   ทุกสังกัดๆ ละ 1 โรงเรียน 
2. สถานศึกษาที่เป็นคู่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
   ติดตามการดําเนินงานของ 
   โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและ 
   สถานศึกษาคู่พัฒนา 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา 
   แผนการนิเทศ และเครื่องมือ 
   การนิเทศ ติดตาม 
3. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม  
   โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
   สถานศึกษาคู่พัฒนา 
4. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

พฤษภาคม
2563 
 
 
มิ ถุ น า ย น 
2563 
 
กรกฎาคม-
สิ ง ห า ค ม 
2563 
กั น ย า ย น 
2563 

1.ห ลัก สูตรต่อ เนื่ อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 
2.แบบนิเทศ ติดตาม 

นายวิลาศ  ชูช่วย
และคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ าพ ข อ งก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร  
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมายและ
สถานศึกษาคู่พัฒนา 
ระดับดีขึ้นไป 
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 ตาราง 8 แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
1. เพื่อสร้างความ
   เข้มแข็งระบบ 
   ประกันคุณภาพ 
   ภายในให้แก่ 
   สถานศึกษา 
2. เพื่อเตรียม 
   ความพร้อม 
   รับการประเมิน 
   คุณภาพจาก 
   ภายนอกรอบสี่ 

 

โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญ
ศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ใช้กระบวนการนิเทศแบบ “ PIDER” 
ประกอบด้วย 1.Planing 2. Informing 3. Doing 
4. Reinforcing และ5. Evaluation   
   โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้น P : วางแผนการนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้นิเทศ  
   และผู้รับการนิเทศทําความเข้าใจร่วมกัน 
   เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน 
   คุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการประเมิน 
   คุณภาพภายนอก 3 ปีย้อนหลัง เพื่อนําผล 
   เหล่านี้มากําหนดทางเลือกวางแผนต่อไป 
2. ขั้น I : ให้ความรู้ ความเข้าใจตามเอกสาร 
   คู่มือการนิเทศ โดยการประชุมชี้แจง เพื่อทราบ 
   หรือให้ผู้รับการนิเทศได้ให้ข้อมูลเพื่อหาทาง 
   ป้องกัน แก้ไขและช่วยดําเนินการให้บรรลุ 
   วัตถุประสงค์ได้ 
 

ภาคเรียนที่ 1 1. คู่มือการนิเทศ
2. แบบนิเทศ 
3 . แบบประ เมิ นความพึ ง
พอใจ 

ศึกษานิ เทศก์กลุ่มงาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ /
ศึ กษ านิ เท ศก์ ป ระจํ า
อําเภอทุกคน 

ผ่ า น เ ก ณ ฑ์  
ระดับดี ขึ้นไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 46 

 ตาราง 8 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 3. ขั้น D : ดําเนินการนิเทศ – โดยการนิเทศ

    รายละเอียดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ 
    การศึกษา พ.ศ. 2561  กรอบการประเมิน 
    คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
4. ขั้น R : เสริมสร้างขวัญและกําลังใจคัดเลือก 
   สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมทั้งในด้านคุณภาพ 
   ผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และ 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถ 
   แก้ปัญหาและประสบผลสําเร็จในสถานศึกษา  
   เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในระดับอําเภอ 
   และระดับจังหวัด 
5. ขั้น E : การประเมินผลการนิเทศ 
    - ประเมินความพึงพอใจในการนิเทศ 
    - ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
      ตามกฎกระทรวงฯ  
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   ติดตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนเอกชนในสังกัด 

ศธจ.นศ. ทุกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศ ติดตาม
2. จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 
3. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
4. สรุปรายงานการนิเทศ ติดตาม 

ก ร ก ฎ า ค ม 
2563 

แบบนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 

1. นายสุภรณ์  แสงผะกาย
2. นางสาวรัตนา  อินทรพฤษา 
3. นายวัชรพงษ์  ไชยศร 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีขึ้นไป 
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 ตาราง 10  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ แบบออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
   เอกชนเรื่อง พัฒนาการจัด 
   ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น 
   สําคัญ แบบออนไลน์ 
2. เพื่อพัฒนา ครูปฐมวัย โรงเรียน 
   เอกชน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรื่อง 
   พัฒนาการจัดประสบการณ์ 
   ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญแบบ 
   ออนไลน์ 
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ 
   ประเมินผลการพัฒนา 
   ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและ 
   ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน   
   ชั้นอนบุาลปีที่ 1 ที่จัดการศึกษา 
   ปฐมวัยแบบออนไลน์ 
4. เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศ 
   ติดตามการพัฒนาผู้บริหาร 
   โรงเรียนเอกชนและครูปฐมวัย 
   โรงเรียนเอกชน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
   เรื่องการจัดประสบการณ์ที่เน้น 
   เด็กเป็นสําคัญ แบบออนไลน์ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
   กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
2. ครูปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
   โรงเรียน เอกชน กลุ่ม 
  เป้าหมายได้รับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  
   ความสามารถในการ 
   บริหารเพื่อพัฒนาการจัด 
   ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
   เป็นสําคัญ 
2. ครูปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
   โรงเรียน เอกชน 
   กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  
   ความสามารถในการจัด 
   ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
   เป็นสําคัญ 6 กิจกรรมหลัก 

1. สํารวจสภาพความ
   ต้องการในการพัฒนาของ 
   โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. ศึกษาหลักการแนวคิด  
   ทฤษฎีในการจัดทํา และ 
   จัดทําร่างคู่มือนิเทศ 
3. ประชุมคณะทํางาน  
   พิจารณาร่างคู่มือนิเทศ 
4. จัดทําคู่มือนิเทศและ 
   ไฟล์นิเทศฉบับสมบูรณ์ 
5. ส่งไฟล์คู่มือนิเทศ 
   ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
6. ติดตามผลการนิเทศ  
   ทางออนไลน์ 
7. สรุปรายงานผล 
   การดําเนินงาน และ 
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

กุมภาพันธ์ 
- มีนาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 
-กรกฎาคม 
2563 
 
สิงหาคม - 
กั น ย ายน  
2563 

- คู มื อ นิ เ ท ศ 
6  กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
- รายงานผลการนิเทศ 
6  กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

1. น.ส.รัตนา  อินพฤกษา
2. ศึกษานิ เทศก์ประจํา
อําเภอ 
3 . ผู้ บ ริห ารโรง เรียน ที่  
จั ด ก า รศึ ก ษ าป ฐ ม วั ย  
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เอ ก ช น  
ทุกโรงเรียน 
 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
   มีความรู้ ความสามารถ 
   บริหาร จัดการ เรื่อง  
   การจัดประสบการณ์ที่ 
   สําคัญ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิ 
   การศึกษาปฐมวัยใน 
   โรงเรียนเอกชนในระดับ 
   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความรู้ 
   ความเข้าใจในจัดกิจกรรม 
   ที่เน้นการลงมือปฏิบัติทั้ง      
   6 กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 
   4. ครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิ 
   การศึกษาปฐมวัยใน โรงเรียน  
   เอกชนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  
   สามารถ จัดกิจกรรมที่เน้นการ 
   ลงมือปฏิบัติทั้ง 6 กิจกรรม 
   ในระดับ ดีขึ้นไป 
5. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 
   มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
   ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 
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 ตาราง 11  แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
1. เพื่ อพัฒ นาการ

บริห ารและการ
จัดการเรียนรู้ 

   เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ 
ผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียน 
2. เพื่อประเมิน  
   พฤติกรรม 
   การจัดการเรียนรู้  
 

เชิงปริมาณ 
1 . ผู้ บ ริ ห าร โรง เรี ยน 

จํานวน 6 คน  
2. ครูวิชาการโรงเรียน 

จํานวน 6 คน 
3 .  ค รู ภ า ษ า ไ ท ย 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วิ ท ย าศ าสต ร์  และ
ภาษาอังกฤษ 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จํานวน 24 คน  

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนมี

การพัฒนาการบริหาร
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผล สัมฤทธิ์ท างการ
เรียนในระดับดี 

 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis - A) 
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ 
     ต้องการในการพัฒนาการบริหารและ 
     การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียน 
 1.2 ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา 
     ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
     2560-2562   

2. ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan - P)  
    2.1 กําหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
    2.2 พัฒนาเครื่องมือการนิเทศ 
    2.3 กําหนดปฏิทินการนิเทศ 

3. ขั้นให้ความรู้ (Informing - I) 
    พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูด้านการพัฒนา  
    กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้         
    เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ         
    การนิเทศภายใน 
 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 
 มิ ถุ น ายน 
– สิงหาคม
2563  
 
 
 

1 . ผลการทดสอบ 
O-NET  

   ก ลุ่ ม ส า ร ะ  
การเรียนรู้ 

   ภ า ษ า ไ ท ย 
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

   ปีการศึกษา 2560 
- 2562 

2. คู่มือการพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ  
การจัดการเรียนรู้  
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียน  
 

คณะกรรมการนิ เทศ
ติดตามการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้ เพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

พฤติ ก รรมการ 
บริหารและการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีขึ้นไป  
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 ตาราง 11  (ต่อ)  
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 2. ครูภาษาไทย  
    คณิตศาสตร์  
    วิทยาศาสตร์ และ 
    ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาการจัดการ  
 เรียนรู้ได้ในระดับดี 

4. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ 
    (Coaching and Mentoring - C) 
    4.1 การนิเทศครั้งที่ 1 การวางแผนพัฒนา

กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    4.2 การนิเทศครั้งที่ 2 การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  

5. ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluation - E) 
    ผู้นิเทศประเมิน วิเคราะห์และ สรุปผลการนิเทศ  
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    (Share for Improvement - S)  
 5.1 ผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและครูร่วมสะท้อนผล 
              การนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5.2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร 
             โรงเรียนและครูที่ดําเนินการพัฒนาผ่านเกณฑ์ 
      5.3 ผู้บริหารโรงเรียนและครูร่วมกันกําหนด 
         แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 3. แบบประเมิน
    คุณภาพ 
    พฤติกรรม 
    การจัดการเรียนรู้ 
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เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งน้ี ได้กําหนดเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 มีเครื่องมือนิเทศ ดังน้ี 
1.แบบประเมินคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  

ครั้งที่ 2  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563  มีเครื่องมือนิเทศ ดังน้ี 
1. แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2563 
2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  
3. แบบนิเทศ ติดตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
4. แบบนิเทศติดตามโครงการ TFE (Teams For Education) มีดังน้ี 
   4.1 แบบนิเทศติดตาม การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในการรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

APDSIR  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 ของผู้บริหาร 
   4.2 แบบนิเทศติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model  

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 ของครูผู้สอน  
   4.3 แบบนิเทศ ติดตาม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ของการใช้แบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

APDSIR  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม และประเมิน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 6. แบบนิเทศ ติดตามตามโครงการ Coaching Teams มีดังน้ี 
    6.1 แบบนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   6.2 แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามโครงการ Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 
การขับเคลื่อนแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สู่การปฏิบตั ิ

 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นําแผนนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ               
มีกลไก แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อน ดังน้ี 
 1. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับนโยบาย 
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนปฏิบัติการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2563 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังน้ี 
  2.1 ตัวแทนองค์คณะบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  2.2 ตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.3 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เก่ียวข้องในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. ดําเนินการประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจสาระของแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ให้กับบุคลากร                
ผู้ปฏิบัติ เพ่ือการมีส่วนร่วมและดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประชุมวางแผนเพ่ือ 
  4.1 กําหนดแนวทาง/กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หน่วยงานทางการศึกษา                 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4.2 กําหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  4.3 จัดทํา/ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับประเด็น
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 5. ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือดําเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ดังน้ี 
  5 .1 กลุ่ม นิ เทศ  ติดตาม  และประเมินผล  ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในจังห วัด
นครศรีธรรมราช 
  5 .2  แจ้ ง วิ ธี ก าร  แล ะป ระ เด็ น ก าร นิ เท ศ  ติ ด ต าม  แล ะป ระ เมิ น ผ ล  ใ ห้ ห น่ วย งาน                 
ทางการศึกษาทราบ 
  5 .3  ส่ งเครื่ อ งมื อ นิ เทศ  ติดตาม  และประเมิ นผล  ให้ ห น่ วยงานทางการศึ กษาทราบ                 
เป็นการล่วงหน้า 
 6. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทิน/กําหนดการ  เรื่อง/ประเด็นการนิเทศ                 
ที่กําหนด 
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 7. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ ติดตามเรื่อง/ประเด็นที่กําหนด โดยคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินการสรุปเรื่อง/ประเด็นที่กําหนด จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 8. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินการได้ดังน้ี 
  8.1 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เฉพาะเรื่อง/ ประเด็นที่กําหนด 
  8.2 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในภาพรวมของแผนนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 54 

ส่วนที่ 5 
การรายงานแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 การรายงานแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดรูปแบบการรายงาน ดังน้ี 

  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

  บทที่ 1  บทนํา 
   ความเป็นมาและความสําคัญ 

   วัตถุประสงค์ 

   ขอบเขตการศึกษา 

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   เอกสารที่เก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 

   เอกสารที่เก่ียวกับรูปแบบการนิเทศ 

   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  บทที่ 3  วิธีดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

   กลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

   วิธีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

   เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

   การวิเคราะห์ข้อมูล 

  บทที่ 4  ผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพประกอบ 

ตาราง/ข้อมูล 

  บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

   อภิปรายผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

   ข้อเสนอแนะ   

  บรรณานุกรม 
  ภาคผนวก 
  คณะทํางาน 
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การเผยแพร่ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นําเสนอรายงานแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล               
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1. เว็บไซต์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
3. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน ภาคเรยีนที่ 1/2563 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําชี้แจง  ผู้นิเทศใช้แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน  

ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยการสังเกต/สอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และการเย่ียมช้ันเรียน 
ของครูผู้สอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือโรงเรียน...........................................................อําเภอ......................................... 
1.2 ช่ือผู้บริหารโรงเรียน.................................................................………….……………… 

ตอนท่ี 2  รายการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน  
 ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ 
ไม่ได้ 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
(ร่องรอยฯ) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีการจัดประชุมครู/บุคลากร/ผู้ปกครอง และนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  

 
 

 

    1.2 มีการดําเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียน       เป็นปัจจุบัน   
    1.3 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

  

2. ด้านอาคารสถานที่ 
    2.1 มีการจัดบริเวณ/บริบทโรงเรียน/อาคารเรียนที่ปลอดภัย 

  

    2.2 มีการดูแลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย   
    2.3 มีการจัดห้องเรียน มีโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน,โต๊ะครู, ห้องธุรการ ครบพร้อมใช้   
    2.4 มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ําห้องส้วม/ระบบนํ้าประปาที่เหมาะสม 
ปลอดภัย 

  

    2.5 มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดโรงเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

  

    2.6 มีการจัดห้องเรียนได้แก่ ห้องเรียนสําหรับ DTV  DLIT มุมความรู้ต่าง ๆ 
มุมหนังสือ เหมะสมกับนักเรียน 
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รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ 
ไม่ได้ 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
(ร่องรอยฯ) 

3. ด้านครูผู้สอน 
    3.1  มีการดําเนินงานธุรการประจําชั้นเรียนที่สมบูรณ์/เรียบร้อย 

  

    3.2  มีการจัดทําตารางสอน,ตารางการจัดกิจกรรมประจําภาคเรียนที่ 1/2563   
3.3  ครูประจําชั้นจัดตารางเวรทําความสะอาดประจําวัน   
4. ด้านผู้เรียน 
    4.1  ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เล็บ ผม สะอาด  

 
 

 

    4.2  ผู้เรียนมีเครื่องแบบนักเรียน,ถุงเท้า,รองเท้าที่เหมาะสม   
    4.3  ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมเหมาะสมกับช้ันเรียน   
5. ด้านอุปกรณ์เคร่ืองเขียน,แบบเรียน,หนังสือเรียน/อาหาร
    5.1  มีอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือเรียนครบ  

  

    5.2  มีอาหารกลางวัน อาหารเพียงพอและถูกสุขอนามัย   
 

ตอนท่ี  3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

ลงช่ือ....................................................................ผู้รับการนิเทศ 

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

ตําแหน่ง..................................................................... 

ลงช่ือ............................................................ผู้นิเทศ 
                                                                   (...............................................................) 
                                                              ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช 

วันที่............เดือน.....................พ.ศ.2563 

ลงช่ือ............................................................ผู้นิเทศ 
                                                                   (...............................................................) 
                                                             ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช 

วันที่............เดือน.....................พ.ศ.2563 
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แบบประเมินคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เปน็ฐาน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อผู้รับการประเมิน.................................................โรงเรียน.....................................................อําเภอ.................  
เร่ืองท่ีสอน ...............................................................................................................  ระดับชั้น................. 
วัน เดือน ปี ท่ีประเมินการจัดการเรียนรู้........................................................  เวลา..............................น. 
จํานวน...................ชั่วโมง/คาบ  ชั่วโมง/คาบสอนท่ี.........................  (คาบละ..............นาที) 

 

ตอนท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับการปฏิบัติของผู้รับการประเมิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
 ระดับ 4 ดีมาก  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 

 ระดับ 3 ดี  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 

 ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมินไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 

 
 

ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1

1 การนําเข้าสู่บทเรียน    
บอกเป้าหมายการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) ให้นักเรียนทราบ    

2 มีการใช้เทคนิคการสอนนําเข้าสู่บทเรียน    

3 อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามท่ีกําหนด    

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตามลําดับข้ันตอนวิธีสอนท่ีกําหนด    
5 ใช้วิธีสอนได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด    
6 กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้    
7 นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกลุ่ม    
8 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเรียงลําดับจากง่ายไปยาก    
9 ใช้คําถามกระตุ้นการคิดและเปิดโอกาสให้นักเรียนหยุดคิดหาคําตอบ    
10 ใช้สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด    
11 สื่อการเรียนรู้มีสภาพใช้การได้    
12 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
13 จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้    
14 นักเรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
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ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1
 การวัดผลและประเมินผล    
15 แจ้งวิธีการวัดผล ประเมินผลและเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ    
16 ใช้ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อน-หลังการจัดการเรียนรู้    
17 วัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้    
18 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
รวมคะแนนที่ได้     

รวมทั้งหมด  

ระดับคุณภาพ  

 

   

 

 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

 
                                     ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                      (…………………………………………) 
          ตําแหน่ง  …………………………................... 

                         วันที ่....... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 
 

 

 

 

เกณฑ์ผ่าน  ไดร้ะดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป 

การแปลความหมาย คะแนน 18 ปรับปรุง  19– 36  พอใช้37 - 54  ดี 55 - 72ดีมาก 
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เปน็ฐาน 
 
ช่ือ สกุล ผู้รับการประเมิน…………………………………………………สอนช้ัน ........ กลุ่มสาระฯ ....................... 
หน่วยที่........ช่ือหน่วยการเรียนรู้……………................................................... จํานวน ............คาบ/ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......... เรื่อง ......................................................................................................... 
 

คําชี้แจง 
1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ประกอบด้วยรายการประเมิน 

จํานวน  5 ประเด็น ได้แก่  1) เป้าหมายการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเรียนรู้  3) สื่อ/แหล่งเรียนรู้  4) การวัดและ
ประเมินผล  5) เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้   

2. แบบประเมินน้ี ใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละที่ตอบถูกตํ่าที่สุด 5 ข้อ  
3. อ่านแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน อย่างละเอียด แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง

ระดับผลการประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 

 ระดับ 4  ดีมาก  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา 
       ข้อน้ัน ๆ ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน 
 ระดับ 3  ดี  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา 
       ข้อน้ัน ๆ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 2  พอใช้ หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา 
       ข้อน้ัน ๆ ถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 1  ปรับปรุง หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา 
       ข้อน้ัน ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน 
 
 

ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1
1 เป้าหมายการเรียนรู้ 

1.1 ส่วนหัวของแผนการจัดการเรียนรู้  
   

1.2ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด    
1.3สาระสําคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้    
1.4สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด      
1.5ระบุทักษะการคิดในสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน    
1.6กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
1.7 ระบุชิ้นงาน/ภาระงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัด    
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ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1
2 กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 จัดกิจกรรมอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   

2.2 จัดกลุ่มตามผลการวิเคราะห์ผู้เรียน    
2.3กิจกรรมการเรียนรู้เป็นข้ันตอนตามวิธีสอนท่ีเลือกใช้    
2.ใช้เทคนิคการสอนส่งเสริมวิธีสอน    
2.5ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับตัวชี้วัด    

3 สื่อ/แหล่งเรียนรู้
3.1 สื่อ/แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

3.2 สื่อ/แหล่งเรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน    
3.3ระบุรายละเอียดสื่อ/แหล่งเรียนรู้    

4 การวัดและประเมินผล 
4.1 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

   

4.2 คําอธิบายคุณภาพตัวชี้วัดทุกระดับ    
4.3 กําหนดเกณฑ์การตัดสินตัวชี้วัด    
4.4 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามหลักสูตร    
4.5 กําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

5 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาคผนวก) 
5.1เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

   

5.2เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน    
5.3 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้    

คะแนนท่ีได้    
รวมคะแนน    
ระดับคุณภาพ    

 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

            ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                            (…………………………………………) 

                           ตําแหน่ง  …………………………...................... 
                     วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ............  

เกณฑ์ผ่าน  ไดร้ะดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป 
เกณฑ์คะแนน 23  ปรับปรงุ   24 – 46  พอใช้  47 – 69  ดี       70 – 92ดีมาก
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แบบนิเทศ ตดิตาม 
หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนําหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
คําชี้แจง 

แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาฉบับน้ี เป็นการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํา
หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา 
ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระดับช้ันละ 1 คน) 

ผลการนิเทศ ติดตาม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา               
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 

แบบนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา มี 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 การนิเทศ ติดตามผลการนําหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้     

3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือ-สกุล ครูผู้สอน…………………………………………………………………ระดับช้ันที่สอน................................. 
โรงเรียน.............................................. ตําบล......................อําเภอ....................จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์..................... สังกัด........................................................................................................... 
เปิดทําการสอนในระดับช้ัน..................................ถึงระดับช้ัน......................................... 
จํานวนครูและบุคลากร.......................คน  ชาย...............คน   หญิง.................คน 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด............................คน 

ระดับช้ันอนุบาล......................................คน  ระดับช้ันประถมศึกษา................................คน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น...................คน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย..................คน 
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ตอนท่ี 2  การนิเทศ ติดตามผลการนําหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้            

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศ ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม  
            โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

  ระดับ 5  ดีเย่ียม หมายถึง     มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4  ดี          หมายถึง    มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในระดับมาก 
  ระดับ 3  ปานกลาง      หมายถึง    มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  พอใช้  หมายถึง    มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในระดับน้อย 
  ระดับ 1  ปรับปรุง       หมายถึง    มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในระดับน้อยที่สุด 
 

ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ หลักฐาน / 

ร่องรอย 5 4 3 2 1 
1 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

1 .1  ก ารส ร้ า งค วาม รู้  ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ห ลั ก สู ต ร
นครศรีธรรมราชศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1 .2  ก า ร ส่ ง เส ริ ม  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร นํ า ห ลั ก สู ต ร  
นครศรีธรรมราชศึกษาสู่ชั้นเรียน 

 

1.3 สถานศึกษานําสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของหลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการในวิชาสังคมศึกษาฯ 

 

1.4 สถานศึกษานําหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาไปบูรณาการ
ในวิชาอื่น ๆ 

 

1.5 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
ที่ส่งเสริมหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 

 

1.6 การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 

2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2 .1  ครูมี การวิ เคราะห์ แนวการจัดการเรียนรู้ห ลัก สูตร
นครศรีธรรมราชศึกษา เกี่ยวกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้  
เป็นรายช้ัน 

 

2.2 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักสูตร
นครศรีธรรมราชศึกษา 
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ที ่ รายการ 
การปฏิบัติ หลักฐาน / 

ร่องรอย 5 4 3 2 1 
2.3 ครูนําแนวการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา
ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรายชั้นตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
2.4 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง  
และต่อเนื่อง 
2.5 ครูใช้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับกิจกรรม  
การเรียนรู้ 
2.6 ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2 .7  ครูดํ า เนิ น การป ระ เมิ น ศั กยภ าพ ผู้ เรี ยน  ก่ อน เรี ยน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
2 .8 ครูดํ าเนินการวัดและ ประเมินผลผู้ เรียนตามตัวชี้ วัด  
ที่กําหนดในแต่ละหน่วยของหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
2.9 ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบริบท สภาพปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.2 ผู้ เรียนมี คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา ค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และเห็นความสําคัญ
ของส่วนรวม 
3.3 ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักถิ่นฐาน เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.4 ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม มุ่งทําประโยชน์เพื่อท้องถิ่น 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.5 ผู้ เรียนมีจิต สํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยน้อมนําโครงการพระราชดําริสู่การปฏิบัติ 

 

คะแนนที่ได้ 

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
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ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ 
                
             
                
             
             .               

 
 

              ลงช่ือ   .................................................   ผู้นิเทศ 

           ( .....................................................) 
   ตําแหน่ง........................................................ 

 
 

                   ลงช่ือ   .................................................   ผู้รับการนิเทศ 

         ( .....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
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แบบนิเทศติดตาม การใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            

ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 ของผู้บรหิาร ในโครงการ TFE (Teams For Education) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนิเทศติดตาม ผลการดําเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 
คําชี้ แจง แบบนิ เทศ  ติดตามการดําเนิน โครงการ TFE (Teams For Education)  สํ านักงานศึกษาธิการจั งห วัด
นครศรีธรรมราช ฉบับน้ีเป็นการนิเทศติดตาม ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สําหรับผู้บริหารโรงเรียน มี 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  ให้เติมข้อความในช่องว่าง 
 ตอนที่ 2 การติดตามผลการดําเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ตอนท่ี 3 การดําเนินการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยรูปแบบ APDSIR  Model 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียน....................................................................................สังกัด............................................................... 
จํานวนครูและบุคลากร....................................คน  ชาย.....................คน   หญิง.....................คน 
เปิดทําการสอนในระดับช้ัน.................................................ถึงระดับช้ัน......................................... 
จํานวนนักเรียน 
ระดับช้ันอนุบาล...............................................คนระดับช้ันประถมศึกษา......................................คน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น................................คนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย............................คน 
ตอนท่ี 2 การติดตามผลการดําเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการดําเนินการของผู้รับการนิเทศตาม 
ตามประเด็นการนิเทศ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 ระดับ 5 ดีเย่ียม  หมายถึง ดําเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 80 หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
 ระดับ 4 ดี  หมายถึง ดําเนินการแล้ว  มากกว่าร้อยละ 70 แต่ยังไม่เสร็จ 
 ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง เริ่มดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยละ 60 
 ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง เริ่มดําเนินการแล้ว  แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
 ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง มีการวางแผนแล้ว  แต่ยังไม่ดําเนินการ 
 ไม่มี    หมายถึง ไม่มีการดําเนินการ 
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ที่ รายการ 
การปฏิบัติ

ข้อสังเกต มี ไม่มี 
5 4 3 2 1

1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET) 3 ปีย้อนหลัง ปี 2559-2561   

  

2 โรงเรียนนําผลการวิเคราะห์การทดสอบ
ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พ้ื น ฐ า น  ( O-NET)
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปี
มากําหนดค่ าเป้ าหมายในการยกระดับ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

3 จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ 
TFE ของจังหวัด 

  

4 มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย  และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  

5 มีการวางแผนและมีการดําเนินการนิเทศ
ภายใน 

  

6 มีการสร้างความตระหนักให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เก่ียวข้อง  
ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  

7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเกี่ยวกับ 
การยกระดับผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  
ในโรงเรียน 

  

8 มีการจัดภูมิทัศน์ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

  

รวมคะแนนท่ีได้   
ระดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์ผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป 
การแปลความหมาย  
คะแนน    1 – 8  ปรับปรุง     9-16  พอใช้     17-24  ปานกลาง     25-32  ดี      33-40     ดีเย่ียม 
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ตอนท่ี 3  การดําเนินการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โดยรูปแบบ APDSIR  Model การสะท้อนความคิดร่วมกัน  

(1) สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 

(2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 

(3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ และข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
   

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

                                                   ตําแหน่ง............................................................ 
 

ขอขอบคุณที่ตอบแบบนเิทศนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 
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แบบนิเทศ ติดตาม การใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 ของครผูู้สอน ในโครงการ TFE (Teams For Education) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือนิเทศติดตาม ผลการดําเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562 

คําชี้ แจง แบบนิ เทศ  ติดตามการดําเนินโครงการ TFE  (Teams For Education)  สํานักงานศึกษาธิการจังห วัด

นครศรีธรรมราช ฉบับน้ีเป็นการนิเทศติดตาม ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

สําหรับครูผู้สอนมี 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  ให้เติมข้อความในช่องว่าง 

 ตอนที่ 2การติดตามผลการดําเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ตอนท่ี 3การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรูปแบบ APDSIR  Model 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ-สกุล ครูผู้สอน................................................................................................................................................ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน......................................................................ระดับช้ัน............................................. 

ตอนที่ 2การติดตามผลการดําเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คําชี้แจงโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการดําเนินการของผู้รับการนิเทศตามรายการนิเทศ 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 ระดับ 5 ดีเย่ียม  หมายถึง ดําเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 80 หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
 ระดับ 4 ดี  หมายถึง ดําเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 70 แต่ยังไม่เสร็จ 
 ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง เริ่มดําเนินการแล้ว แต่ยังไม่ร้อยละ 60 
 ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง เริ่มดําเนินการแล้ว แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
 ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง มีการวางแผน แต่ยังไม่ดําเนินการ 
 ไม่มี    หมายถึง ไม่มีการดําเนินการ 
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ที่ รายการ 
การปฏิบัติ

ข้อสังเกต มี ไม่มี 
5 4 3 2 1

1 จั ดทํ าแผนการจั ดการเรียนรู้ ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่มีร้อยละที่ตอบถูกตํ่า 

  

2 ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ตามองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  

3 มี ก า ร จั ด ทํ า สื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  
แผนการจัดการเรียนรู้ 

  

4 จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผลก่อนและ
หลังเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ 

  

5 จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 

  

6 ใช้แบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผล
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

  

7 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่มี
ความเหมาะสมกับเน้ือหาการสอนน้ัน 

  

รวมคะแนนท่ีได้   
ระดับคุณภาพ  

 

เกณฑ์ผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป 
การแปลความหมาย  
คะแนน    1 – 7  ปรับปรุง     8-14  พอใช้     15-21  ปานกลาง     22-28  ดี  29-38     ดีเย่ียม 
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ตอนท่ี 3  การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โดยรูปแบบ APDSIR  Model การสะท้อนความคิดร่วมกัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังน้ี 
 

3.1 ขั้นวิเคราะห์ตนเอง (Analyze-A) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3.2 ขั้นวางแผน (Plan-P) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
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3.3 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Do-D) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
3.3.1 ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Study-S) 

(1) สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

(2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

(3) ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

3.3.2 ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้  (Action-A)  
(1) สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

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

......................................................................................................................................................................  
(2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 

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

...................................................................................................................................................................... 
(3) ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

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

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

3.3.3 ขั้นสรุปและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Reflect-R) 
(1)  สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

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

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

................................................................................................................................................................................   
              (2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  
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(3) ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share-S) 
(1) สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

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

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

................................................................................................................................................................ 
(2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 

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

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

................................................................................................................................................................ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

3.5 ขั้นประเมินผลและปรับปรุง (Improve-I) 
(1) สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

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

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

................................................................................................................................................................ 
(2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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(3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

3.6 ขั้นรายงานผล และการเผยแพร่ (Report-R) 
(1) สภาพผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

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

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

................................................................................................................................................................ 
(2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดําเนินการบรรลุผลอย่างไรบ้าง 

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

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

................................................................................................................................................................ 
(3) ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

                                                         ลงช่ือ   .........................................   ผูนิ้เทศ 
    ( ......................................... ) 

ตําแหน่ง............................................................ 
 

 
ขอขอบคุณที่ตอบแบบนเิทศนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 
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แบบนิเทศ ติดตาม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอน ของการใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในโครงการ TFE (Teams For Education)  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนิเทศติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ                 
ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้รูปแบบ APDSIR Model  ในโครงการ TFE (Teams For 
Education) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 
 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือครูผู้สอน.........................................โรงเรียน...........................................อําเภอ................................ 
 วิชาที่สอน.......................   เรื่อง............................................................ระดับช้ัน...........................  

วัน เดือน ปี ที่สังเกตการจัดการเรียนรู้....................................................  เวลา................................น. 
จํานวน......................ช่ัวโมง/คาบ   ช่ัวโมง/คาบที่สอน ...............................(คาบละ..................นาที) 

 

ตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศตามตามประเด็นการนิเทศ  
 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 ระดับ 5 ดีเยี่ยม  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
 ระดับ 4 ดี  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 3 ปานกลาง หมายถงึ มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง แต่ไม่ค่อยชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
 ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
 ไม่มี     หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ ตามประเด็นการนิเทศ 

 

ข้อ รายการ 
การปฎิบัติ 

ข้อสงัเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
5 4 3 2 1 

 
1 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบหลักถกูต้อง ครบถ้วน 

   

2 กําหนดตวัชี้วัด กิจกรรมการเรยีนรู้และการวดัและประเมินผล  
ที่สอดคล้องกัน 

   

3 กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรยีนรูท้ี่ชัดเจน    
 
4 

การนําเข้าสู่บทเรียน 
มีการใช้เทคนิคการนําเข้าสู่บทเรียน 

   

5 มีการแจง้ตัวชี้วดั / จุดมุง่หมายของการเรียนรูแ้ก่ผู้เรียน    
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ข้อ รายการ 
การปฎิบัติ 

ข้อสงัเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
5 4 3 2 1 

 
6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลําดบัขั้นตอนวธิีสอนที่กําหนด 

   

7 ใช้เทคนิคการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน    
8 ใช้ส่ือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้    
9 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง    
10 มีการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
11 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้    
12 นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ หรือเกิดผลงาน  ชิ้นงาน    
13 นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข    
14 จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้    
15 นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน    
16 การวัดและประเมินผล 

แจ้งวิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ 
   

17 ใช้ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) วัดผลก่อน-หลังการจัดการเรียนรู้    
18 วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด    
 คะแนนที่ได้    
รวมคะแนน  
ระดับคุณภาพ สรุปผล ............
เกณฑ์ผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี  ขึ้นไป 
การแปลคะแนน       1- 18 =ปรับปรุง19-36 =  พอใช้      37-54 =ปานกลาง        55-72  =ดี      73-90  =ดีเยี่ยม 

 

 
ตอนท่ี 3  การสะท้อนความคิดของครู 
 1.  สิ่งที่ประทบัใจในการจัดการเรียนรู้ครั้งน้ี 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

 2.  สิ่งทีค่วรพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ครั้งน้ี
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ   .................................................   ผู้รับการนิเทศ      ลงช่ือ .................................................   ผู้นิเทศ 
       ( ..................................................... )                          ( ................................................... ) 
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แบบนิเทศ ติดตาม การใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ของผู้เรียน ในโครงการ TFE (Teams For Education) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วิชาที่สอน...........................................................โรงเรียน.......................................สังกัด........................ 

คําชี้แจง  ให้ทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมินดังน้ี   

5  ระดับดีเย่ียม หมายถึง  นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการมากกว่าร้อยละ 80 

4  ระดับดี หมายถึง  นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 71 – 80 

3  ระดับปานกลางหมายถึง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 61 – 70 

2  ระดับพอใช้  หมายถึง   นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 50 – 60 

1  ระดับปรับปรุง หมายถึง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

ดําเนินการในระดับ 

5 4 3 2 1

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนด้วยความชื่นชมและสามารถแสวงหาความรู้
นําตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความม่ันใจในตัวเอง
กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ  

  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ

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

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

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

2. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้า
ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย อ่านออกเขียนได้ การคิดคํานวณ การ
ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ความคิดในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ

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

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

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

3. ผู้ เรียนมีทักษะการทํางาน สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะในการทํางาน การติดต่อสื่อสาร 
การทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นํ าและความ
รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความ
อดทนและขยันทํางานหนัก 

  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ

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

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

....................................................................................................... 
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บันทึกเพ่ิมเติม จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    

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

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

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

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

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

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

 

       ลงช่ือ....................................................ผู้สอน 

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

       ตําแหน่ง..................................................... 
 

 

ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

ดําเนินการในระดับ 

5 4 3 2 1

4. 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
รับ รู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ
เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ

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

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

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

5. ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถ
ในการสื่อสารนําเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น  

  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ

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

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

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

6. สามารถดํารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบ
วินัย 

  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ

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

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

....................................................................................................... 
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แบบประเมินการประชุมเชงิปฏิบัติการ 
โรงเรียนนาํร่องการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คําชี้แจง  ให้ท่านเขียนตามที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคร้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับ

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

ความรู้สึกดี ๆ ท่ีได้รับ 

 ความม่ันใจในการนําความรู้ไปใช้ไป

พัฒนาตนเอง/ผู้เรียน 

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

 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อครู/วิทยากร 

ในการต่อยอดพัฒนาตนเอง/เพ่ือนครู  
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แบบประเมนิการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกับสถานภาพและระดับความคิดเห็นของท่านหรือเติม
ข้อความ 
 

ตอนท่ี 1  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนฯ 
คําชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้
ของท่านเพียงระดับเดียว 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ ความเข้าใจ/ 
การนําความรู้ไปใช ้

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสุด 

1 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ 

 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยให้เกิดความรู้และมีประโยชน์ต่อ
งาน 

 

3. ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนมีความเหมาะสม 

กับเนื้อหา 

 

4. การจัดนิทรรศการของโรงเรียนนําร่อง  

5. การเสวนาทางวิชาการ  

6. การบรรยายพิเศษ  

7. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

8. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  

9. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

10. มีความม่ันใจในการนําความรู้ไปเผยแพร่ สามารถ
ถ่ายทอดบุคคลอ่ืนได้ 
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ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

1. สิ่งที่ประทับใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. แนวทางการนําสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม และประเมิน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.ช่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย........................................................................................................................ 
ที่ต้ัง ช่ืออาคาร..................................................เลขที่.................หมู่ที่/หมู่บ้าน............................................. 
ซอย......... ถนน....................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต............................จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ ........................................หมายเลขโทรศัพท์............................โทรสาร................................... 
อีเมล์................................................................ เว็บไซด์............................................................................... 
2.สังกัด ( √ )  ภาครัฐ  (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
(    )  เอกชน โปรดระบุ......................................................................................................... 
3.เปิดดําเนินการเมื่อ (วันเดือน/ปี ).................................ใบอนุญาตเลขที่.............................................. 
4.หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียนระดับอนุบาล/ผู้รับใบอนุญาต 
ช่ือ......................................... สกุล.....................................อีเมล์ ................................................. 
โทรศัพท์/มือถือ....................................... 
วุฒิการศึกษา  (   ) ๑.สาขาปฐมวัย คือ.........................................(   ) ๒.สาขาอ่ืน.............................. 
5.รับเด็กต้ังแต่อายุ....................เดือน/ปี  ถึง........................ปี 
จํานวนเด็กทั้งหมด...................คน  เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า.....................คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ประเมิน  วันที่....................... เดือน ............................... พ.ศ. ................... 
ผู้ตอบแบบประเมิน  ชื่อ.....................................สกุล ..........................................ตําแหน่ง............................ 
หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์/มือถือ........................................... อีเมล์ ..............................................ID Line ........................... 
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5.1 แบ่งตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุเด็ก 
เม่ือเริ่มปีการศึกษาปัจจุบนั 

จํานวน (คน)

ชาย หญิง รวม 
เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ*/ที่สงสยัมี
พัฒนาการล่าช้า 

ครู/ผู้ดูแล 

1)ทารกแรกเกิด ถึงอายุก่อน 1 ปี   
2)อายุ 1 ปี ถึงอายุก่อน 2 ปี   
3)อายุ 2 ปี ถึงอายุก่อน 3 ปี    
4)อายุ 3 ปี ถึงก่อนอายุ 4 ปี   
5)อายุ 4 ปี ถึงอายุก่อน 5 ปี   
6)อายุ 5 ปี ถึงก่อนอายุ 6 ปี   
7) อายุ 6 ปี ถึงก่อนเข้าป.1   
 
 (*เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 
5.2 จํานวนเฉลี่ยที่รับเด็กเข้าในรอบปี.............คน 
5.3 จํานวนเด็กออกกลางคันในรอบปี.............คน 
5.4 จํานวนเด็กที่ออกต่อปี ............................คน 
5.5 แบ่งตามระดับช้ัน 
 

ระดับชัน้ จํานวนห้อง จํานวนเด็กต่อห้อง(คน)
(  ) 1. ทารกขวบปีแรก   
(  ) 2. วัยเตาะแตะ(อายุ๑-๒ปี)  
(  ) 3. เตรียมอนุบาล  
(  ) 4. อนุบาล ๑   
(  ) 5. อนุบาล ๒  
(  ) 6. อนุบาล ๓   
(  ) 7.อ่ืนๆ ..............................  
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6. อัตรากําลังผู้ปฏิบัติงาน 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) 

อายุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

ชาย หญิง ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตร ี
หัวหน้าสถาน/ผู้ดําเนินกิจการ   

รองหัวหน้าสถาน   

*ครู   

ผู้ดูแลเด็ก/พี่เล้ียง   

ผู้ประกอบอาหาร   

พนักงานทําความสะอาด   

พนักงานรักษาความปลอดภัย   

คนสวน   

พนักงานขับรถ   

บุคลากรอ่ืนๆ ระบุ..................   

*ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู  จํานวน .................คน 

 

6.1 ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงที่สอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย...............................คน  

คิดเป็นร้อยละ................. 

6.2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงที่สอนสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง ระบุวุฒิ............................... จํานวน...........................คน  

คิดเป็นร้อยละ................ 

7.ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดําเนินการ 

 7.1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ีได้รับจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (   ) 1) หน่วยงานต้นสังกัด.................................. (   ) 2) รัฐ ผ่านกระทรวง.............................. 

 (   ) 3) ผู้ปกครองของเด็ก...................................  (   ) 4) อ่ืนๆโปรดระบุ................................. 

 7.2) ในปีที่ผ่านมา สถานะทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย เป็นอย่างไร 

 (   ) 1) เพียงพอ      (   )2) ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก................................................................... 

8.ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาท่านมีการประเมินผลการดําเนินงาน/ประกันคุณภาพภายใน 

 (   ) 8.1 มี           (   ) 8.2 ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อมูลจากเอกสารหมายเลข 1 และนําผลการประเมินที่ได้จากแต่ละตัวบ่งช้ีและข้อย่อย 

มาบันทึก โดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องผลการประเมิน และรวมคะแนนของแต่ละตัวบ่งช้ี  

ตัวอย่าง 

มาตรฐานด้านที่ 1

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 0 1 2 3 รวม

1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   

1.1.2บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   

1.1.3บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 

มาตรฐานด้านที่ 1
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 0 1 2 3 รวม

1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   
1.1.2บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
1.1.3บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน
ทุกสังกัด 

0 1 2 3 รวม

1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ   
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดําเนิน
กิจการมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติที่เหมาะสม และบริหารงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

  

1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทําหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก 
มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม 

  

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจํานวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 0 1 2 3 รวม

1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารม่ันคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที ่1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ความปลอดภัย 0 1 2 3 รวม

1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

  

1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครภัุณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

  

1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจํานวนเพียงพอ สะอาด
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเดก็ 

  

1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดนิทางอย่างปลอดภัย   
1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นที่   
ตัวบ่งชี้ที ่1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 0 1 2 3 รวม

1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวงัการเจริญเติบโตของเดก็
และดูแลการเจบ็ป่วยเบื้องต้น 

  

1.4.2 มีแผนและดําเนินการตรวจสุขอนามัยประจําวัน ตรวจสุขภาพ
ประจําปีและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

  

1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจําวันของเดก็
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน ์

  

1.4.4 จัดให้มีพืน้ที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรยีนรูใ้นห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

  

1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ํา ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือใหเ้พียงพอ สะอาด
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเดก็ 

  

1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุงประกอบอาหาร น้ําดื่มน้ําใช้ กําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนําโรค 

  

1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพยีงพอกับการใช้งานของเดก็
ทุกคน และดูแลความสะอาด และปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ 

  

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 0 1 2 3 รวม
1.5.1 มีการส่ือสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่าง
พ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพฒันาเด็กปฐมวยั เกี่ยวกับตวัเดก็และ 
การดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

1.5.2 การจัดกจิกรรมทีพ่่อแม/่ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมี
ส่วนร่วม 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน
1.5.3 ดําเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
   
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน

มาตรฐานด้านที่ 1 มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 1 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = (คะแนนรวม X 100) ÷ 78  

 มาตรฐานด้านที่ 1 มีจํานวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 

 

มาตรฐานด้านที่ 2
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 0 1 2 3 รวม

2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการดําเนินงานและประเมินผล 

  

2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม
อย่างหลากหลาย 

  

2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทํา ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

  

2.1.4 เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

  

2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มศักยภาพ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 0 1 2 3 รวม

2.2.1 ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ
ที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

  

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 

  

2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจําวัน ความสะอาดของร่างกาย
ฟัน และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

  

2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเน่ือง 

  

2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกําหนด   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม

2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทํา คิดตั้งคําถาม 
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ 
ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

  

2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพื่อการส่ือสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลําดับขั้นตอนพัฒนาการ 

  

2.3.3 จัดกิจกรรมปลุกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลําดับพัฒนาการ 
โดยครู/ผุ้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

  

2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  

2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี 

0 1 2 3 รวม

2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อ 
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

  

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออก
ด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหว 
ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

  

2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  
และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 0 1 2 3 รวม

2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพื่อเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก 
ค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

  

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 แต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  

มาตรฐานด้านที่ 2 มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 2 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = (คะแนนรวมx100) ÷ 60  

มาตรฐานด้านที่ 2 มีจํานวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย

สําหรับเดก็แรกเกิดถึงอายุ 2 ป ี(2 ปี 11 เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 0 1 2 3 รวม

3.1.1 เด็กมีน้ําหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล   

ตัวบ่งชี้ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 รวม

3.2.1 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   

3.2.2 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)   

3.2.3 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย(FM)   

3.2.4 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)   

3.2.5 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)   

3.2.6 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (PS)   

มาตรฐานด้านที่ 3 ก มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 3 ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = (คะแนนรวมx100)÷21  

มาตรฐานด้านที่ 3 ก มีจํานวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 

 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย

สําหรับเดก็ อายุ 3 ปี ถงึอายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 0 1 2 3 รวม

3.1.1 ข เด็กมีน้ําหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล   

3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย   

3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 รวม

3.2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 0 1 2 3 รวม

3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ

ทรงตัวได้ตามวัย 

  

3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน

ระหว่างตากับมือตามวัย 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 0 1 2 3 รวม

3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง และผู้อื่นได้สมวัย 

  

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น  
การทํางาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

  

3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทําตามข้อตกลง
คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 0 1 2 3 รวม
3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และส่ิงต่างๆ
รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 

  

3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ 
จํานวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

  

3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย   
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย   
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทํากิจกรรมให้สําเร็จสมวัย   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย   
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร 
การคิดเขียนคํา และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลําดับพัฒนาการ 

  

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลําดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย
นําไปสู่การขีดเขียนคําที่คุ้นเคยและสนใจ 

  

3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

0 1 2 3 รวม

3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

  

3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

  

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นํา และ
ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

  

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
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มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = (คะแนนรวมx100)÷21  

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจํานวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน คะแนน

มาตรฐานทุกด้าน มีจํานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม ข้อ

ระดับคุณภาพ  A  ดีมาก 

 B  ดี 

 C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

 D  ต้องปรับปรุง 

 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย จํานวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี

B ดี ร้อยละ 60 – 79.99 1 – 7 ข้อ 

C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ 40 – 59.99 8 – 15 ข้อ 

D ต้องปรับปรุง ตําว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป 

 

 

วิธีการคํานวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมิน 

1. พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย = ผลรวมของรอ้ยละของคะแนนรวมมาตรฐานทุกด้าน 
           จํานวนมาตรฐาน 
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ตัวอย่างที่ 1 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีเด็กอายุแรกเกิด- 2 ปี จะคํานวณโดยนําร้อยละของคะแนนมาตรฐานท่ี 

1 มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ 2 และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ 3 ก (เด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี ) 

หารด้วยจํานวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป คือ 3 ดังน้ี 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีเด็กอายุ 3 – 6 ปี (ก่อนเข้าป.1) จะคํานวณโดยนําร้อยละของคะแนน

มาตรฐานท่ี 1 มารวมกับ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานท่ี 2 และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ 3 ข เด็กอายุ๓ – 6 

ปี (ก่อนเข้าป.1) หารด้วยจํานวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป คือ 3 ดังน้ี 

 

 

 
ตัวอย่างที่ 3 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีเด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี (ก่อนเข้าป.1) จะคํานวณโดยนําร้อยละของ

คะแนนมาตรฐานที่ 1 มารวมกับ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ 2 ร้อยละของคะแนนมาตรฐานท่ี 3 ก (เด็กอายุ

แรกเกิด – 2 ปี )     และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ 3 ข เด็กอายุ๓ – 6 ปี (ก่อนเข้าป.1) หารด้วยจํานวน

มาตรฐานที่ได้ประเมินไป คือ ๔ ดังน้ี 

 

 

2. การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย จํานวนข้อที่ต้องปรับปรุง

A ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี

B ดี ร้อยละ 60 – 79.99 1 – 7 ข้อ 

C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ 40 – 59.99 8 – 15 ข้อ 

D ต้องปรับปรุง ตําว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป 

 

 

คะแนนเฉล่ีย = รอยละของคะแนนมฐ.ท่ี 1+ รอยละของคะแนนมฐ.ท่ี 2+ รอยละของ

คะแนน มฐ.ท่ี 3 ก (แรกเกิด – 2 ป) 

คะแนนเฉล่ีย = รอยละของคะแนนมฐ.ท่ี 1+ รอยละของคะแนนมฐ.ท่ี 2+ รอยละของ
คะแนน มฐ.ท่ี 3 ข (3-6  ป) 

คะแนนเฉลี่ย = ร้อยละของคะแนนมฐ.ท่ี 1 + ร้อยละของคะแนนมฐ.ท่ี 2 + ร้อยละของคะแนน มฐ.ท่ี 3 ก  + ร้อยละของคะแนน มฐ.ท่ี 3 ข  

            4 
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แบบนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 
ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีการศึกษา 2563 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา............................................................................................................... 

โรงเรียน ....................................................................อําเภอ ........................................................ 
ตอนท่ี 2  การบริหารจัดการศึกษา 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศตามตามประเด็นการนิเทศ  

  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
ระดับ 5 ดีมาก  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสามารถ 
    เป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ 4 ดี  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ครบถ้วน 
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ แต่ไม่ครบถ้วนและผิดพลาด 
    บางประเด็น 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
ไม่มี     หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ ตามประเด็นการนิเทศ 

 

ข้อ รายการ 
การปฎิบัติ 

ข้อสงัเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
5 4 3 2 1 

1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 1.1 การกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 1.2 การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา

     คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียน 
   

 1.3 การใช้ข้อมูลสารสนเทศและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา เป็นข้อมูล
     ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน 

   

 1.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา    
2 การดําเนินงานตามแผน    
 2.1 การดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการท่ีกําหนด    
 2.2 การนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับ 

     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   

 2.3 การจัดทํารายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการ
     ดําเนินงาน 
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ข้อ รายการ 
การปฎิบัติ 

ข้อสงัเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
5 4 3 2 1 

 2.4 การนําผลการนิเทศ กํากับ ติดตามมาพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน  

   

3 การประเมินและสรุปผลการพัฒนา    
 3.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม    
 3.2 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาของการดําเนินงาน    
 3.3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม    
4 การปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง    
 4.1 การวางแผนปรับปรุง พัฒนาจากจุดด้อยของผลการดําเนินงาน    
 4.2 การพัฒนาต่อยอดผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ    
 4.3 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
 คะแนนที่ได้    
รวมคะแนน  
ระดับคุณภาพ สรุปผล ............
เกณฑ์ผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี  ขึ้นไป 
การแปลคะแนน       1- 14 = ปรับปรุง     15-28 = พอใช้     29-42 = ปานกลาง     43-56 = ดี57-70  = ดีมาก 

 

ตอนท่ี 3  การสะท้อนความคิดของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.  วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

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

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

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

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

 2.  จุดท่ีควรพัฒนา
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่ง.....................................................................  ตําแหน่ง................................................................ 
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แบบนิเทศการจัดการเรียนรูเ้พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีการศึกษา 2563 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือครูผู้สอน..................................................โรงเรียน...........................................อําเภอ.......................... 
 วิชาที่สอน............................  เรื่อง....................................................................ระดับช้ัน....................... 

วัน เดือน ปี ที่สังเกตการจัดการเรียนรู้........................................................  เวลา................................น. 
จํานวน......................ช่ัวโมง/คาบ   ช่ัวโมง/คาบที่สอน ....................................(คาบละ..................นาที) 

 
ตอนท่ี 2 การวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศตามตามประเด็นการนิเทศ  
  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

ระดับ 5 ดีมาก  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสามารถ 
    เป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ 4 ดี  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง ครบถ้วน 
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
ระดับ 2 พอใช้  หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศ แต่ไม่ครบถ้วนและผิดพลาด 
    บางประเด็น 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติตามประเด็นการนิเทศไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
ไม่มี     หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ ตามประเด็นการนิเทศ 

 

ข้อ รายการ 
การปฎิบัติ 

ข้อสงัเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
5 4 3 2 1 

 
1 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มอีงค์ประกอบหลักถูกต้อง ครบถ้วน 

   

2 กําหนดตวัชี้วัด กิจกรรมการเรยีนรู้และการวดัและประเมินผล  
ที่สอดคล้องกัน 

   

3 กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรยีนรูท้ี่ชัดเจน    
 
4 

การนําเข้าสู่บทเรียน 
มีการใช้เทคนิคการนําเข้าสู่บทเรียน 

   

5 มีการแจง้ตัวชี้วดั / จุดมุง่หมายของการเรียนรูแ้ก่ผู้เรียน    
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ข้อ รายการ 
การปฎิบัติ 

ข้อสงัเกต/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
5 4 3 2 1 

 
6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 

   

7 ใช้เทคนิคการสอนที่เชื่อมโยงกบัชีวิตประจําวัน    
8 ใช้ส่ือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้    
9 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดร้่วมมือกนัสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง    
10 มีการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
11 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการปฏิบัตกิิจกรรมการเรยีนรู้    
12 ผู้เรียนได้เรียนรูก้ระบวนการ หรือเกิดผลงาน  ชิ้นงาน    
13 ผู้เรียน เรียนรูอ้ย่างมีความสุข    
 
14 

การสรุปบทเรียน 
ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการสรุปบทเรียน 

   

 
15 

การวัดผลและประเมินผล 
มีการวดัผลก่อนและหลังการจดัการเรียนรู ้

   

16 ดําเนินการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
 คะแนนที่ได้    
รวมคะแนน  
ระดับคุณภาพ สรุปผล ............
เกณฑ์ผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ ระดับดี  ขึ้นไป 
การแปลคะแนน       1- 16 = ปรับปรุง     17-32 =  พอใช้     33-48 = ปานกลาง     49-64 = ดี     65-80 = ดีมาก 

 

ตอนที่ 3  การสะท้อนความคดิของครู 
 1.  ส่ิงที่ประทับใจในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี ้
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 2.  ส่ิงที่ควรพัฒนา ในการจัดการเรยีนรู้ครัง้นี้
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
              ลงช่ือ   .................................................   ผู้รับการนิเทศ      ลงช่ือ .................................................   ผู้นิเทศ 
              ( .................................................. )                              ( ................................................. ) 
       ตําแหน่ง.....................................................................     ตําแหน่ง................................................................ 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายเจียร ทองนุ่น  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นายพรศักด์ิ จินา   รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นายเผชิญ อุปนันท์  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศการศึกษา 

1. นางเกศกนก ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. นางเณศรา สุวรรณา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 
1. นายเผชิญ อุปนันท์  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นางจันทรา ด่านคงรักษ์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ     

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นางเกศกนก ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. นางเณศรา สุวรรณา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. นายสุภรณ์ แสงผะกาย  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นายวิลาศ ชูช่วย   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    

     สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. นางจิราพร ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. นางดาวน้อย ญาณสูตร  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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10. นางสาวพัชรดา ลิขิตการ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

11. นางสาวรัตนา อินพฤกษา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

12. นางสาวเกษรา บริสุทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13. นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

14. นางสาวเพ็ญศรี ทศพร  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

15. นายวัชรพงศ์ ไชยศร  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

16. นายธีรศักด์ิ ศักด์ิศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ     
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

บรรณาธิการกิจ 
 1. นายเผชิญ อุปนันท์  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

    สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2. นางเกศกนก ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      3. นางเณศรา สุวรรณา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      4. นายวิลาศ ชูช่วย   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 5. นายสุภรณ์ แสงผะกาย  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      6. นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      7. นายธีรศักด์ิ ศักด์ิศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ     
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ออกแบบปก 
      นายธานัท ธนะเตชะสนิท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 




