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ขับเคล่ือนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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ภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
การน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเน้น
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สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมา 

 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเตรียมคนไปเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะท่ีสูงในการเรียนรู้และปรับตัว ครูเพื่อศิษย์
ต้อง พัฒนาตนเองให้มีทักษะของการเรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการท าหน้าท่ี ครู
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไม่เหมือนการท าหน้าท่ีครูในศตวรรษท่ี 20 หรือ 19  (วิจารณ์ พานิช, 2556) 
(วิจารณ์ พานิช, 2556)  มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง รวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
เช่ือมโยงข้อมูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ี เกิดขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการด ารงชีพของสังคม อย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและมี การเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ พร้อมให้นักเรียนท่ีมีทักษะส า หรับการ  ออกไป
ด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้าน ความรู้สาระวิชาหลัก 
(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการ เรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี จึงเป็นภาระท่ีส าคัญของผู้บริหาร
ท่ีจะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ  
 “ศาสตร์พระราชา” องค์ความรู้ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ท้ังในพระราชด ารัส พระราชด าริ 
และพระบรมราโชวาท มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน  และภายใต้การทรงงานของพระองค์
ท่าน ด้วยหลักการทรงงาน และ ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ต่อพสกนิกรชาวไทย   

ศาสตร์พระราชาท่ีทรงพระราชทานท้ังพระราชด าริและพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน 23 ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นศาสตร์ท่ีเกิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ี
นอกจากพระราชทานข้อคิด พระองค์มีลักษณะท่ีทรงด าเนินการในการสอนและช้ีแนะการแก้ปัญหา ท่ี
เกิดจากการด าเนินงานในการสอนและช้ีแนะการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน การให้ความ 
ยั่งยืน องค์ความรู้ทุกเรื่องของพระองค์ท่ีพระราชทานให้แก่พสกนิกรเป็นองค์ความรู้ท่ีได้มีการผ่าน 
ประสบการณ์มาแล้วโดยมีการพระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ท้ังด้านการสอน การแก้ไขปัญหา การ
คิดค้นนวัตกรรม การให้ความยั่งยืนท่ีก่อประโยชน์แก่พสกนิกรท้ังด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การศึกษา ศาสตร์พระราชาได้ถูกน าไปใช้ใน การพัฒนาการศึกษาด้าน 1) การพัฒนาสถานศึกษา มี
การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน โดยการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์
พระราชาในหัวข้อต่าง ๆ 2) การพัฒนาผู้สอน มีการ พัฒนาคุณสมบัติด้านคุณธรรมของผู้สอน พัฒนา
เทคนิคการสอน สร้างนวัตกรรมส่ือการสอน และ  3) พัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด 
ปฏิบัติงานอย่างคิดวิเคราะห์ และส่งผลให้อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุนันท์ ศลโกสุม, ไพฑูรย์ โพธิ
สาร, 2561, น.10) จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. ฉ) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียน ท่ีเช่ือมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 นั้นจะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของ
ผู้เรียน ท่ีโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกัน
คุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 1)  ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีกระบวนการส าคัญๆสู่การพัฒนา ประกอบด้วยคือกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  

 ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาท่ีต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ช้ีแนะและพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและ
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ท้ังยังเป็นส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดท้ังมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะการเป็นผู้น าและทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกร กระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปฏิบัติงาน
อื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2565  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยสอดคล้องกับ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
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ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัยพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส  
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ของโลก        ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า  
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง
สมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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 4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน   บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี  
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องท าความเข้าใจในมาตรการ 
ตัวช้ีวัดและการด าเนินการท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่งการนิเทศจะเป็น
บทบาทส าคัญในการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างบังเกิดผลซึ่งสถานศึกษาจะด าเนินการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการสนับสนุนจาก
การนิเทศจากภายนอกคือ เขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาได้ ได้น า
ประเด็นการนิเทศ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยก าหนดเป็นประเด็นการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบาย รวมท้ังตัวช้ีวัดการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยจัดท าเป็นแผนการนิ เทศท่ีมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบาย และ
ตัวช้ีวัดการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  ดังนี้ (1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) การนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (3) การนิเทศตามจุดเน้นและนโยบายส าคัญ เร่งด่วน และ ( 4) การนิเทศ
ตามบริบทและความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  (ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, 2564, น. 20) 

การนิเทศตามจุดเน้นและนโยบายส าคัญเร่งด่วน  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการตามจุดเน้นและนโยบายส าคัญ 
และท่ีมีแผนงาน/โครงการท่ีรองรับโครงการตามจุดเน้นและนโยบายส าคัญท่ีทางกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินการจัดการศึกษาได้วิเคราะห์ความเร่งด่วนมีด้วยกัน 7 ประเด็น คือ การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ Active learning การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การอ่านออก เขียนได้ และการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งเป็นงานท่ีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษาต้องจัดท า
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และด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากท่ีสุด ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พร้อมกับมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมแลวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข  

 
หลักการ     

1. เพื่อเป็นเอกสารแนวทางการขับเคล่ือนการนิเทศ ให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังในระดับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการนิเทศน าไปพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน น าไปเป็น
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยการนิเทศของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

 3. พัฒนากระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 
กรอบแนวคิด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้สังเคราะห์กระบวนการ
นิเทศแบบ SPDCA+  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ดังนี ้
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  กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 

1. แนวคิดหลักในการนิเทศ 
   1.1 การนิเทศแบบช้ีแนะ 
   1.2 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
   1.3 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
   1.4 การนิเทศแบบ Coaching and Mentoring 
   1.5 การนิเทศออนไลน์ 
2. วงจรคุณภาพ เดมมิ่ง (Deming) 
   2.1 Plan (การวางแผน) 
   2.2 Do (การด าเนินงาน) 
   2.3 Check (การตรวจสอบ) 
   2.4 Act (การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง) 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
   On – site (เรียนท่ีโรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้า
ระวัง ตามประกาศ ศบค.) 
   On - line (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) 
   On - air (เรียนผ่านมูลนิธิผ่านดาวเทียม) 
   On - Demand (เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ) 
   On - Hand (เรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร) 
    

กระบวนการนิเทศ SPDCA+            

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

S : Survey การส ารวจความ
ต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลความ
จ าเป็น และสภาพปัญหา 
P : Plan การศึกษาเอกสาร วาง
แผนการนิเทศ วางแผนสร้าง
เครื่องมือ หรือจัดท าโครงการ 
D : Do การนิเทศ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ 
C : Check การสอบถามการ
น าไปใช้ สัมภาษณ์ สอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
A : Act วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผล 
A : Accoutability                         
ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น 
และการเผยแพร่ผลงานต่อ                                             
สาธารณชน 
 

คุณภาพผู้เรียน 

S : Skill  ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
M : Moral  มีคุณธรรม จริยธรรม 
A :  Achievment มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
R : Reading writing มีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์
T : Technology  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
L : Life Skill มีทักษะชีวิต  
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เนื้อหาสาระ 
 1. การอ่านออก เขียนได้ 

  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21    
  3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  และ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
  5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
  7. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
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ส่วนที่  2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  ได้จัดท าคู่มือการนิเทศนโยบาย
และจุดเน้นเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565   โดยมีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องดังนี้            

1. นโยบายและจุดเน้นเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565     
  1. การอ่านออก เขียนได้ 

 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  
และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
   5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
   6. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
   7. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  2. กรอบแนวคิดรูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นโยบายและจุดเนน้เร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565     

1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

          1.1  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (2560 : 26 - 42)           
ได้ก าหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ส าหรับเด็กอายุ  3 - 6 ปี  ไว้ดังนี้ 

  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง  6  ปีบริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวม          
บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก     
ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ          
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

  วิสัยทัศน์ 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข   
และเหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดีมีวินัย  
และส านึกความเป็นไทย  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  พ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝุาย              
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
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  จุดหมาย 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  3 – 6 ปี  มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 
เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป  จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ดังนี้ 
  1)  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง  และมีสุขนิสัยท่ีดี 
  2)  สุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจท่ีดีงาม 
  3)  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
  4)  มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาส่ือสาร  และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

  มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  3 – 6 ปี  ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
จ านวน  12  มาตรฐาน  ประกอบด้วย 
 
  1)  พัฒนาการด้านร่างกาย  ประกอบด้วย  2  มาตรฐาน  คือ   
                     มาตรฐานท่ี  1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
       มาตรฐานท่ี  2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  และ
ประสานสัมพันธ์กัน 
  2)  พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  คือ 
  มาตรฐานท่ี  3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานท่ี  4  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไว 
  มาตรฐานท่ี  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  3)  พัฒนาการด้านสังคม  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  คือ 
  มาตรฐานท่ี  6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานท่ี  7  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 
  มาตรฐานท่ี  8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4)  พัฒนาการด้านสติปัญหา  ประกอบด้วย  4  มาตรฐาน  คือ 
  มาตรฐานท่ี  9  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานท่ี  10  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานท่ี  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้        
ได้เหมาะสมกับวัย 
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  ตัวบ่งช้ี 

  ตัวบ่งช้ี  เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ        
ท่ีพึงประสงค์ 

          1.2  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติ            
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ  
เป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน  รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

  หลักการ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการท่ีส าคัญ  ดังนี้  
  1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู
เปนเปาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม   บนพื้นฐาน      
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล  
  2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ  
  3.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น  
  4.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู  เวลาและการจัดการเรียนรู  
  5.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ  
  6.  เปนหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุม ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ  

  จุดหมาย  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา       
มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน   
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้  
  1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.  มีความรู  ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยี  และ       
มีทักษะชีวิต  
  3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย  
  4.  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ      
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
มีจิตสาธารณะท่ีมงุท าประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยรูวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
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  สมรรถนะส าคัญของผูเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงคในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะชวยใหผู
เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้  

  สมรรถนะส าคัญของผูเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้  
  1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา      
ถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัด  และ
ลดปญหาความขัดแยงตางๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสาร  ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม  
  2.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิด 
อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิดเปนระบบ  เพื่อน าไปสูการสรางองคความรูหรือ 
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  
  3.  ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ         
ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจ       
ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตางๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้       
ในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น            
ตอตนเอง  สังคม  และส่ิงแวดลอม  
  4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการน ากระบวนการตางๆ  ไปใช้     
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การท างาน  และการอยูรวมกัน 
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ       
อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และการรู จัก  
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น  
  5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก  และใชเทคโนโลยี           
ดานตางๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู้     
การส่ือสาร  การท างาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม  

  คุณลักษณะอันพึงประสงค  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ งพัฒนาผู เรียน             
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะ            
เปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้  1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  2.  ซื่อสัตยสุจริต  3.  มีวินัย  4.  ใฝเรียนรู
5.  อยอูยางพอเพียง  6.  มุงมั่นในการท างาน  7.  รักความเปนไทย  8.  มีจิตสาธารณะ  

  นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลอง       
ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง  มาตรฐานการเรียนรู การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล  ตองค านึงถึง
หลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดใหผูเรียน  
เรียนรู  8  กลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้  
  1.  ภาษาไทย  
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  2.  คณิตศาสตร  
  3.  วิทยาศาสตร  
  4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  5.  สุขศึกษาและพลศึกษา  
  6.  ศิลปะ  
  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  8.  ภาษาตางประเทศ 

1.3  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต 

  เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti - Corruption Education)  รายวิชาเพิ่มเติม  “การปูองกัน 
การทุจริต” ประกอบด้วย  4  หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่  1)  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ            
ผลประโยชน์ส่วนรวม  2)  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  3)  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต                         
4)  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อปลูกฝัง  และ  ปูองกันการทุจริต
ไม่ให้เกิดขึ้น  โดยเริ่มปลูกฝังผู้เรียนต้ังแต่ช้ันปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ให้มีความรู้ความเข้าใจ                    
มีทักษะกระบวนการ  มีสมรรถนะท่ีส าคัญ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ดังนั้นส่ิงท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้     
ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ได้แก่ 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ  ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและ  ผลประโยชน์ส่วนรวม 
การคิดแยกแยะ  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวมในชุมชนสังคม  
ประเทศชาติและโลก  ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อน  รูปแบบ        
ของผลประโยชน์ทับซ้อน 

  หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  2  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของความละอาย  ความไม่ทนต่อการทุจริต  และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความละอาย          
และความไม่ทนต่อการทุจริต 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ  STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต  ซึ่งประกอบด้วย 
  S  (Sufficient) : ความพอเพียง  หมายถึง  ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
มาประยุกต์เป็นหลักในการท างาน  การด ารงชีวิต  การพัฒนาตนเองและส่วนรวม  รวมถึงการปูองกัน      
การทุจริตอย่างยั่งยืน  ความพอเพียงต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งของมนุษย์  แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน              
แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องต้ังอยู่บนความมีเหตุมีผล  รวมท้ังต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  
ผู้อื่นและส่วนรวม  ความพอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต  ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจและปลุกให้ต่ืนรู้ 
  T  (Transparent) : ความโปร่งใส  หมายถึง  ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติ  กฎหมาย  ความโปร่งใส  ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ต่ืนรู้ 
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  R  (Realize) : ความต่ืนรู้  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้า  
ของปัญหา  และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ  ความต่ืนรู้จะบังเกิด
เมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการทุจริต  ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝูาระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริต      
ในท่ีสุด  ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตท่ีเกิดขึ้น  ความร้ายแรงและผลกระทบ
ต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 
  O  (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า  หมายถึง  ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปล่ียนตนเองและส่วนรวม         
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  บนฐานความโปร่งใส  ความพอเพียงและร่วมสร้าง  วัฒนธรรมสุจริต 
ให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ  ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว 
  N  (Knowledge) : ความรู้  หมายถึง  ผู้เรียนต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าความรู้     
ไปใช้วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต  ผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และส่วนรวม  ความพอเพียงต้านทุจริต  การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม           
ท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว  รวมท้ังความละอาย  ไม่กล้าท าทุจริตและความไม่ทน
เมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  G  (Generosity) : ความเอื้ออาทร  หมายถึง  ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร  มีเมตตา  มีน้ าใจต่อกัน
บนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต  ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าท่ี 
ของพลเมือง  ความรับผิดชอบของพลเมือง  ต่อตนเอง  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และโลก  การเคารพสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น  การปฏิบัติตนตามระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย  และการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง 
ท่ีดีในการปูองกันการทุจริต  (ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561 : 7 - 8) 

  สาระและผลการเรียนรู้ 

  สาระท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
            ผลการเรยีนรู้ 
            1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
           1.2  สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
           1.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
  สาระท่ี  2  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
            ผลการเรียนรู้ 
            2.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
            2.2   ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย  และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
            2.3   ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต  
  สาระท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
            ผลการเรียนรู้ 
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            3.1   มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
            3.2   ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
            3.3   ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
  สาระท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
            ผลการเรียนรู้ 
            4.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
            4.2   ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
            4.3   ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในการปูองกันการทุจริต  (ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561 : 9) 

  คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบระดับช้ันปฐมวัย 

  1.  รู้และเข้าใจ  ความหมายของของเล่นท่ีเป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม  ความโปร่งใส     
ความต่ืนรู้  มุ่งไปข้างหน้า  ความเอื้ออาทร  ความพอเพียง  การแบ่งปัน  ความละอายและความไม่ทน       
ต่อการทุจริต  ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ 
  2.  รู้และเข้าใจ  การแบ่งปัน  การจัดเก็บของเล่นท่ีเป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวมให้เป็นระเบียบ 
การเข้าแถว  การแต่งกายด้วยตนเอง  การรับประทาน  การใช้น้ าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน  การใช้ห้องน้ า
อย่างถูกวิธี  การใช้กระดาษอย่างประหยัด  รู้จักการท้ิงขยะให้ถูกประเภทและถูกท่ี 
  3.  แยกแยะวิธีการใช้และการเก็บของเล่น  ระหว่างของใช้ส่วนตนและส่วนรวม 
  4.  ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแบ่งปัน  การเก็บของเล่นท่ีเป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม 
ให้เป็นระเบียบ  เข้าแถวโดยไม่แซงคิวผู้อื่น  แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์ 
  5.  ปฏิบัติตนในการใช้น้ าอย่างประหยัดขณะแปรงฟันใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธี  ใช้กระดาษ  2  หน้า 
รับประทานอาหารให้หมดจาน  ท้ิงขยะถูกประเภทและถูกท่ี 
  6.  ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง  โดยบอกได้ว่าถูกหรือผิด  ใช่หรือไม่ใช่  ได้หรือไม่ได้     
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  7.  เกิดความละอายและความไม่ทนในการน าของเล่นของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่เก็บของเล่นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม  การรับประทานอาหารไม่หมดจาน  เข้าแถวโดยแซงคิวผู้อื่น  
การแต่งกายไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ  ไม่ประหยัดน้ าขณะแปรงฟัน  ใช้ห้องน้ าไม่ถูกวิธี  ใช้กระดาษ         
อย่างไม่ประหยัด  รวมท้ังไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายท้ิงต่อตนเองและผู้อื่น 
  8.  ตระหนักและเห็นความส าคัญของความมีวินัยในการเล่นของเล่น  การใช้ของใช้ส่วนตน    
และส่วนรวม  การรักษาความสะอาดของห้องเรียน  และมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  
จนส าเร็จไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง 
  9.  เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง  มีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต (ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561 : 10) 
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  แนวทางการน าหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษาไปใช้ 

  กระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยกับการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา  
เนื่องจากจุดมุ่งหมายของรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาก าหนดจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ       ท่ีสร้างความตระหนัก  ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการเรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ควรปลูกฝังให้ครอบคลุมทุก
ระดับการศึกษาและมีความต่อเนื่อง  ต้ังแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  จนถึง
ระดับอุดมศึกษา  รวมท้ังการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือจากภาคเอกชน  จัดให้มีการ
ฝึกอบรมหรือบูรณาการกับหลักสูตรฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการตระหนักรู้  ค่านิยมพื้นฐาน
ของแต่ละบุคคล     และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมในส่วน ท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมการปูองกันการทุจริต ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561 : 93 - 99) 

  ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ เนื่องจากปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามบริบท  จุดเน้นความพร้อม
และศักยภาพ  ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวจึงเห็นควรก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน  
และจัดท าแนวด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม  ส่วนวิธีการน าไปปฏิบัติให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะ
ด าเนินการในแนวทางใดบ้าง เช่น 

  1.  เปิดรายวิชาเพิ่มเดิม 
  2.  บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  3.  บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
  4.  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  5.  จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

  ส าหรับจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  สถานศึกษาสามารถปรับได้        
ตามความเหมาะสม  แต่ต้องมีเวลาเรียนท้ัง  4  หน่วยการเรียนรู้  รวม  40  ช่ัวโมง  

  การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
  1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม  สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ  โดย        
เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  1.2 ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  1.3 ประชุมครูเพื่อก าหนดช่ัวโมงในการสอนและจ านวนหน่วยกิต 
  1.4 ก าหนดครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน 
  1.5 ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนในช้ันเรียน 
  1.6 ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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  1.7 สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และตัดสินผลการเรียนแล้ว
รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
  1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของสถานศึกษา 
  1.9 ครูน าเครื่องมือวัดและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ไปวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  1.10  สถานศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของสถานศึกษาและรายงาน               
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.  การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2.2  ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2.3  ประชุม  วางแผนการบูรณาการกับครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  โดยครูผู้สอน  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดและเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้     
ในแต่ละช้ัน 
  2.4  ก าหนดสาระการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีจะบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2.5  ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับช้ันเรียน  
ท่ีจะน าไปบูรณาการในการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  2.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการเข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  2.7  บูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนในช้ันเรียน 
  2.8  ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2.9  สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายช้ันและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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ตารางท่ี  2.10  ตัวอย่างการวิเคราะห์การบูณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรมกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อการบูรณาการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เนื้อหาทีบู่รณาการ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
สาระท่ี  2  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การด ารงชีวิตในสังคม 
ตัวช้ีวัดท่ี  1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา  
กฎ  ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ข้อตกลง กติกา  
กฎ  ระเบียบ  หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว  สถานศึกษา สถานท่ีสาธารณะ  
เช่น  โรงภาพยนตร์  โบราณสถาน ฯลฯ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
หน่วยที่  4  พลเมืองกับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการเรียนรู้  ปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีพลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
สาระการเรียนรู้ท่ี  3  เรื่อง 
กฎ  กติกา  ระเบียบใน
สถานศึกษา 

การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กติกา  กฎ  
ระเบียบ  
ในสถานศึกษา 

 
  3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  สถานศึกษาสามารถ             
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ ดังนี้ 
  3.1  ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  3.2  ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  3.3  ประชุม  วางแผนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  และเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง    
กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช้ัน 
  3.4  ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางและมาตรฐาน      
การเรียนรู้ท่ีจะน าไปบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  3.5  ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับช้ัน          
ท่ีจะน าไปบูรณาการในการสอน 
  3.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการเข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.7  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนในช้ันเรียน 
  3.8  ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3.9  สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายช้ัน  และรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  4.  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ 
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  4.2  สถานศึกษาจัดประชุมครูท้ังสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 
  4.3  วางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งกิจกรรม   
ท่ีสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัด ได้แก่ 
   4.3.1  กิจกรรมแนะแนว  หน่วยการเรียนรู้ท่ีควรน าไปจัดในกิจกรรมแนะแนว  ได้แก่ 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
   4.3.2 กิจกรรมนักเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ีควรน าไปจัดในกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และชุมนุม/ชมรม  ได้แก่ 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
   4.3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  หน่วยการเรียนรู้ท่ีควรน าไปจัด
กิจกรรมการเรียน  ได้แก่ 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตารางท่ี  2.11  ตัวอย่างการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
กิจกรรมแนะแนว 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  2  ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
เนื้อหา  ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเกี่ยวกับการสอน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
สาระท่ี  2  กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 
เนื้อหา 
- ระเบียบแถวลูกเสือ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
หน่วยท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
เนื้อหา 
- ระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย 

สาระท่ี  3  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
เนื้อหา 
ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

หน่วยท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
เนื้อหา 
ความเอื้ออาทร (Generosity) 
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  5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  สถานศึกษา
สามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  
เช่น  ห้องเรียน  English Program (EP)  ว่ายน้ าเพื่อชีวิต  ห้องเรียนดนตรี  และห้องเรียนกีฬา  เป็นต้น             
ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  และหน่วยท่ี  4  
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  เช่น  การเข้าแถว            
การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  และกิจกรรมหน้าเสาธง  เป็นต้น  ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  และ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

ตารางท่ี  2.12  ตัวอย่างการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดท า เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถี
ชีวิตในสถานศึกษา 

หลักสูตรต้านทุจริต 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  สหกรณ์โรงเรียน (เน้นการคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) 
-  สภานักเรียน (เน้นความเป็นประชาธิปไตย) 
 
-  ห้องเรียนดนตรี (เน้นความมุ่งมั่นในการเรียน) 
 
-  ว่ายน้ าเพื่อชีวิต (เน้นความรับผิดชอบต่อตนเอง

และผู้อื่น) 
บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
-  ของเล่น/ของใช้ (เน้นการคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) 
-  การเข้าแถว (เน้นการไม่แซงคิว) 
 
-  การรับประทานอาหาร (เน้นการรับประทาน

อาหารให้หมดไม่เหลือท้ิง) 
-  การแต่งกาย (เน้นการแต่งกายให้ถูกต้องและ

เหมาะสมตามกฎระเบียบของสถานศึกษา) 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต (การไม่แซงคิวในการเข้าแถว) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (การแต่งกายตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา) 
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2.  การจัดการเรียนรู้ Active learning  

  แนวคิดของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)   

  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน        
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน  สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน  มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครู    
เป็นผู้อ านวยความสะดวก  (Facilitator)  สร้างแรงบันดาลใจ  ให้ค าปรึกษา  ดูแล  แนะน า ท าหน้าท่ีเป็น
โค้ชและพี่เล้ียง  (Coach & Mentor)  แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย      
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย  (Meaningful learning)  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  ได้มีความข้าใจ    
ในตนเองใช้สติปัญญา  คิด  วิเคราะห์  สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท่ีบ่งบอกถึงการมีสมรรถนะส าคัญ        
ในศตวรรษท่ี  21  มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  และทักษะวิชาชีพ  บรรลุเปูาหมายการเรียนรู้                
ตามระดับช่วงวัย 

 

  ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  คือ  การเรียนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง  (Higher-Order Thinking)  ด้วยการวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง  ผู้เรียนต้องอ่าน  เขียน  ต้ังค าถาม  และถาม  อภิปราย
ร่วมกัน  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท้ังนี้
ผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

  ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  1.  Active Learning ส่งเสริมการมีอิสระทางด้านความคิดและการกระท าของผู้เรียน                
การมีวิจารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค์  ผู้เรียนจะมีโอกาส  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  และ               
มีการใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น  มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ก ากับทิศ
ทางการเรียนรู้ค้นหาสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง  สู่การเป็นผู้รู้คิด  รู้ตัดสินใจด้วยตนเอง  (Metacognition) 
เพราะฉะนั้น  Active Learning  จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด  
ขั้นสูง  (Higher orderthinking)  ในการมีวิจารณญาณ  การวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา  การประเมิน 
ตัดสินใจ  และการสร้างสรรค์ 

  2.  Active Leaning  สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งความ  

ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มจะน าไปสู่ความส าเร็จในภาพรวม 

  3.  Active Learning  ท าให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียน  จูงใจในการเรียน  และท าให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยผ่านการใช้กิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย  ผู้เรียน     
เลือกเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ  ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  เกิดความรับผิดชอบและทุ่มเท
เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ  
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  4.  Active Learning  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกท้ังตัวผู้เรียน  
และตัวครู  เป็นการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เลือกใช้ความถนัด  ความสนใจ  
ความสามารถท่ีเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual Different)  สอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา  
(Multiple Intelligence)  เพื่อแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง  ส่วนครูผู้สอนต้องมี              
ความตระหนักท่ีจะปรับเปล่ียนบทบาท  แสวงหาวิธีการ  กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  ส่ิงเหล่านี้จะท าให้ครูเกิดทักษะในการสอน  และมีความเช่ียวชาญ              
ในบทบาทหน้าท่ี  ท่ีรับผิดชอบเป็นการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกัน 

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 

  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  มีดังนี ้

  1.  เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด  การแก้ปัญหา  และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  2.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน      
ในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
  3.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
  4.  เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศ  สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์
และประเมินค่า 
  5.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
  6.  ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน 
  7.  ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

  จากลักษณะการเรียนรู้แบบ  Active Learning  ดังกล่าว  จึงควรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้ 
  1.  จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง  ได้แก่  การคิด  การแก้ปัญหาและการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  2.  จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
  3.  จัดให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  4.  จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท้ังในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  
สร้างร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
  5.  จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน  การมีวินัยในการท างานและการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ 
  6.  จัดกระบวนการเรียนท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน  อ่าน  พูด  ฟัง  คิดอย่างลุ่มลึก  ผู้เรียน
จะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  7.  จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
  8.  จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล  ข่าวสาร  หรือสารสนเทศและหลักการ 
ความคิดรวบยอด 
  9.  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
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  10.  จัดกระบวนการสร้างความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์  การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวน
ของผู้เรียน 

  ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก 

  1.  กระบวนการเรียนรู้ท่ีลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้โดยตรงของครูแต่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้  และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น าความรู้  ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้  สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  ประเมินค่า  คิดสร้างสรรค์ส่ิงต่าง  ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.  กิจกรรมเช่ือมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว  ปัญหาของชุมชน  สังคม  หรือ 
ประเทศชาติ 
  4.  กิจกรรมเป็นการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่  หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
  5.  กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล  มีโอกาสร่วมอภิปรายและ 
น าเสนอผลงาน 
  6.  กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  และปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน 

  รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning)  มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 

  - การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

  - การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

  - การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

3.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            การวิเคราะห์ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  ส่งเสริมให้สถานศึกษา    
วิเคราะห์บริบท  เปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ เปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ในระดับต่างๆ  โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาวิเคราะห์บริบทและผลการประเมินเพื่อทราบถึงจุดท่ีต้องเร่ง
ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียน  และก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา 

  1. วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาตามแนวคิด SWOT  
  2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
  3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการประเมินในระดับต่าง ๆ  
  4.  ค้นหาจุดท่ีต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  
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  5.  ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา 
  6.  จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  การวางแผนวางแผนการวางแผน  

  สร้างความตระหนักให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาครู ผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ               
ให้เห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับ 

  1.  มอบนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.  จัดท า  MOU  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ/แผนงาน/โครงการ/แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  การบริหารจัดการ 

  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  New normal  
  1.  ร่วมกันก าหนดเปูาหมายสถานศึกษา/ตัวช้ีวัด สถานศึกษา 
  2.  จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรฯ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน New normal New Education 

  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 

  1.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน 

  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างส่ือ นวัตกรรม
ประกอบการสอน การวัดและประเมินผลสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี  21  ส่งเสริม     
ให้ครูผู้สอนมีช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการจัดการเรียนการรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
ในศตวรรษท่ี  21 

  1.  ประชุมรูปแบบออนไลน์ /อบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  สร้างส่ือ  นวัตกรรม  เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี  21 
  2.  เผยแพร่แหล่งเว็บไซต์  แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนา   
การจัดการเรียนรู้ 
  3.  นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในช้ันเรียน 
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  ระบบการจัดการเรียนการสอน 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาประยุกต์รูปแบบข้อสอบระดับชาติ  เช่น O-NET 
NT และ  RT  และระดับนานาชาติ  ได้แก่  PISA  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันเรียน  และ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  1.  ประชุมรูปแบบออนไลน์ /อบรมครูเพื่อพัฒนาการวัดประเมินผลท่ีสอดคล้องกับรูปแบบ
การประเมินระดับชาติ 
  2.  แนะน าแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 

  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประจ าช้ัน/รายวิชา วิเคราะห์ผลประเมินรายบุคคลของนักเรียน เพื่อทราบถึง
ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละสาระ และแจ้งให้นักเรียนทราบถึง  จุดเด่น  จุดด้อย  ท่ีต้องเร่งพัฒนา  
และปรับปรุง เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง  

  1.  จัดท าเอกสารแบบฟอร์ม/โปรแกรมเพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการวิเคราะห์ผลประเมิน 
  2.  นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในช้ันเรียน 

  การสร้างเครือข่าย 

  ประสานเครือข่ายการศึกษาทุกภาคส่วน รวมท้ังร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน และรายงานความก้าวหน้าให้
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

ก าหนดเครือข่ายการศึกษาเป็น  5  ระดับ  ได้แก่ 
  1.  เครือข่ายองค์คณะบุคคล 
  2.  เครือข่ายสถานศึกษา 
  3.  เครือข่ายครู-ผู้บริหาร 
  4.  เครือข่ายผู้ปกครอง 
  5.  เครือข่ายนักเรียนร่วมกันด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น  การสนับสนุนงบประมาณ  จัดท าคลังข้อสอบร่วมกัน  การนิเทศ
ภายใน  เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ฯลฯ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เชิดชูเกียรติ 

  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชย หรือให้รางวัลแก่สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนท่ีมี
พัฒนาการสูงขึ้นอย่างชัดเจนหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นค่าเปูาหมาย 
  1.  ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
  2.  ระดับจังหวัด  จัดกิจกรรม 

  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ชมเชย  ให้รางวัล  เช่น  เกียรติบัตร  โล่  แก่สถานศึกษา  ครูผู้สอน 
นักเรียนท่ีมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างชัดเจนหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นค่าเปูาหมาย 
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  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  และน าเสนอผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  ทางส่ือ
เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ 
  1. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ  ประเทศ  อย่างต่อเนื่อง  

  2. เผยแพร่ผลงานทางส่ือเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆถานการณ์ปัารจดักา 

4.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)    
พ.ศ. 2545  ได้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา “เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์        
ท่ีสมบูรณ์ท้ัง ทางร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และหมวด  6  เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและ ให้ถือว่า การประกันคุณภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการ ประกันคุณภาพภายนอก  

ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  

มีค าท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์ 

และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ 
การส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประมวลผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย 
หน่วยงานต้นสังกัด ท่ีมีหน้าท่ีดูแลสถานศึกษานั้น มีผู้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกล่าวคือ สมชัย จรรยา 
ไพบูลย์ (2555, น.26) ได้สรุปไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา สอดคล้องกับ  ละมุล รอดขวัญ (2555, น.
36) ท่ีกล่าวว่าการประกันคุณภาพ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการหรือระบบเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะสร้างความมั่นใจ พึงพอใจและประทับใจแก่ผู้ปกครอง 
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ชุมชน และสังคมว่า นักเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมาย พึงพอใจ และประทับใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม ว่านักเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมาย  

สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการด าเนินการ
ของสถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีหน้าท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษานั้น  

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ด้วยแนวทางในการด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง จึงส่งผลให้ 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อนและ 
คลาดเคล่ือนจากการปฏิบัติ ให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษาและ 
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอก 
เกินความจ าเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มี 
กลไกการปฏิบัติ ท่ีเอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิด 
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และออกกฎกระทรวงใหม่ คือ กฎกระทรวง การประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การ 
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริ หารคุณภาพการศึกษาท่ี 
สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
ว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ 
เปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ี ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

โดยให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษาส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี 
ก ากับดูแลสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม  

ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา
แห่งนั้น เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แนวคิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เป็นระบบท่ีโรงเรียนสร้างความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการด้วย

การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึง 
เปูาหมาย คือผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก ดังนั้น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในของโรงเรียนจึงยึดหลักการ 3 ประการ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา. 2553 : 
10-11)  

1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) โรงเรียนมีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
บริหาร ท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร การจัดส่ิงอ านวยความ 
สะดวก และผู้สอนท าบทบาทหน้าท่ีในการสอน การจัดกิจกรรมและพัฒนาส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีความต้องการของสังคม 
และชุมชน  

2. การมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) แนวคิดนี้เป็นการมุ่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีส่วนร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และ 
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของโรงเรียน  

3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนเป็นเปูาหมายท่ีต้องรับรู้ร่วมกัน เพื่อติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโรงเรียนว่า สามารถ 
น าพานักเรียนไปสู่เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โรงเรียนต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา เลือกกลวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสามารถท าให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
การประชาสัมพันธ์เปูาหมายและจุดเน้นท่ีต้องการพัฒนาให้ทุกฝุายได้รับรู้เพื่อเป็นสัญญาประชาคม 
เพื่อให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องมีทิศทางการท างานท่ีชัดเจนสู่เปูาหมายเดียวกัน  

กล่าวโดยสรุป การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงหลักการ 3 ประการ คือ 
หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม และการแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้กับผลการ 
ด าเนินงานของโรงเรียน  

5.  การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

  ความหมายของการนิเทศ 

  “การนิเทศการศึกษา” (General Supervision) หมายถึง นิเทศท่ัวๆ ไป ท่ีครอบคลุมภารงาน  
ด้านการศึกษาในทุกเรื่อง  ทุกระดับ  อาทิ  การพัฒนาหลักสูตรการจัดระบบการเรียนการสอน  การจัดครู
เข้าสอน  การจัดส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  การปฐมนิเทศครูใหม่  การพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 
การวัดผลประเมินผล  เป็นต้น  การช่วยเหลือ  ช้ีแนะ  พัฒนา  หรือความพยายามทุกอย่างท่ีจะช่วยให้ครู 
ผู้บริหาร  ผู้เกี่ยวข้องสามารถพัฒนางานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการร่วมมือกันท างาน
มากกว่าการใช้อ านาจส่ังการ  (ชารี  มณีศรี. 2521) 

“นิเทศการสอน” (Instructional supervision) หมายถึง  การช่วยเหลือแนะน าให้ครูสามารถ
ปรับปรุงการสอน  ปรับปรุงวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมายของการศึกษาได้  ซึ่งในการนิเทศ  
การสอนนี้เป็นการท างานร่วมกับครูโดยตรง  หรืออีกนัยหนึ่ง  ก็คือ  “กระบวนการและความคิดรวบยอด    
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ท่ีจะปรับปรุงการสอนของครู  เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนในอันท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น” (นิพนธ์   ไทยพานิช, 2535) 

 “การนิเทศภายใน” (Line supervision) กระบวนการท่ีอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน
ภายใต้การน าของผู้บริหารโรงเรียน ในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนบุคลากรทุกฝุายสามารถ
น าตนเองในการปฏิบัติงานได้  และก่อให้เกิดผลขั้นสุดท้ายคือการศึกษาของเด็กก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

  หลักการนิเทศ 

  การนิเทศในทุกระดับมีหลักการ (Principles) ส าคัญๆ  ดังนี ้
  1.  มีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically)  เป็นไปตามค่านิยม  วัตถุประสงค์  นโยบาย           
ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นไปตามความจริงและกฎเกณฑ์ของเรื่องนั้น ๆ  มีวิวัฒนาการในด้านเครื่องมือ วิธีการ  และ   
มีจุดประสงค์ท่ีแน่นอน 
  2.  การนิเทศควรเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีล าดับขั้นตอนภายในขอบเขตของงาน ข้อมูลท่ีได้
ต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
  3.  การนิเทศควรเป็นประชาธิปไตย (Democratic) คือเคารพในความแตกต่างของคน เปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ใช้อ านาจน้อยท่ีสุด  
  4.  การนิเทศต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ (Creative) การนิเทศควรเป็นการแสวงหาความสามารถ
พิเศษของแต่ละคน  เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถนั้น  และต้องเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพ        
ท่ีเป็นอยู่ให้เกิดความคล่องตัวในการท างานให้มากท่ีสุด  (วไลรัตน์  บุญสวัสด์ิ. 2538)   

  วิธีการนิเทศ 

  การนิเทศการศึกษาสามารถแยกออกตามความแตกต่างของวิธีการได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้
  1.  การนิเทศการศึกษาแบบปล่อยปละละเลย  (as Laissez-faire) เป็นการนิเทศโดยใช้วิธีการ
ตรวจตีค่า  ดี - เลว  ไม่มีการแนะแนวทางให้ปรับปรุงพัฒนา  ปล่อยให้ครูสอนไปตามวิธีท่ีถนัดหรือสนใจ 
หากมีเหตุร้ายแรงก็ไล่ออก  
  2.  การนิเทศการศึกษาแบบบังคับ (as  a Coercive  Process)  เป็นการนิเทศท่ีมุ่งเปล่ียนแปลง
การสอนและตัวครู มีการตรวจตราอยู่เสมอ มีตารางและหลักสูตรการพัฒนาท่ีตายตัว ชัดเจน ส่งให้ครู         
ไปศึกษาเรียนรู้ตามท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการวิธีสอนหรือแนวทางการท างานเป็นไปตามท่ีผู้บังคับบัญชา
ก าหนด 
  3.  การนิเทศการศึกษาแบบฝึก (as Training) เป็นการนิเทศท่ีผู้นิเทศถือว่าเป็นหน้าท่ีต้องพัฒนาครู
ตามขอบข่ายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ วิธีการท างานหรือวิธีการสอนเป็นวิธีท่ีผู้นิเทศก าหนด ซึ่งอาจไม่ตรง
กับความต้องการของครูแต่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือผู้นิเทศ 
  4.  การนิเทศการศึกษาแบบแนะแนว (as Guidance) เป็นวิธีการนิเทศท่ีท าให้ครูเจริญงอกงาม
โดยการเสนอแนะ  ช่วยเหลือให้ครูมองเห็นปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  เปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความสามารถ 
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  5.  การนิเทศการศึกษาแบบผู้น าตามแนวทางประชาธิปไตย (as Democratic Process) เป็นการ
นิเทศท่ีผู้นิเทศยึดหลักการท างานตามหลักประชาธิปไตย  คือเคารพในสิทธิของทุกคน  ร่วมมือกันท างานโดย           
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบแลกเปล่ียนแนวคิดความเห็นในการท างานใช้ข้อมูลหรือเหตุผลในการเปล่ียนแปลง 

  การนิเทศที่ได้ผล  

  นักการศึกษาหลายท่านเช่ือว่า  การนิเทศการศึกษาท่ีได้ผล  ควรมีลักษณะดังนี ้
  1.  ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
  2.  ช่วยส่งเสริมความถนัดของครูรายคน 
  3.  เริ่มต้นจากส่ิงท่ีมีอยู่ 
  4.  สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง 
  5.  หมั่นรวบรวมผลการปฏิบัติและน ามาปรับปรุงอยู่เสมอ 
  6.  มีวัตถุประสงค์แน่นอน  ชัดเจน  และวัดตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด 
  7.  ท างานแบบมืออาชีพ  คือมีความถูกต้องตามหลักวิชา  มีกระบวนการ  วิธีการท่ีดี  เหมาะสม 
  8.  มีความเป็นประชาธิปไตย 
  9.  ค่อย ๆ ด าเนินไปทีละขั้นอย่างรอบคอบ แต่สม่ าเสมอ 
  10.  เห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตของครู  

  การน าหลักเกณฑ์มาใช้กับการนิเทศ 

  1.  ศึกษานิเทศก์จะไม่บอกวิธีให้ครูท าโดยท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้ 
  2.  ศึกษานิเทศก์ต้องสร้างพลังอ านาจท่ีได้มาจากความนิยม  ความเช่ือถือของคร ู
  3.  ศึกษานิเทศก์ต้องไม่บังคับให้ครูท าตามวิธีการท่ีตนคิด  แต่สามารถเสนอวิธีการท่ีหลากหลาย
ให้ครูเลือกใช้ได้เอง 
  4.  ศึกษานิเทศก์ต้องวางตนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ 
  5.  ในการให้ค าแนะน าแก่ครู  ศึกษานิเทศก์อาจให้ครูค่อยๆ  ปรับปรุงตนเอง 
  6.  หากครูไม่ร้องขอรับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์ต้องหาทางให้ครูเห็นปัญหาท่ีต้องปรับปรุง  หรือ
พัฒนา อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
  7.  การให้ข้อมูลต่างๆ  ต้องเป็นหลักฐานในการปรับปรุง  หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
  8.  หลีกเล่ียงการกระท าท่ีท าให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกว่าถูกต าหนิหรือถูกกล่าวหา  หมดก าลังใจ     
เสียเกียรติยศ 

6.  การอ่านออก  เขียนได้ 

             นโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทกุคน 

              ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย  ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561 – 2580  ซึ่ง          
ต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก าหนดให้มีการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี  21  โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลายมีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา   
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก  อนาคตสามารถแก้ปัญหา  รู้เท่าทันส่ือปรับตัวส่ือสาร
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และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีวินัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมท้ังเป็นพลเมืองดีรู้
สิทธิหน้าท่ีมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสร้าง           
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี  21  นอกจากจะมีการเรียนรู้  เนื้อหา สาระความรู้แล้วทักษะการเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดจนการด าเนินชีวิต  โดยเฉพาะทักษะการส่ือสารคือการอ่านการเขียนได้นับเป็น
ทักษะท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นทักษะการส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล  สารสนเทศต่างๆ  ในการพัฒนาความรู้
กระบวนการคิด  วิเคราะห์วิจารณ์  และสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม    

             ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายขับเคล่ือนการศึกษาท่ี
มุ่งเน้น  ความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน  เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปประธรรม
ยิ่งขึ้น  ปีการศึกษา  2565  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่
อ่านออกเขียนได้ทุกคน  โดยวิธีด าเนินงาน  ดังนี้ 

วิธีด าเนินงาน   

             ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

             1.  ประกาศนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน  โดยต้ังเปูาหมายความส าเร็จไว้ที ่               
                  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3  ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
                 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6  อ่านคล่องเขียนคล่อง  
                  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
             2.  แจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนเชิงรุก        
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             3.  ประชาสัมพันธ์ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดท าส่ือ/นวัตกรรม
พัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ  
             4.  พัฒนาและเผยแพร่ส่ือ/นวัตกรรม  พัฒนาความสามารถในการอ่านการเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ      
ท้ังในรูปแบบของเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือออนไลน์  และวีดิทัศน์เพื่อให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทาง                 
การพัฒนาการสอน  เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน   
             5.  พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเขียนน าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในการสอนการอ่านการเขียน          
ของนักเรียน                     
             6.  ให้บริการเครื่องมือเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านการเขียนส าหรับนักเรียน 
             7.  ประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน  (RT)  ของนักเรียน  ป. 1  ท่ัวประเทศ  
             8.  ก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาต่อตาม
นโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน  

             ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

             1.  วางแผนงานและด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนเชิงรุกอย่างชัดเจน  และ       
เป็นรูปธรรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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             2.  คัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนและรายงานผลผ่านทางระบบการติดตาม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เป็นข้อมูลส าหรับวินิจฉัย  และพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล          
ท้ังนี้สถาบันภาษาไทย  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  จะด าเนินการบริการเครื่องมือคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ให้กับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตส าหรับใช้ในการด าเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน 
การคัดกรอง  และการรายงานผลก าหนดระยะเวลาดังนี้    
             ภาคเรียนท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565  
             ภาคเรียนท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 3  
             3.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้  การอ่านคล่อง
เขียนคล่อง  หรือการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันตามนโยบายท่ีก าหนด  โดย         
ให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการเร่งด่วน  ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการคัดกรองระดับปรับปรุงและพอใช้  และพัฒนา
นักเรียนท่ีมีผลการคัดกรองระดับดีให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป  โดยใช้กิจกรรมแนะแนวทางหรือนวัตกรรม        
ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาก าหนดขึ้น  ตามบริบท  และความเหมาะสม  โดยให้
ความส าคัญ กับการบูรณาการกับแนวคิด  พหุวัฒนธรรม  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการตาม
ช่วงวัย          ของนักเรียนเป็นส าคัญ  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอ่านการเขียน
ของนักเรียน 
             4.  จัดท าส่ือ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนท่ีประสบผลส าเร็จ  โดยจัดท า
เป็นวีดีทัศน์ความยาวประมาณ  5 - 10  นาทีพร้อมจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นส่ือต้นแบบและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมอบ
เกียรติบัตรในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป  ส าหรับการจัดส่งผลงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
จัดท าเป็นผลจากท าหรือคัดเลือกผลงานท่ีประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา
เมื่อส้ินสุด  แต่ละภาคเรียน  และจัดส่งไปท่ีสถาบันภาษา ไทย  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ           
             5.  นิเทศ  ก ากับติดตาม  และสนับสนุนการพัฒนาการอ่านการเขียนของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 
             6.  ประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน  (RT)  ของนักเรียน  ป. 1 ท่ัวประเทศ 
             7.  จัดท ารายงานผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         
ในรูปแบบเอกสารและจัดส่งไปท่ีสถาบันภาษาไทย  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   

7.การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

             ความเป็นมาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี  พ.ศ. 2538  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ในท้องท่ีชนบทห่างไกล  และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยการถ่ายทอดสดจาก
โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์  ในรายการสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  จ านวน 6 
ช่องสัญญาณ  เป็นปฐมฤกษ์ในวันท่ี  5  ธันวาคม  2538  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี  ในปีกาญจนาภิเษก 
พ.ศ. 2539  โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนประเดิม  50  ล้านบาท  ท่ีบริษัททีโอทีจ ากัด (มหาชน) หรือ



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2565  32 
 

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น  ทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อต้ังมูลนิธิการศึกษาทางไกล               
ผ่านดาวเทียมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ  50  ปี 
ให้เป็นตราของมูลนิธิฯ  เป็นการพระราชทานการศึกษาไปสู่ปวงชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  และได้มี     
การก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นในปี  พ.ศ. 2539  และเมื่อวันท่ี  1  พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2545  ได้ออกอากาศการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  โดยมีนายขวัญแก้ว  วัชโรทัย 
รองเลขาธิการพระราชวังฝุายกิจกรรมพิเศษ  ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เป็นท่านแรก 

             มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้สนองแนวพระราชด าริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านทาง
โทรทัศน์  15  ช่องสัญญาณตลอด  24  ช่ัวโมง  จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู  ครูไม่ครบช้ัน  และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและต้ังอยู่ในชนบทห่างไกลท่ีมีเป็นจ านวนมากให้สามารถเข้าถึงการศึกษา         
ท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  รวมท้ังเพื่อการศึกษาของประชาชนท่ัวไป ตลอดจนการพัฒนา         
ครูต้นทางและปลายทางท่ัวประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและ           
มีคุณภาพ  การด าเนินงานดังกล่าวท ามาอย่างต่อเนื่องกว่า  20  ปี 

             มาถึงในปัจจุบัน  ด้วยพระอัจริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ท่ีทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาคือการสร้างความมั่นคงของชาติ
และด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานและพัฒนาต่อยอดงานของพระราชบิดาในทุกด้านซึ่งหนึ่ง
ในโครงการพระราชด าริของล้นเกล้าฯ  รัชกาลท่ี  9  ท่ีมีความส าคัญ  คือ  การจัดการศึกษาทางไกลภายใต้
การด าเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ์

             ปัจจุบันส านักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  ต้ังอยู่เลขท่ี  319 
กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  โทรศัพท์  0 2282 6734  
โทรสาร  0 2282 6735  และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ซึ่งท าหน้าท่ีถ่ายทอด
ออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล  ต้ังอยู่ท่ีโรงเรียนวังไกลกังวล  อ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  77110  โทรศัพท์  032 515 457-8  โทรสาร  032 515 951  เว็บไซต์  www.dltv.ac.th 

 
             แนวทางการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

             ตามหนังสือแนวทางการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ให้ได้มาตรฐานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ให้แนวทาง        
การด าเนินการส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไว้  ดังนี้ 
             การด าเนินงานในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             1.  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
                 1)  วางแผนการด าเนินงาน 

http://www.dltv.ac.th/
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                      1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฝุายต่าง ๆ 
                      1.2  ศึกษา “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)” 
                      1.3  โรงเรียนประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินก่อนการด าเนินงาน) 
                      1.4  รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ 
                      1.5  น าผลการประเมินตนเองเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงาน เพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                 2)  ขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
                      2.1  จัดประชุมช้ีแจงแผนการด าเนินงานให้ทุกฝุายรับทราบและเข้าใจตรงกัน 
                      2.2  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
                      2.3  ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
                 3)  สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
                      3.1  ประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินหลังการด าเนินงาน) 
                      3.2  รายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
                      3.3  จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง 
                 4)  พัฒนางานอย่างต่อเนื่องน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปใช้โดยการวิเคราะห์จุดเด่น  และจุดท่ีควรพัฒนาเพื่อน าไปพัฒนางาน     
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
             2.  ยุทธศาสตร์ 4 5 6 
                 ยุทธศาสตร์  4 5 6  ประกอบด้วยการด าเนินงาน  4  ข้อพื้นฐาน  5  ข้อผู้บริหารจัดท า  6  
ข้อครูน าไปปฏิบัติ  มีรายละเอียด ดังนี ้
                 4  ข้อพื้นฐาน 
                 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “4 ข้อพื้นฐาน” มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้ส ารวจและจัด
สภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยพื้นฐานท่ัวไปโดยรวมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  ดังนี้ 
                 1)  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด และเป็นระเบียบ 
                 2)  โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ านวนนักเรียนติดต้ังโทรทัศน์ให้มีความสูง
เหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์
เครื่องรับโทรทัศน์ท่ีจัดได้ว่าเป็นขนาดท่ีเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการติดต้ังเครื่องรับ
โทรทัศน์ท่ีเหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน 
                 3)  ครูเอาใจใส่ก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน 
 4)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและต้ังใจเรียนรู้ไปพร้อมกันกับนักเรียนในโรงเรียนต้นทาง 
                 5  ข้อ ผู้บริหารจัดท า 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “5 ข้อผู้บริหารจัดท า” มุ่งเน้นให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ด าเนินการ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  มีข้อท่ี
ผู้บริหารควรด าเนินการดังนี้ 
                 1)  วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่าน  ดาวเทียมอย่างจริงจัง  และอ านวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
                 2)  เป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่น  และน าพาครู  ทุกคน  ทุกฝุาย  ตระหนัก  เห็นความส าคัญและ     
ให้ความร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
                 3)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  และโทรทัศน์ขนาดเหมาะสม         
กับห้องเรียน  และจ านวนนักเรียน  รวมถึงการก ากับ  ดูแลให้มีการติดต้ังโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสม   
กับระดับสายตานักเรียน 
                 4)  จัดหา  ส่งเสริม  ก ากับ  ดูแลให้มีคู่มือครูสอนทางไกลผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ราย
ช่ัวโมง 
                 5)  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล     
ผ่านดาวเทียมของทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 
                 ครูน า 6 ข้อปฏิบัติ 
                 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “6 ข้อครูน าไปปฏิบัติ” มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนปลายทาง
ด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีข้อท่ีครู
ควรด าเนินการ  ดังนี้ 
                 1)  จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
                 2)  เตรียมการสอนล่วงหน้า  ท้ังส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์  ใบงาน  ใบความรู้และกิจกรรมเสริม 
ตามท่ีคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก าหนด  รวมท้ังมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม  ในการเรียน
ครั้งต่อไป 
                 3)  ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่  ก ากับ  ดูและแนะน า
นักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 
                 4)  สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้ ส้ินสุดลงและบันทึกผล       
การจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง 
                 5)  วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้ ส้ินสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้        
ท าให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
                 6)  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีไม่บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 
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กรอบแนวคิดรูปแบบและกระบวนการนิเทศ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  ได้ก าหนดให้มกีระบวนการ
นิเทศแบบ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ 2565 โดยสังเคราะห์องค์
ความรู้สู่การก าหนดเป็นกระบวนการนิเทศ  เพื่อใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน ในปีการศึกษา  
2565  โดยเฉพาะการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า  2019 (COVID 19) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  ได้ใช้รูปแบบ กระบวนการและวิธกีารในการนิเทศเพื่อขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบโดยการบูรณาการตามบริบท  และสภาพการณ์ รวมท้ังการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน ในครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
แนวคิดวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 
ความเป็นมาของวงจรคุณภาพ PDCA 
 วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA หรือ วงจร PDCA หรือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
หรือวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรควบคุมคุณภาพและวงจรเดมมิ่ง เป็นต้น ซึ่ง
มีช่ือเรียกที่ต่างกันไปตามแนวคิดของนักบริหารจัดการหลายท่าน ดังนี้ 
 ยาเบ็น (2553) กล่าวว่า แนวคิดการบริหารงานคุณภาพ ถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 โดย W. Edwards Deming เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่ชาวอเมริกายัง
ไม่ได้มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง ส าหรับการน าแนวคิดการบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการบริหารงาน
อย่างจริงจังนั้น ได้เริ่มต้ังแต่ปลายปี 1940 โดยความพยายามของบุคคลท่ีมีบทบาทในการบริ หาร
คุณภาพ เช่น Juran , Feigenbaum และ Deming ในปี 1951 Feigenbaum ได้แต่งหนังสือเรื่อง 
Total Quality Control และในปีเดียวกัน Joseph M. Juran เขียนหนังสือ เรื่อง Juran’s Quality 
Control Handbook วงจรบริหารคุณภาพได้รับความนิยมและมีผลในทางปฏิบัติมากในประเทศ
ญี่ปุุนซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับชาติ ท่ีเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดี ท้ังนี้เนื่องจากญี่ปุุน
เป็นประเทศท่ีแพ้สงครามโลกครั้งท่ี 2 (WWII) และต้องการฟื้นฟูประเทศโดยการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพส่งออกเพื่อน าเงินตราเข้าประเทศ ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าทางด้านการผลิต
อุตสาหกรรม และสินค้าของสหรัฐเป็นท่ีต้องการของลูกค้าท่ัวโลก ดังนั้นสหรัฐจึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ในด้านการผลิต โดยไม่รู้ตัวว่าคุณภาพของสินค้าจะมีการเปล่ียนแปลง
อย่างใหญ่หลวง ในทศวรรษต่อมาในปี 1951 ประเทศญี่ปุุนโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
แห่งประเทศญี่ปุุน (Japanese of Scientists and Engineers : JUSE) ได้จัดท ารางวัล Deming 
Prize เพื่อมอบให้กับบริษัทท่ีมีผลงานด้านคุณภาพท่ีดีเด่นในแต่ละปี รางวัลดังกล่าวมีผลต่อการ
ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสินค้าในญี่ปุุนเป็นอย่างมากในปี  1987 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มอบ
รางวัลคุณภาพแห่งปีท่ีเรียกว่า Malcolm Baldrigre Award แก่องค์กรท่ีมีผลงานด้านการประกัน
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 ปรัชญาของการบริหารงานคุณภาพ มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนทุกฝุายร่วมมือกันในการสร้าง
คุณภาพของงานขององค์กร หลักการของ Kaizen ในประเทศญี่ปุุนต้องการให้พนักงานทุกคนค้นหา
ปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอนให้ปูองกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไม่พึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ข้อมูลข่าวสาร หรือความส าเร็จของเปูาหมายตามท่ีลูกค้าท่ัวท้ังภายใน
และภายนอก รวมท้ังฝุายบริหารคาดหวัง ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรือสืบค้นเพื่อสามารถระบุ
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้รับการแก้ไขปรับปรุง (บาเย็น, 2553 : 1) 
 เมื่อเริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ 4 ฝุาย ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ฝุายออกแบบ ฝุายผลิต ฝุายขายและฝุายวิจัย (พระสุ
ค า สุยา, 2552 : 37) ต่อมา Edward Deming ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาให้กับ
อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุุน ผ่านสหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุุน (Japanese Union of 
Scientists and Engineers : JUSE) ในปี ค.ศ.1951 ซึ่ง Deming ได้น าแนวคิดของ Walter 
Shewhart นักสถิติชาวอเมริกา ท่ีได้เขียนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานองค์ไว้ในปี 
ค.ศ.1939 เรียกว่า “วงจรชิวฮาร์ท (Shewhart Cycle)” หรือ “วงจร PDSA” ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 1) P (Plan) หมายถึง การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 2) D (Do) หมายถึง 
การลงมือปฏิบัติตามแผน 3) S (Study) หมายถึง การศึกษาผลการประเมินย้อนกลับเพื่อยืนยันแผน
หรือเพื่อปรับแผน และ 4) A (Act) หมายถึง การท าเป็นแผนถาวรหรือศึกษาเพื่อปรับปรุงแผน (มนต์
ชัย, 2555 : 189) Deming ได้น าวงจรชิวฮาร์ทมาปรับปรุงใหม่ เรียกว่า วงจร PDCA (Plan, Do, 
Check และ Act) โดยได้อธิบายรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น แล้วจึง
น าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุุนจน
เจริญก้าวหน้า จนได้รับการยอมรับในเวลาต่อมาว่าเขาเป็นผู้น าการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Deming, 
1994. อ้างถึงใน มนต์ชัย เทียนทอง, 2555 : 189) 
 
แนวคิดและลักษณะส าคัญของวงจรคุณภาพ PDCA 
 Deming (1994) ได้กล่าวถึงแนวคิดและลักษณะส าคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการแข่งขันทางด้านการผลิต หลักการนี้เรียกว่า Deming’14 Management 
Principles สรุปได้ดังนี้ 
 1.  การก าหนดเปูาหมายท่ีแน่นอนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผลผลิตและบริการโดยใช้
การศึกษาค้นคว้าและน านวัตกรรมมาปรับปรุงการออกแบบการผลิตและบริการอย่างสม่ าเสมอ 
 2.  การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม่ๆ รวมถึงการน าแนวคิดของทุกคนทุกฝุาย มาใช้ตัดสินใจ
ร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพขึ้นในองค์การจนกลายเป็นวิถี
ชีวิต 
 3.  การยึดมั่นในหลักการขององค์การ เพื่อยึดเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การ 
 4.  การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการในด้านต่างๆ สนใจและยอมรับแนวคิดของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ผู้รับบริการพอใจ 
 5.  ปรับปรุงระบบการผลิตหรือกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิตการบริการ 
 6.  จัดการฝึกอบรมความรู้ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน 
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 7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสร้างภาวะผู้น า ให้บุคลากรท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 8.  ขจัดความกังวลต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพท้ังองค์การ เช่น เมื่อบุคลากรกลัวการเส่ียงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จะมีผลท าให้การ
ปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดนี้ลดลง ผู้บริหารจะต้องบริหารงานให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคน สร้าง
ความมั่นใจ ให้ทุกคนกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น 
 9.  ร่วมกันท างานเป็นทีม สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 10.  เน้นการกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจท างาน โดยบอกวิธีการกระท าให้ถึงเปูาหมายว่าควร
ท าอย่างไร (how to) เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพงาน และอาจกระตุ้นเสริมด้วยการใช้ค าขวัญ 
 11.  เน้นการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพ (How Good) มากกว่าจะมุ่งปริมาณ หรือมุ่งการ
ท างานให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ 
 12.  กระตุ้นให้ทุกคนใช้ความสามารถในการท างานให้เต็มศักยภาพ ขจัดอุปสรรคท่ีมีผลต่อ
ความภูมิใจในการท างาน ให้ความเป็นธรรม และเอาใจใส่บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหลีกเล่ียง
การน าผลการประเมินด้านลบมาท าลายหรือบั่นทอนความมุ่งมั่นต้ังใจท างาน 
 13.  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงการท างานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 14.  ปฏิบัติงาน (Take Action) ตามแนวทางท่ีกล่าวมาเพื่อให้เกิดความส าเร็จโดยทุกคนทุก
ฝุายร่วมมือกัน และฝุายบริหารให้การสนับสนุนและรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 
 ยาเบ็น (2555 : 1) ได้สรุปแนวคิดของระบบการบริหารคุณภาพ มีหลักการท่ีส าคัญ 3 
ประการ คือ 1) มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) 2) การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ 3) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees 
Involvement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  การมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ลูกค้าเป็นสาเหตุส าคัญท่ี
ท าให้ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้าการให้ความส าคัญ
กับลูกคาจะไม่ถูกจ ากัดอยู่ท่ีลูกค้าจริงๆ หรือท่ีเรียกว่า ลูกค้าภายนอก (External Customer) ท่ีซื้อ
สินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัวครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหน่วยงานท่ีอยู่ถัดไป
จากเราซึ่งรอรับผลงาน หรือบริการจากเรา ท่ีเรียกว่า ลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดยเราจะ
ท าหน้าท่ีเป็น ผู้ท่ีส่งมอบภายใน (Internal Supplier) ในการส่งมอบผลงานและสร้างความพอใจ
ให้แก่พวกเขา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่คุณภาพ (Quality Chain) 
 2.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous Improvement) องค์การท่ีจะท า จะต้องกล้า
ตัดสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ซึ่งสามารถด าเนินงานได้ดังนี้ 
  2.1 ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง 
  2.2 พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการด าเนินงานท่ีเรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง 
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  2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรมชาติและไม่สร้าง
ความสูญเสียจากการตรวจสอบ 
 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement) เป็นการมีส่วนร่วมต้ังแต่พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officers) หรือ CEOS ต้องมีความ
เข้าใจ และยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดให้เกิดขึ้น ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพของธุรกิจอย่างสอดคล้องและลงตัว โดยทีมงานจะเป็นกลจักรส าคัญในการผลักดันธุรกิจไป
ข้างหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
 อนันต์ (2552) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของวงจรคุณภาพ PDCA ไว้ดังนี้ 
 1.  การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Management) เป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารคุณภาพ ต้ังแต่การก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการท่ีจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น และให้ความส าคัญการ
สร้างคุณภาพท่ีเป็นรูปธรรม 
 2.  การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
คุณภาพขององค์การ จะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบและความ
เข้าใจในข้อจ ากัดของสถานการณ์ โดยผู้พัฒนาคุณภาพจะต้องศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นตามหลักเหตุผล และหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามหาวิธีการ ท่ีเรียบง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพท่ีสุด (Simple but Efficient) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลงาน ซึ่งต้อง
ด าเนินงานผ่านการบริหาร การฝึกอบรม และการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกทุกคนมี
จิตส านึก มีความมุ่งมั่นและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ เพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุความเป็นเลิศ (Excellence) ของคุณภาพและการด าเนินงาน 
 3.  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการจัดระบบการท างาน และการ
ปฏิบัติการ สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะด าเนินการโดยก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับมาตรฐาน โดยปรับการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยผู้ควบคุมคุณภาพจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาตาม
ความเหมาะสม 
 พระสุค า (2552 : 38) ได้กล่าวถึงแนวคิดและลักษณะส าคัญของวงจรคุณภาพ PDCA ไว้ดังนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะสม (ซึ่งใน
ระยะเริ่มแรกหมายถึงการปรับปรุงแก้ไข) แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะแต่ละ
ขั้นตอนถูกมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝุาย ขณะท่ีฝุายบริหารก าหนดแผนงานและ
ต้ังเปูาหมายส าหรับพนักงาน พนักงานก็ต้องลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีฝุายบริหารได้
ก าหนดได้ ในขณะท่ีผู้ตรวจสอบคอยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะๆ และ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ หากการปฏิบัติงานมีความผิดพลาดหรือเบ่ียงเบนไปจากเปูาหมายก็จะได้
แก้ไขได้ทันที พนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายก็จะได้รางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าไม่
สามารถท าได้ ตามเปูาหมายก็จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีต่ า การด าเนินงานในลักษณะนี้จะเห็น
ได้ว่าค่อนข้างแข็งกระด้าง นอกจากผู้บริหารจะไม่ประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ท่ีรู้ดีท่ีสุด
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เกี่ยวกับกระบวนการท างานแล้ว ยังขาดวิสัยทัศน์ท่ีดีในเรื่องของการประสานงานภายในหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นวงจร 
Deming ได้พัฒนาไปในทิศทางท่ีนุ่มนวลขึ้นในประเทศญี่ปุุนซึ่งได้ให้ความส าคัญกับพื้นฐานการ
บริหารงาน 2 อย่าง นั้นก็คือ การส่ือสารและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในหน่วยงาน โดยผู้บริหาร
ยังคงเป็นผู้ก าหนดแผนงานแต่จะส่ือสารผ่านช่องทางหัวหน้างานและพนักงานตามล าดับขั้นเปูาหมาย
ถูกก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมเป็นไปได้ 
 
ความหมายของวงจรคุณภาพ PDCA 
 มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของวงจรคุณภาพ PDCA 
ไว้ดังนี้  
 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) กล่าวว่า การบริหาร
คุณภาพ หมายถึง กระบวนการช้ีบ่งและการบริหารกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งจุดประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรโดยท่ัวไป หมายถึง การหมุนวัฏจักรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้ครบท้ัง 4 ขั้นตอน คือ 1) จัดท าและวางแผน (Plan) 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดวิธีด าเนิน 2) ปฏิบัติตามแผน (Do) ค้นหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ด าเนินการ ด าเนินการตามวิธีท่ีก าหนด เก็บรวบรวมข้อมูล 3) ติดตามผลการประเมิน (Check) 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน วิธีการท างานมาตรฐานหรือไม่ 4) ก าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้เป็นไปตามแผน (Action) หามาตรการ สาเหตุ และแก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิด
ซ้ าขึ้นอีก ปรับปรุงระบบการท างานและเอกสารวิธีการท างานมาตรฐาน 
 ธนา (ม.ป.ป.) กล่าวว่า วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย P = Plan คือ การ
วางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีได้ก าหนดขึ้น D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนใน
แผนงานท่ีได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ จึงยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนงานท่ีได้ผลส าเร็จเพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป เมื่อได้วางแผน (P) น าไปปฏิบัติ (D) 
ระหว่างปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงโดย
เริ่มจากการวางแผนวนไปเรื่องๆ จนครบรอบ จึงเรียกว่าวงจร PDCA  
 มนต์ชัย (2555 : 189) กล่าวว่า PDCA เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “วงจรบริหารคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management) กล่าวคือ เป็นวงจรท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอน การ
ตรวจสอบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยน าวงจร PDCA ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรท่ีเน้นทาง
คุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีต้องการเท่านั้น แต่
ยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีต้นทุนในการด าเนินงานท่ีได้เปรียบคู่แข่งขัน นักวิชาการ
ทางด้านคุณภาพจึงได้ให้ความส าคัญกับวงจร PDCA เนื่องจากสามารถน าไปใช้วางแผนและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการท่ีเน้นคุณภาพต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดี 
 กมลวรรณ (2557 : 47) สรุปว่า การจัดการคุณภาพ คือ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ท างานท่ีต้องมีแนวคิดเน้นในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งเป็นคุณภาพท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้าท้ังลูกค้า
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ภายในอันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและลูกค้าภายนอก อันหมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดย
พนักงานทุกคนในองค์การมีส่วนร่วม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพของ
ผลผลิตและการให้บริการขององค์กรท้ังระบบ 
 ยงยุทธ (2558 : 60) ได้ให้ความหมายของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA หมายถึง 
กระบวนการบริหารงานคุณภาพในการด าเนินงาน โดยมีประบวนการ 4 ขั้น ประกอบด้วย ขั้น
วางแผน (Plan : P) ขั้นด าเนินการ (Do : D) ขั้นตรวจสอบ (Check : C) ขั้นสรุปและรายงานผล (Act 
: A) มีกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้การด าเนินงานทุกขั้นตอนเกิดคุณภาพ มี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  มีกระบวนการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนของกิจกรรม โดยผู้บริหารให้
ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ัวทั้งสถานศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของวงจรคุณภาพ PDCA สรุปได้
ว่า PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ 1) Plan 
(วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดเปูาหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลา 2) Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน มีวิธีการด าเนินการ มีผลการ
ด าเนินการ 3) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินผล การประเมินโครงการ 
การด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 4) Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมา
พัฒนาแผน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุง
หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานใหม่ ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
กระบวนการนิเทศแบบวงจรคุณภาพ PDCA 
 มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวถึงกระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ไว้ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 6-7) ได้ศึกษาและสรุปกระบวนการ
นิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง  (Demming’s Cycle) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
การศึกษาโดยท่ัวไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) 
การปฏิบัติตามแผน 3) การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 4) การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 
สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.2 แสดงแผนภาพวงจรของเดมมิ่ง (Circle Demming Cycle) 
 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550: 6) 

 
  1. การวางแผน (P-Plan) 
   1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
   1.2 การก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ  
   1.3 การจัดท าโครงการนิเทศ  
   1.4 การจัดท าแผนการนิเทศ  
  2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 
   2.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ  
   2.2 การก ากับติดตาม  
   2.3 การควบคุมคุณภาพ  
   2.4 การรายงานความก้าวหน้า  
   2.5 การประเมินความส าเร็จเป็นระยะๆ 
  3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
   3.1 การก าหนดกรอบการประเมิน  
   3.2 จัดหาสร้างเครื่องมือการประเมิน  
   3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.4 วิเคราะห์ข้อมูล  
   3.5 สรุปผลการประเมิน  
  4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข (A-Act)  
   4.1 จัดท ารายงานผลการนิเทศ  
   4.2 น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่  
   4.3 พัฒนาต่อเนื่อง 
  พระสุค า (2553: 38) โครงสร้างของวงจร PDCA ขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA 
ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบเพื่อ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วจึง 
“ตรวจสอบ” ผลท่ีเกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลท่ีสุดก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถ

การวางแผน  
(Plan) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 
(Check) 

 

การปฏิบัติตามแผน 
(Do) 

 

การปรับปรุงแก้ไข  
(Act) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009212183985
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009212183985
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บรรลุเปูาหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม (พระสุค า, 
2553 : 38) ขั้นตอนท้ัง 4 ข้ันตอนของ Deming’s circle ประกอบด้วย 
  1.  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด โดย
จุดเริ่มต้นจะต้องมีการตระหนักถึงปัญหาและก าหนดปัญหาท่ีจะแก้ไข มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือก
ทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อเลือกวิธีท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการวางแผน
ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวนส่ิงใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง 
เพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท้ังในด้าน
แรงงาน วัตถุดิบ ช่ัวโมงการท างาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพ
ปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้และ
ทักษะอย่างลงตัว โดยท่ัวไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
   ประเภทท่ี 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตหรือก าลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมส่ิงนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อม
ของเราส าหรับส่ิงนั้น 
   ประเภทท่ี 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อ
เปล่ียนแปลงสภาพท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพท่ีดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตได้
ด้วยการเริ่มต้นเปล่ียนแปลงต้ังแต่ปัจจุบัน 
  2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นการน าทางเลือกท่ีตัดสินใจไปสู่การ
ปฏิบัติโดยมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และความจ าเป็นอย่างถ่องแท้แล้ว และให้
ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินงานตามแผน รู้ถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ มีการจัดอบรมเพื่อ
ด าเนินงานตามแผน และมีการจัดทรัพยากรท่ีจ าเป็น การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ี
ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม่ พร้อมกับส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาที
สุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าท่ีเกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ ทราบ
ความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
  3.  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีได้รับ
จากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมิน
ควรประเมินการด าเนินงานขององค์การว่าสามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ และเนื้อหาสาระของ
แผนมีความครบถ้วนหรือไม่ หากการประเมินพบว่าผลงานออกมาได้ถูกต้องตรงตามเปูาหมายก็
สามารถน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับการด าเนินงานในครั้งต่อไปได้ แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้าม
เสมอ การตรวจสอบท าให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์
ทีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ส่ิงส าคัญก็คือเราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลท่ีได้
จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับข้ันตอนถัดไป 
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  4.  ขัน้ตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นขั้นตอนการแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสม จะ
พิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่ 
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หากเป็นกรณีแรกก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้
เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีท่ีสอง 
ซึ่งก็คือผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ เราควรน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห์และ
พิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป หากเกิดจาการวางแผนท่ีไม่ดีต้ังแต่ต้น องค์การจะต้องหา
สาเหตุของการวางแผนท่ีไม่ดีก่อน แล้วจึงท าการปรับปรุงคุณภาพการวางแผนและปรับปรุงเนื้อหา
ของแผนด้วย 
 วงจรคุณภาพ Deming’s cycle (P-D-C-A) เป็นวงจรคุณภาพท่ีเป็นพลวัตร พัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังภาพท่ี 1-2 
 

 
ภาพที่ 1 วงจรคุณภาพ Demings’s circle (Deming, 1994) 

 

 
ภาพที่ 2 พลวัตรวงจรคุณภาพ Deming cycle (Deming, 1994) 
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ประโยชน์ของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (2554) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของวงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA ไว้ว่า 
 1.  การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง การ
วางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นการศึกษา คือการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความ
ต้องการของตลาด ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือเงินทุน เป็นต้น 2) ขั้นเตรียมงาน คือ 
การวางแผนเตรียมงานด้านสถานท่ี การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของพนักงาน  อุปกรณ์ 
เครื่องจักร วัตถุดิบ เป็นต้น 3) ขั้นด าเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละ
ฝุาย เช่น ฝุายผลิต ฝุายขาย ฝุายโฆษณา เป็นต้น 4) ขั้นการประเมินผล คือการวางแผนหรือ
เตรียมการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากค าติชมของ
ลูกค้า หรือประเมินจากเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผลท่ีได้จากการประเมินเกิดความ
เท่ียงตรง 
 2.  การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือ
ทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานจะเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย น าไปสู่เปูาหมาย
ท่ีก าหนดไว้ 
 3.  การตรวจสอบ ให้ได้ผลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได้ ประกอบด้วย ตรวจสอบจากเปูาหมายท่ีได้
ก าหนดไว้ มีเครื่องมือท่ีเช่ือถือได้ มีเกณฑ์การตรวจสอบท่ีชัดเจน มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน 
บุคลากรท่ีท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อการตรวจสอบได้รับการ
ยอมรับ การปฏิบัติงาน ขั้นต่อไปก็ด าเนินต่อไปได้ 
 4.  การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น วงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ 
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

ศึกษาแนวคิดการนิเทศแบบการช้ีแนะ (Coaching) และแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นรูปแบบ BUAPHUT Model  ภายใต้กระบวนการนิเทศ SPDCA+  
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้  

    S : Survey  หมายถึง การส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นและ
สภาพปัญหา 

    P : Plan  หมายถึง การศึกษาเอกสาร วางแผนการนิเทศ วางแผนสร้างเครื่องมือหรือ
จัดท าโครงการ 

    D : Do  หมายถึง การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้รับ
การนิเทศ  

    C : Check  หมายถึง การสอบถามการน าไปใช้ สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับการนิเทศ 

    A : Act  หมายถึง วิเคราะห์และสรุปรายงานผล 
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    A : Accountability  หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และการเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณชน 

       องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นรูปแบบการ
นิเทศ BUAPHUT Model ดัง ๗ องค์ประกอบต่อไปนี้ 

B : Best Practice  หมายถึง การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ    
U : Understanding  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ    
A : Action  หมายถึง การลงมือปฏิบัติ 
P : Participation  หมายถึง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย 
H : Heart  หมายถึง ความรักความเอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
U : Unity  หมายถึง ความเป็นเอกภาพ ท างานเป็นทีม 
T : Technology  หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน 

       สรุปแผนภาพการพัฒนารูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 3 
แนวทางการด าเนินการนิเทศ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้พัฒนาระบบนิเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในสังกัดทุกระดับช้ัน โดยใช้การนิเทศกระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ 2565 เป็นการนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 จึงได้ปรับกระบวนการนิเทศให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการสอนของครูและคุณภาพของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการนิเทศ 
 การนิเทศงานนโยบายและจุดเน้น ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ด าเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดแนวนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐานและนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
และสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบการนิเทศ 

2. ก าหนดนโยบายและจุดเน้นท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน จ านวน 7 ประเด็น ดังนี ้
   2.1 การอ่านออก เขียนได้ 

 2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 2.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  
และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6 การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
2.7 การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

3 ออกแบบการนิเทศ โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและจุดเน้น ได้น าผลการ
วิเคราะห์นโยบาย และผลการศึกษาสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) มาออกแบบการนิเทศให้เหมาะสม โดยในแต่ละนโยบาย ได้ก าหนดรายละเอียดซึ่ง
ประกอบด้วย เรื่องท่ีนิเทศ รูปแบบการนิเทศ (On Site  On Line  On hand  และ On Demand) 
กระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ เพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ เครื่องมือ
นิเทศ และองค์ความรู้/เนื้อหาท่ีนิเทศ 
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4 รายละเอียดการด าเนินการนิเทศ 
1) การอ่านออก เขียนได้ 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

1.การอ่านออก 
เขียนได้ 

การอ่านออก 
เขียนได้ 

On site 
On Line   
On hand   
On Demand 

S : Survey  ศึกษาข้อมูลการประเมินการอ่าน การเขียน
ของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 
P : Plan วางแผนการนิเทศ  ดังนี้ 
    1.ออกแบบการนิเทศ 2.สร้างเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม 
D :  Do  ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ติดตามการจัดการเรียนการสอนอ่าน  และการสอน
เขียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของครูผู้สอนภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ผ่านแบบส ารวจ
ออนไลน์ Google Form 
    2. น าผลจากการติดตามการจัดการเรียนการสอนอ่าน  
และการสอนเขียน  มาสังเคราะห์สภาพ ปัญหา และทิศ
ทางการจัดการเรียนการสอนอ่าน และเขียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการสอนอ่าน สอนเขียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   3. จัดประชุมเครือข่ายการนิเทศ  เพื่อร่วมกันก าหนด
กรอบประเด็นค าถามท่ีจะใช้ในการนิเทศแนวทางการ  

1.ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนอ่าน  
และการสอนเขียน
ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19)  ของ
ครูผู้สอนภาษาไทย 
2. ร้อยละของครูท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ 

ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย  
ระดับ
ประถมศึกษา  
ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 โรงเรียน
ละ 1 คน 

1. แบบติดตาม
การจัดการเรียน
การสอนอ่าน  
และการสอน
เขียนภายใต้
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19)  
ของครูผู้สอน
ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา  ใน
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา                  
สุราษฎร์ธานี        
เขต 2  
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. 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

 การอ่านออก 
เขียนได้(ต่อ) 

  พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  รวมทั้งค้นหาแนวทาง กระบวนการ
ในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การ
เขียนของนักเรียน 
    4. นิเทศครูผู้สอนภาษาไทย  โรงเรียนละ 1 คน  
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของ
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบ Online ผ่าน Google Meet 
   5. จัดท า Google Site ส าหรับเป็นช่องทางการเรียนรู้
บนเว็บไซต์และแขวนคู่มือต่าง ๆ ไว้บนระบบ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดมาศึกษาได้แบบ On Hand 
C : Check จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

จัดการความรู้  โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลังการ
ปฏิบัติงานนิเทศ (After Action Review) เพื่อสรุปเป็น
องค์ความรู้ (KM) เป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีของแต่ละคน (Best 
Practice) ใช้รูปแบบนิเทศแบบ Online ผ่าน Google 
Meet 

  2. ชุดค าถามเพื่อ
นิเทศแนว
ทางการพัฒนา
ทักษะการอ่าน
การเขียนของโร
นา 2019 
(COVID-19)    
3. Google Site : 
Web Base 
Learning  
4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 
 

. 
 



 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2564  49 
 

 

 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

    A : Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :  Accountability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์
ของกลุ่มนิเทศฯ, Facebook Fan Page ประชาสัมพันธ์       
สุราษฎร์ธานี เขต 2 
 

   

 
. 
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2) ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
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) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

3) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

On Site   
On Line   
On hand   
On Demand 

 S : Survey  
- วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET/ NT/RT 
และผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา   
- วิเคราะห์ประเด็นในการนิเทศท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
-ส ารวจความพร้อมของผู้รับการนิเทศ ความพร้อมของส่ือ 
เครื่องมือนิเทศ 
-ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ/แผนงาน/โครงการ/แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
P : Plan 
-วางแผนการนิเทศ ก าหนดรูปแบบการนิเทศ เตรียมส่ือ  
เครื่องมือการนิเทศ และเตรียมความพร้อมผู้นิเทศ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือนิเทศ / เครื่องมือนิเทศ 
- ก าหนดปฏิทิน ประสาน ติดต่อกับผู้รับการนิเทศ  
 

1.ร้อยละของ
โรงเรียนท่ี
ด าเนินงานตาม
แผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ 
สถานศึกษา 
2.ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีมีความ
พึงพอใจต่อการ
นิเทศอยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด 

ครูผู้สอนทุก
โรง ในสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

1. แบบบันทึกการ
นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงานตาม
แผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ 
สถานศึกษา 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 
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.นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

 3 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ต่อ) 

การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 D : Do 
- ด าเนินการนิเทศ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ/แผนงาน/ 
โครงการ/แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
C : Check 
- วิเคราะห์และสรุปผลผลการนิเทศ ก ากับติดตาม แผน
และการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
สถานศึกษา  
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ปัญหาอุปสรรค ใน
จัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน  
-น าเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด เพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้ดียิ่งขึ้น 
- ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ การประเมินผล 
การด าเนินงานท่ีผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการ
ประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรค
อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล จะต้องมี 

   

. 
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นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

 3 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ต่อ) 

การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 การปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข อาจท าได้โดย
การให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องท่ีปฏิบัติใหม่อีกครั้ง 
- สรุป รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
A : Act 
- ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ การประเมินผล 
การด าเนินงานท่ีผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการ
ประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรค
อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล จะต้องมี
การปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข อาจท าได้โดย
การให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องท่ีปฏิบัติใหม่อีกครั้ง 
- สรุป รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
A : Accountability 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ / เว็บไซต์ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
-เผยแพร่ผลงานทางส่ือเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
-เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ประสบ
ความส าเร็จเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนอื่นในเครือข่าย 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน  
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4.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

4 การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
Active learning  
และพัฒนาระบบ
การวัดและ
ประเมินผล 

1 การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย 

On Line S : Survey ศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยจากข้อมูลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ด าเนินการ
ไปแล้ว มีโรงเรียน 90 โรงเรียน ท่ีต้องปรับปรุงหลักสูตร
ในองค์ประกอบต่าง ๆ 
P :  Plan  วางแผนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ On Line 
ผ่าน Google Meet 
D :  Do ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 

-  ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย  

- แต่ละโรงเรียนตรวจสอบข้อควรปรับปรุงของตนเอง 
- จัดกลุ่มโรงเรียนท่ีมีข้อควรปรับปรุงเดียวกัน  
- ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม โดยมีศึกษานิเทศก์คอยให้การ

แนะน า ช่วยเหลือ 
C :   Check  สอบถามการรับรู้และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การนิเทศ และ โดยใช้ Google form 
A : Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 

ร้อยละของโรงเรียน
ท่ีได้รับการนิเทศ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
มีการรับรู้และความ
พึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป  

ครูวิชาการ
ปฐมวัย 
โรงเรียนละ             
1 คน 

1. แบบประเมิน
การรับรู้และ
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 

. 
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นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

   A :  Accountability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   

 2. การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา (การ
น าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้
ในสถานศึกษา) 
 

On Site  
On Line  
On hand  
On Demand 

S :   Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ ของครู
ปฐมวัย  และครูสังคมศึกษาระดับข้ันพื้นฐานในสังกัดทุก
คน โดยใช้ Google form 
P :  Plan  ประชุมคณะนิเทศโดยน าผลการส ารวจมาวาง
แผนการนิเทศ เลือกรูปแบบการนิเทศ และ ช่องทางในการ
นิเทศ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนิเทศ 
D : Do  ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 

การนิเทศระยะที่ 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On Line  
On hand และ On Demand ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom โดย
จัดท าห้องนิเทศและเชิญครูปฐมวัยและครูสังคมศึกษาเข้ารับ
การนิเทศตามท่ีได้ส ารวจไว้ โดยเข้ารับการนิเทศ    ตามห้อง 
ต่าง ๆ  2  ห้อง  ดังนี้ 
ห้องนิเทศท่ี 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ห้องนิเทศท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 
 
 
 

1.ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีน า
หลักสูตรต้าน
ทุจริตไปใช้ 
2. ร้อยละของครูท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ 

ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย
และครูสังคม
ศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐานทุก
คน ทุก
โรงเรียน 

1.แบบส ารวจความ
ต้องการการนิเทศ
การใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 
2.แนวทางการน า
หลักสูตรต้านการ
ทุจริตศึกษาไปใช้ 
3.แบบก ากับ  
ติดตามการใช้
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
4  แบบสังเกต
พฤติกรรมการน า
หลักสูตรด้านการ
ทุจริตศึกษาไปใช้
ในห้องเรียน 
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.นโยบาย/จุดเนน้ เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

   การนิเทศระยะที่ 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On site 
โดยสุ่มเลือกสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศระยะท่ี 1 จ านวน  1  คน  สุ่ม
เลือกสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสังคม
ศึกษาท่ีได้รับการนิเทศระยะท่ี 1 จ านวน  1  คน 
C :  Check สอบถามความพึงพอใจของครู  โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ก ากับ  ติดตามโดยใช้เครื่องมือ
แบบก ากับ  ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
Google form 
A :  Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :     Accoutability    เผยแพร่ผลการนิเทศทาง
เว็บไซต์ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและคลิปการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในระดับปฐมวัย  และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน 
ทาง You Tube 
 

  5  แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 
 

. 
 
 
. 
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นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

 3. การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ 
Backward 
Design 

    5  แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 
 

 4. การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(หลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) 

On Hand S : Survey ส ารวจปัญหาและความต้องการการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
P : Plan วางแผนด าเนินการ ดังนี้ ศึกษาเอกสารการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดท าหน่วยการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ สร้างแบบบันทึกการนิเทศ  ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลา สิงหาคม-กันยายน 
2654  
D : Do ด าเนินการตรวจสอบเอกสารแบบนิเทศ บันทึก
การนิเทศ 
C : Check เสนอแนะ ช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงหน่วย
การเรียนรู้ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
A : Act น าข้อมูลท่ีได้จากแบบนิเทศไปวิเคราะห์ สรุป 
และรายงานผลการนิเทศ 
A :  Accoutability  รวบรวมหน่วยการเรียนรู้ท่ีดีและ
เป็นแบบอย่างได้เผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัด 
 

 

ร้อยละของครูท่ี
สามารถจัดท า
หน่วยการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ 

ครูผู้ช่วยที่
บรรจุเป็น
พนักงาน
ราชการ ปี 
2563  ท่ี
รับผิดชอบ
ระดับ ป.1 – 
ม.3 เป็นครู
ผู้ช่วย 50 คน 
ใน 50 
โรงเรียน 

แบบบันทึกการ
นิเทศการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ 
เป็นแบบ
ปลายเปิด 

. 
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นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
Active learning  
และพัฒนาระบบ
การวัดและ
ประเมินผล 

5. การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ Active 
Learning ระดับ
ปฐมวัย 

On Site   
On Line   
On hand   
On Demand 

S : Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ ของครูปฐมวัย
ในสังกัดทุกคน โดยใช้ Google form 
P : Plan  ประชุมคณะนิเทศโดยน าผลการส ารวจมาวาง
แผนการนิเทศ เลือกรูปแบบการนิเทศ และ ช่องทางใน
การนิเทศ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนิเทศ 
D : Do ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี ้
 การนิเทศระยะท่ี 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On 
Line  On hand และ On Demand ผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Zoom โดยจัดท าห้องนิเทศและเชิญครูปฐมวัยเข้ารับการ
นิเทศตามท่ีได้ส ารวจไว้ โดยเข้ารับการนิเทศตามห้อง                 
ต่าง ๆ 4 ห้อง ดังนี้  
   ห้องนิเทศท่ี 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 
  ห้องนิเทศท่ี 2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ 
  ห้องนิเทศท่ี 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไฮสโคป 

1. ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ Active 
learning 
2.ร้อยละของครู
ปฐมวัยที่ได้รับการ
นิเทศมีความพึง
พอใจระดับมากขึ้น
ไป  

ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย
ทุกคน ทุก
โรงเรียนใน
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา                       
สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

 

1. แบบส ารวจ
ความต้องการการ
นิเทศการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ Active 
learning ระดับ
ปฐมวัย 
2.แบบสังเกตการ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
3.แบบติดตาม
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
4.แบบประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศการ 
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ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

    ห้ อ งนิ เทศ ท่ี  4  การ จัดประสบการณ์ก าร เ รี ยน รู้ 
มอนเทสซอรี่ 
  การนิเทศระยะท่ี 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On site 
โดยสุ่มเลือกสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศระยะท่ี 1 จ านวน 4 คน (เรื่องละ 
1 คน) 
C :  Check ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
สอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยทุกคน โดยใช้
เครื่องมือติดตามผ่าน Google form 
A : Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :  Accoutability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ และคลิปการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทาง You Tube 
 

  จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
Active learning 

 
 
 
 
 
. 
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ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

 6 การจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาการค านวณ 
( Coding ) 
 

On Site   
On Line   
On Demand 

 S : Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ  ของ
ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุกระดับช้ัน  ผ่านแบบ
ส ารวจออนไลน์ Google Form 
P : Plan วางแผนการนิเทศโดยน าข้อมูลจากแบบส ารวจ
มาใช้ประกอบการวางแผน ด าเนินการเลือก 
รูปแบบการนิเทศ และช่องทางในการนิ เทศ ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนิเทศ 
D : Do  ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
   การนิเทศระยะท่ี 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Online 
ผ่าน Google Meet , Line Group 
ใช้ช่องทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา , 
Google site  และ Facebook ในการส่ือสารส่งส่ือการ
สอน  ส่ือเอกสารและคู่มือต่าง ๆ   
 

1. ร้อยละของผู้มี
ความต้องการรับ
การนิเทศ 
2. ร้อยละของครูท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ(สังเกต
ช้ันเรียน) 

ครูผู้สอน
วิทยาการ
ค านวณ กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี ทุก
โรงเรียน   

1. แบบส ารวจ
ความต้องการรับ
การนิเทศ 
2. แบบสังเกตช้ัน
เรียน การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ                       
( Coding )  
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 
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. 
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ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

)  
 

      การนิเทศระยะท่ี 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On 
Site  สังเกตช้ันเรียน  โดยสุ่มเลือกโรงเรียน 
รับการนิเทศ ระยะท่ี 2  อ าเภอละ 2  โรง  จ านวน  16 
โรงเรียน 
C : Check  ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนโดยใช้  และสอบถาม  
Line Group และแบบสอบถามความพึงพอใจของของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านช่องทาง Google Form 
A :  Act  วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :  Accountability  เผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ออนไลน์  คลิปวีดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค านวณของครูผู้สอนท่ีได้รับการคัดเลือก  จ านวน  15  
โรงเรียน  
 
 

   
 

 
. 
 
 
. 
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ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

 7. การจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารตาม
แนวทาง Boot 
camp โดยเน้น
การเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
 

On Site   
On Line   
On hand   
On Demand 

S : Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ ของครูผู้สอน
ในโรงเรียนท่ีเป็นเป้าหมายการนิเทศผ่านแบบส ารวจ
ออนไลน์ Google Form 
P : Plan วางแผนการนิเทศโดยน าข้อมูลจากแบบส ารวจ
มาใช้ประกอบการวางแผน ด าเนินการเลือกรูปแบบการ
นิเทศ และ ช่องทางในการนิเทศ ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนเิทศท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
D : Do ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 การนิเทศระยะท่ี 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Online 

ผ่าน Google Meet และ On Demand โดยใช้ Web Base 
Learning โดยจัดท า Google Site ส าหรับเป็นช่องทางการ
เรียนรู้บนเว็บไซต์และแขวนคู่มือต่าง ๆ ไว้บนระบบ โดย
สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้แบบ  On Hand         

การนิเทศระยะท่ี 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ                    
On Site โดยสุ่มเลือกสังเกตการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการนิเทศระยะท่ี 1 
จ านวน 2 คน (อ าเภอละ 16 คน) 

 
 

1.  ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาด
เล็กทุกโรง ใน
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 
 

1. แบบนิเทศ
ติดตาม การ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ ตัวชี้วัด ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 
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ผู้เรียน ความส าเร็จ 
   C : Check ติดตามการจัดการเรียนการสอน และ

สอบถามความพึงพอใจของของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
เล็กทุกคน ผ่าน Google Form 
A : Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :  Accountability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์
ของกลุ่มนิเทศฯ, Facebook Fan Page กลุ่มนิเทศ, 
YouTube DLTV สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
 

   

) 8. การจัดการ
ประสบการเรียนรู้
โรงเรียนใน
โครงการคอน
เน็กซ์อีด ี 

On Site   
On Line   
On hand   
 

S : Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ ของครูผู้สอน
ในโรงเรียนท่ีเป็นเป้าหมายการนิเทศผ่านแบบส ารวจ
ออนไลน์ Google Form 
P : Plan วางแผนการนิเทศโดยน าข้อมูลจากแบบส ารวจ
มาใช้ประกอบการวางแผน ด าเนินการเลือกรูปแบบการ
นิเทศ และ ช่องทางในการนิเทศ ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนเิทศท่ี
สอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินงานท่ี สพฐ.ก าหนด  
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ ได้
ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ 
และด าเนินการ
รายงานผลของ
โครงการ 

ผู้บริหาร/
ครูผู้สอนใน
โรงเรียนใน
โครงการคอน
เน็กซ์อีดี ใน
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 
เขต 2 

1. แบบ
ประเมินความพึง
พอใจในการนิเทศ 

2. แนวทางการ
เขียนรายงาน
โครงการฯ 

3. แบบ ติดตาม
การด าเนินงาน
ของโครงการ 

4. แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
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ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

   D : Do ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 การนิเทศระยะท่ี 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Online 

ผ่าน Google Meet และ On hand   
การนิเทศระยะท่ี 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ                    

On Line โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการ แบ่งเป็นกลุ่ม
อ าเภอตามความเหมาะสมของจ านวนโรงเรียน ได้ท้ังหมด 
7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 โรงเรียน  
   การนิเทศระยะท่ี 3 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On 
Site  โดยการสุ่มเลือกผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบจ านวน 9 คน  
C : Check 
- วิเคราะห์และสรุปผลผลการนิเทศ ก ากับติดตาม แผน
และการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการคอนเนก็ซ์อีด ี
 -รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ปัญหาอุปสรรค ใน
ด าเนินกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน  
-น าเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด  
 

   

 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2564  66 
 

 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

   A : Act 
- ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ การประเมินผล 
การด าเนินงานท่ีผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หากพบว่ามี
ปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ ง ท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่ได้ผล จะต้องมี ประเมินและปรับปรุง แก้ไข 
ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข อาจท าได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องท่ีปฏิบัติใหม่อีกครั้ง 
- สรุป รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
A : Accountability 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ / เว็บไซต์ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
-เผยแพร่ผลงานทางส่ือเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
-เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ประสบ
ความส าเร็จเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนอื่นในเครือข่าย 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน    

 

   

 
 
เพิ่มการวัดและประเมินผล. 
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5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
4 นโยบาย/

จุดเน้น 
เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 

กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

5. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

On Site  
On Line 

 S : Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ  ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน 
คุณภาพหรือครูวิชาการ  ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ 
Google Form 
P : Plan วางแผนการนิเทศโดยน าข้อมูลจากแบบส ารวจ
มาใช้ประกอบการวางแผน ด าเนินการเลือก 
รูปแบบการนิเทศ และ ช่องทางในการนิเทศ ท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนิเทศ 
D : Do  ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
       การนิเทศระยะท่ี 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ 
Online ผ่าน Google Meet , Line Group 
และเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ี ส าหรับเป็นช่องการ
ส่ือสาร ส่งเอกสารและคู่มือต่าง ๆ   
 

1. ร้อยละของผู้มี
ความต้องการรับ
การนิเทศ 
2. ร้อยละของ
โรงเรียนท่ี
ด าเนินการระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. ร้อยละของผู้รับ
การนิเทศมีความ
พึงพอใจระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.ครู
ผู้รับผิดชอบ
งานประกนั
คุณภาพหรือ
ครูวิชาการ  
(ทุกโรงเรียน) 

1. แบบส ารวจ
ความต้องการรับ
การนิเทศ 
2. แบบนิเทศ 
ติดตามการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการนิเทศ 
 

 
 
 
 
 
. 



 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2564  68 
 

 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

5. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา(ต่อ) 

       การนิเทศระยะท่ี 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ On 
Site โดยสุ่มเลือกโรงเรียนรับการนิเทศ ระยะ 
ท่ี 2  อ าเภอละ 2  โรง  จ านวน  16 โรงเรียน 
C : Check  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และสอบถาม 
ความพึงพอใจของของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหรือครูวิชาการ ผ่าน 
Google Form 
A :  Act  วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :  Accountability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์
ของกลุ่มนิเทศฯ  
 

   

 
. 
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6.การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

6. การพัฒนา
ระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

พัฒนาระบบ
นิเทศภายใน
โรงเรียน 

On Line   
On hand   

 S :   Survey ศึกษาสภาพการด าเนินการพัฒนาระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน 
P :   Plan  ประชุมคณะนิเทศท่ีรับผิดชอบเครือข่ายเพื่อ
วางแผนการนิเทศ การพัฒนาระบบนิเทศภายใน
โรงเรียน และ และก าหนดวิธีการและช่องทางในการ
นิเทศ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนิเทศ 

D :  Do ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
    1. นิเทศ On Line ผ่านแอพพลิเคชัน Google Zoom  
    2. ให้ความรู้โดยใช้เอกสารความรู้การนิเทศภายใน
โรงเรียน 
C :  Check ติดตามการด าเนินการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน และสอบถาม  ความพึงพอใจของครู
ผู้รับการนิเทศ และประเมินความสุขของนักเรียน โดยใช้
เครื่องมือผ่าน Google form 

A : Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A : Accoutability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์ของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และเผยแพร่ผลการปฏิบัติท่ีดีด้าน
การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนไปยัง สพฐ. 

1. ร้อยละของ
ผู้บริหารสถาน 
ศึกษามีความพึง
พอใจต่อการนิเทศ
ในระดับมากถึง
มากท่ีสุด 
2. ร้อยละของ
นักเรียนมีความสุข
ในการเรียนรู ้
3. ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีมีผลการ
ปฏิบัติท่ีดีด้านการ
นิเทศ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุก
โรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี 
เขต2 
 

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อการ
นิเทศภายใน
โรงเรียน 
2. แบบประเมิน
ความสุขของ
นักเรียน 
3. แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติท่ีดี
ด้านการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
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. 
7.การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

7. การจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

 On Site   
On Line   
On hand   
On Demand 

S : Survey ส ารวจความต้องการการนิเทศ ของครูผู้สอน
ในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านแบบส ารวจออนไลน์ Google 
Form 
P : Plan วางแผนการนิเทศโดยน าข้อมูลจากแบบส ารวจ
มาใช้ประกอบการวางแผน ด าเนินการเลือกรูปแบบการ
นิ เทศ และ ช่องทาง ในการนิ เทศ ท่ี เหมาะสมกับ
สถานการณ์ จัดท าเอกสารความรู้ และเครื่องมือนิเทศท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 
D : Do ด าเนินการนิเทศตามแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 

การนิเทศระยะท่ี 1 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ 
Online ผ่าน Google Meet และ On Demand โดยใช้ 
Web Base Learning โดยจัดท า Google Site ส าหรับ
เป็นช่องทางการเรียนรู้บนเว็บไซต์และแขวนคู่มือต่าง ๆ 
ไว้บนระบบ โดยสามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้แบบ On 
Hand 
 

ร้อยละของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีได้รับการนิเทศ 

ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาด
เล็กทุกคน ทุก
โรง 

1. แบบส ารวจ
ความต้องการการ
นิเทศ 
2. แบบสังเกต
การสอน 
3. แบบติดตาม
การจัดการเรียน
การสอน 

 
. 
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นโยบาย/จุดเน้น เร่ือง/สาระส าคัญ รูปแบบการนเิทศ 
กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผู้รับการนิเทศ เคร่ืองมือ 

7. การจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (ต่อ) 

  การนิเทศระยะท่ี 2 : ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ 
On Site โดยสุ่มเลือกสังเกตการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการนิเทศระยะท่ี 1 
จ านวน 8 คน (อ าเภอละ 1 คน) 
C : Check ติดตามการจัดการเรียนการสอน และ
สอบถามความพึงพอใจของของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
เล็กทุกคน ผ่าน Google Form 
A : Act วิเคราะห์ผลการนิเทศ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศ 
A :  Accountability  เผยแพร่ผลการนิเทศทางเว็บไซต์
ของกลุ่มนิเทศฯ, Facebook Fan Page กลุ่มนิเทศ, 
YouTube DLTV สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
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การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
 การด าเนินการวัดและประเมินผลการนิเทศเพื่อต้องการทราบผลการด าเนินงาน เป็นการประเมนิผล
ควบคู่ไปกับการนิเทศในทุกนโยบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบผลการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนิเทศต่อไป 
วิธีด าเนินการ 
ลักษณะการวัดและประเมินผลจะด าเนินการร่วมกันกับการนิเทศงานนโยบายและจุดเน้นโดยใช้

กระบวนการประเมินตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) ของ Edward N. Deming ได้แก่ 
1. การวางแผนการประเมิน (Plan) 
2. การด าเนินการประเมิน (DO) 
3. การตรวจสอบการประเมิน (Check) 
4. การน าผลการประเมินไปวางแผนประเมินใหม่ (Act) 
เนื้อหาสาระท่ีน ามาประเมิน 
เนื้อหาสาระท่ีน ามาประเมินเป็นไปตามรายละเอียดของการนิเทศในแต่ละนโยบายและจุดเน้นของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                            
สุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2.  การจัดการเรียนรู้ Active learning  
3.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
6. การอ่านออก เขียนได้ 
7. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
สื่อและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการนิเทศและประเมิน 
ส่ือและเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศและประเมินผลความส าเร็จในโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. เครื่องมือท่ีใช้เป็นส่ือนิเทศ ประกอบด้วย คู่มือการนิเทศงานนโยบาย และจุดเน้น 
2. เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมูล (7 นโยบายและจุดเน้น) 

เครื่องมือดังกล่าว จะปรากฏในรายละเอียดในบทท่ี 4 เครื่องมือนิเทศ 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2564  73 
 

 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 การด าเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ยึดถือ 10 
ปัจจัยหลัก ท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการนิเทศ ดังนี้ 

1. ผู้นิเทศ เป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด 
ผู้นิเทศควรมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในการปฏิบัติงาน

มากกว่าเป็นผู้บอกว่าต้องท าอย่างไร ในการปฏิบัติงานควรให้ผู้รับการนิเทศได้พูด ระบายความรู้สึก ความ
ต้องการ ให้โอกาสครูในโรงเรียนได้แสวงหาแนวทางการด าเนินงานและเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน จึงแนะน า
ช่วยเหลือ 

2. ใช้เทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนางาน 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท าได้หลายวิธี วิธีหนึ่งท่ีใช้แล้ว

ได้ผลดีท้ังในความรู้และเจตคติของบุคลากร คือการจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง การถอดบทเรียนเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีดี นอกจากจะช่วยในการขยายแนวคิดการพัฒนางานแก่ครูทุก
คนโดยท่ัวถึงแล้ว ยังจะช่วยในด้านความเช่ือมั่นในตนเองให้เกิดความมั่นใจอีกด้วย 

3. ใช้เทคนิคการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
ในการปฏิบัติงานนิเทศ ไม่เน้นการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แต่จะใช้วิธีการ

ร่วมกันเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย โดยทุกคน
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้  น ามาสังเคราะห์เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

4. เทคนิคการถามหาเพื่อพัฒนางาน 
ในการถามหาเพื่อพัฒนางาน เป็นการนิเทศโดยใช้ช่องทางท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เช่น ทาง 

Line ทาง E-mail ทาง Facebook เป็นต้น เป็นการนิเทศ ติดตามหลังจากมีการตกลงวางแผนงานร่วมกันไป
ได้ระยะหนึ่งแล้ว ติดตามการปฏิบัติและให้การช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

5. อยู่ร่วมเป็นคู่คิด  
การท างานร่วมกับผู้บริหารและครูให้มีความสุข ให้เขามีความไว้วางใจศึกษานิเทศก์ และเช่ือมั่น

ในความจริงใจของศึกษานิเทศก์ คอยช่วยเหลือยามครูมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้  ดังนั้น 
ศึกษานิเทศก์ จึงต้องช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ พบปะกันเพื่อให้ก าลังใจและช่วยแก้ปัญหาให้ครูมีความ
อบอุ่นใจ ไม่โดดเด่ียวในการปฏิบัติหน้าท่ี 

6. ใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร คือมีการปฐมนิเทศสร้างความตระหนัก เข้าใจร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการวัดและประเมินผลงานท้ังโดยตนเองและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ด้วยความเป็น
กันเอง มีความจริงใจท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน  

7. วิธีพัฒนางานด้วยวงจรเดมมิ่ง 
ในการพัฒนางาน ทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติงานของตนเองในลักษณะของวงจรคุณภาพ

การพัฒนาของเดมมิ่ง คือพัฒนางานไปเป็นระยะๆ คือ 
 
Plan หมายถึงขั้นตอนการวางแผนเพื่อเลือกปัญหา ต้ังเป้าหมายการด าเนินงาน                 

การวางแผนแก้ปัญหา 
Do  หมายถึงขั้นตอนการด าเนินการ  ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีวางไว้ 
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Check หมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล 
Act   หมายถึงการก าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

8.  ใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม ผู้นิเทศต้องให้การแนะน า ช่วยเหลือ กระตุ้น ยั่วยุให้เกิดกระบวนการ

ท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เริ่มต้ังแต่การศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหา การพิจารณา
ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ รวมท้ังการทุ่มเทความพยายามท้ังมวลเพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีทุกคนร่วมกันก าหนดขึ้น 

9. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบและวิธีการนิเทศ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความส าคัญกับการใช้ชีวิตและการด าเนินงาน และโดยเฉพาะสังคม

ปัจจุบัน การเรียนรู้กว้างขวางขึ้นด้วยเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ประกอบกับอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลต่อการนิเทศในรูปแบบเดิม ๆ ศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ และวิธการนิเทศ ให้เข้าถึง ผู้รับการนิเทศอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

10.  พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน บางครั้งจ าเป็นต้องหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ครู เพื่อเป็น

การเสริมความรู้ให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการช่วยเหลือดูแลครู การให้โอกาสจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจความ
มั่นใจในการท างาน และความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสพัฒนาตนเองกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นด้วย 

เนื่องจากการนิเทศเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ การปฏิบัติงานนิเทศให้ประสบผลส าเร็จจึงต้องอาศัย
ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากความรู้ ความสามารถเบื้องต้นในเรื่องท่ีนิเทศ ผู้นิเทศต้องท างานร่วมกับครู เป็นผู้
ช้ีแนะด้วยกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง พร้อมกันนั้นต้องสร้างเครือข่ายการนิเทศโดยพัฒนาระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนให้เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ท่ีจะต้องรับผิดชอบนิเทศครูเป็นจ านวน
มากด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
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ส่วนท่ี 4 
เคร่ืองมือนิเทศ 

 การนิเทศงานนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งนโยบายและจุดเน้นเร่งด่วน 7 นโยบาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การอ่านออก เขียนได้ 

 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning  และ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
   5. การประกันคุณภาพการศึกษา 

   6. การพฒันาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

   7. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
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นโยบายที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

............................................................. 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  โปรดท าเครื่องหมาย  ในสดมภ์ท่ีตรงกับความพึงพอใจ ดังนี ้
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การสร้างความเข้าใจกับผู้รับการนิเทศก่อนการนิเทศ      
2 การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ      
3 รูปแบบการนิเทศท่ีใช้ (On Line)      
4 การให้ข้อเสนอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร      
5 การได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศ      
6 ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม      
7 ความรู้ท่ีได้จากการนิเทศสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้      
8 ประสิทธิภาพของเครื่องมือและช่องทางในการนิเทศออนไลน์      
9 การนิเทศสามารถช่วยเหลือเกิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้      
10 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ      
 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบก ากับ  ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………สังกัด…………………………………………………………..……………………….…………..จ านวนผู้เรียน………………คน 
เปิดสอนชั้น  ปฐมวัย – ป.๖  ปฐมวัย – ม.๓  ม.๑ – ม.๖  ปฐมวัย – ม.๖  อื่นๆ  ระบุ…………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับ  ติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption  Education) ดังนี้ 

ประเด็นการก ากับ  ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา       ๑) มีการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

    ๒) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
    ๓) มีการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
    ๔) มีการด าเนินการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    ๕) มีการนิเทศ  ติดตามผลภายในสถานศึกษา 
    ๖) มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
    ๗) อื่นๆ  โปรดระบ…ุ…………………………………………….. 

    แผนการด าเนินงานหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
    ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    รายงานการประชุม 
    รายงานผลการด าเนินงาน 
    อื่นๆ  (โปรดระบุ)………………… 
……………………………………………….. 

๒. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้       ๑) จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  ช้ัน…………………… 
    ๒) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
        ช้ัน…………………… 
    ๓) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  ได้แก่ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………………………………………. 
        ช้ัน……………………… 
    ๔) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ช้ัน……………………… 
        ๔.๑)      กิจกรรมแนะแนว 
        ๔.๒)      กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่     ลูกเสือ      เนตรนารี  ยุวกาชาด 
                    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์      ชุมนุม/ชมรม 
        ๔.๓)      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 

    ค าส่ังสถานศึกษา     ตารางสอน 
    แบบลงทะเบียนผู้เรียน 
    แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม 
    แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
…………………………………………………………. 
    แผนการจัดการเรียนรู้  
    แผนการจัดกิจกรรม  
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………….     

แบบท่ี  ๑ 
แบบ  สพท./ศธจ.  ติดตามสถานศึกษา 
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      ประเด็นการก ากับ  ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
     ๕) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือบูรณาการกับวิถีชิตในสถานศึกษา 

        ช้ัน…………………… 
    ๖) อื่นๆ  (โปรดระบุ)……………………………………………………………………….…… 
…………………………………………….………………………………………………….…………….. 

    รายงานผลการจัดกิจกรรม  
    อื่นๆ  (โปรดระบุ)…………………..……… 
…………………………………………….…………….. 
…………………………………………….…………….. 

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของครูผู้สอน   
 

    ๑) ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน 
        สอนตามระดับช้ันท่ีสอน 
    ๒) ครูมีการเตรียมส่ือประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ 
        เรียนรู้ 
    ๓) ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        สังคมศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม 
    ๔) ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
    ๕) ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๖) ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ 
       บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
    ๗) ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้                
    ๘) ครูน าผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาผู้เรียน     
    ๙) ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๑๐) ครูมีรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสรุปเป็นรายช้ัน 
    ๑๑) อื่นๆ  (ระบุ)…………………..……… 

    หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการ 
    จัดการเรียนรู้ 
    ส่ือประกอบการสอน 
    เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    แผนบูรณาการจัดการเรียนรู้  
    แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริต 
    ศึกษาไปจัดในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
    บันทึกผลหลังสอน  
    เอกสารบันทึกผลการประเมิน 
    รายงานผลการประเมินผู้เรียน 
    อื่นๆ  (ระบุ)…………………..………………… 
…………………………………………….…………….. 
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ประเด็นการก ากับ  ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๔. คุณภาพผู้เรียน     ๑) ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแผนการจัด 

        การเรียนรู้  จ านวน…………คน  คิดเป็นร้อยละ……………………. 
    ๒) ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก  สพฐ.จ านวน……..………คน 
        คิดเป็นร้อยละ……………………. 
    ๓) ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต  ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ 
        ท่ีก าหนด ดังนี้ 

- ทักษะกระบวนการคิด   จ านวน………คน คิดเป็นร้อยละ…………… 
- อยู่อย่างพอเพียง         จ านวน………คน คิดเป็นร้อยละ…………… 
- มีวินัย                      จ านวน………คน คิดเป็นร้อยละ…………… 
- ซื่อสัตย์สุจริต              จ านวน………คน คิดเป็นร้อยละ…………… 
- มีจิตสาธารณะ            จ านวน………คน คิดเป็นร้อยละ…………… 

หมายเหตุ  ข้อ  ๒) จะรายงานเมื่อ  สพฐ.น าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียน 

    สรุปผลการประเมินผุ้เรียน 
    สรุปผลการทดสอบจาก สพฐ. 
     
เอกสาร 
    บันทึกผลการประเมินคุณธรรมของ
โรงเรียน 
    เครื่องมือประเมินผลคุณธรรมในการ 
    ป้องกันการทุจริต 
    รายงานผลการประเมิน  
    อื่นๆ  (ระบุ)…………………..………………… 
…………………………………………….…………….. 
 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้ให้ข้อมูล                                   ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้ก ากับติดตาม 
                  (………………………………………….……………)                                                          (………………………………………….……………) 
          ต าแหน่ง………………………………………….……………                                                  ต าแหน่ง………………………………………….………………… 
               ………………/……………………………/………………                                                          ………………/……………… 
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แบบบันทึกการนิเทศ 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) 
 

ประเด็นการนิเทศ ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ ร่องรอย/หลักฐานที่ปรากฏ 
1. การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) 

1. ช่ือช้ินงาน (ถ้ามี) 
2. ช่ือหน่วยการเรียนรู้. 
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
4. สาระส าคัญ   
6. สาระการเรียนรู้ 
   6.1 ด้านความรู้ 
   6.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
   6.3 ด้านคุณลักษณะ 
7. ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
8. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
  

  

2. การก าหนดการวัดและประเมิน 
1. หลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ 
   1.1 ภาระงาน/ช้ินงาน ระหว่าง
เรียน 
   1.2 ภาระงาน/ช้ินงาน รวบยอด  
2. การวัดและประเมิน 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังงนี ้
   2.1 ช้ินงาน/กิจกรรมท่ีใช้วัดและ
ประเมิน 
   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมิน   
   2.3 เกณฑ์การวัดและประเมิน 
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ประเด็นการนิเทศ ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ ร่องรอย/หลักฐานที่ปรากฏ 

ใช้ประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านช้ินงาน 
   2. ด้านความรู้       
   3. ด้านทักษะกระบวนการ 
   4. ด้านสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
    5. ด้านคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 

  

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ช่ือช้ินงาน (ถ้ามี) 
2. ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
3. ช่ือวิธีการ/กระบวนการจัดการ
เรียนรู ้
4. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ดังนี ้
   4.1 หลักฐานท่ีเป็นผลการ
จัดการเรียนรู้ (ภาระงาน/ช้ินงาน) 
   4.2 กิจกรรมการเรียนรู ้
ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
   4.3 เวลา (ช่ัวโมง) 
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นโยบายที่ 2  

การจัดการเรียนรู้ Active learning 

 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  85 
 

แบบส ารวจความต้องการการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active learning ระดับปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

.................................................. 
ค าช้ีแจง 1. แบบส ารวจฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน   

ตอนท่ี 2 ความต้องการรับการนิเทศ 
2. ผู้ตอบแบบส ารวจ คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                   

สุราษฎร์ธานี เขต 2 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ช่ือ /สกุล.................................................โรงเรียน...................................เครือข่าย...............................
อ าเภอ   ........................................................ 

2. สอนตรงตามวิชาเอก (ปฐมวัย)    ตรงวิชาเอก 
                                                          ไม่ตรงวิชาเอก 

3. ประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย   ต่ ากว่า 3 ปี 
                                                          3-10 ปี 
                                                          10 ปีขึ้นไป 

4. ช้ันท่ีสอน      อนุบาล 1 
                                                          อนุบาล 2 

                                                                        อนุบาล 3 
                                                              สอนรวมชั้น 
ตอนที่ 2  ความต้องการรับการนิเทศ  
  เรื่องท่ีต้องการรับการนิเทศ (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
                          การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
                          การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไฮสโคป 
        การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มอนเทสซอรี่ 
    

หมายเหต รับสมัครเข้ารับการนิเทศเรื่องละ 80 คน เท่านั้น 
 

                                           
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  86 
 

แบบสังเกตชั้นเรียนและวิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

............................................................... 
โรงเรียน......................................อ าเภอ...............................ช้ันเรียนท่ีสังเกต........................................ 
ช่ือครูผู้จัดประสบการณ์.....................................ช้ัน............................ 
ช่ือกิจกรรมท่ีจัดประสบการณ์  
 สะเต็มศึกษา 

วิทยาการค านวณ  
ไฮสโคป 
มอนเทสซอรี่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีสังเกต..............................เริ่มเวลา............................เสร็จส้ินเวลา................................. 
ผู้สังเกต 
  ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหาร  
ครูวิชาการ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับชั้นเรียน 
จ านวนเด็กในห้อง  ชาย..........คน  หญิง.............คน  รวม..........คน จ านวนผู้ขาดเรียน................คน 
ลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน  
( บรรยายและวาดภาพประกอบ หรือถ่ายภาพประกอบ เช่นสภาพและการตกแต่งห้องเรียน การจัดกลุ่มเด็ก การจัดพื้นท่ีและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนผังหอ้งเรียนและการจัดทีน่ั่ง / กลุ่มเดก็ 
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บรรยาย 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
บันทึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของเด็ก ข้อสังเกต 
ขั้นน า 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขั้นจัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขั้นสรุป 
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วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning 

ประเด็นการวิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเด็ก 
  กิจกรรมนี้เหมาะสมกับเด็ก    กิจกรรมนี้ไม่เหมาะสมกับเด็ก 
* เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ (เช่น พฤติกรรมของเด็ก บทสนทนาระหว่างครูและเด็กหรือพฤติกรรม
อื่นๆ) 

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

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

................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
2. ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
  ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้เหมาะสมกับเด็ก   ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ไม่เหมาะสม

กับเด็ก 
* เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ (เช่น พฤติกรรมของเด็ก บทสนทนาระหว่างครูและเด็กหรือพฤติกรรม
อื่น ๆ ) 

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

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

................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่ือและอุปกรณ์ 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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3. การกระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม        ไม่กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
* เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ (เช่น พฤติกรรมของเด็ก บทสนทนาระหว่างครูและเด็กหรือพฤติกรรม
อื่นๆ) 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
4. การให้ความสนใจเด็กอย่างท่ัวถึง 
  ให้ความสนใจเด็กทุกคนอย่างท่ัวถึง        ให้ความสนใจเด็กเป็นบางคน 
* เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ (เช่น พฤติกรรมของเด็ก บทสนทนาระหว่างครูและเด็กหรือพฤติกรรม
อื่นๆ) 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

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

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

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

5. การสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 
 บรรยากาศในช้ันเรียนส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้  บรรยากาศในช้ันเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้   
* เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ (เช่น พฤติกรรมของเด็ก บทสนทนาระหว่างครูและเด็กหรือพฤติกรรม
อื่นๆ) 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

.................................................. 
1. โรงเรียน.................................................เครือข่าย..........................................................อ าเภอ.......................................... 
2. ครั้งท่ีติดตาม...................................วันท่ี...................................... 
3. ท่านได้รับการนิเทศเรื่องใดต่อไปนี้ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไฮสโคป 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มอนเทสซอรี่ 

4. การด าเนินการหลังจากการได้รับการนิเทศ 
 

รายการ 
การด าเนินการ  

หมายเหตุ 
ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

1. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีได้รับการนิเทศ (ในข้อ 3) 

   

2. มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มรูปแบบ
(ในเรื่องท่ีเลือกจากข้อ 3)  

   

3. มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา
การกับเรื่องท่ีรับการนิเทศ 

   

4. ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 

   

5. มีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   

ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active learning 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

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

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน   

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active learning 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการนิเทศ 

1.1 ครูปฐมวัยโรงเรียน...............................................เครือข่าย.............................อ าเภอ........................... 
1.2 เรื่องท่ีรับการนิเทศ ...............................................................วันท่ีรับการนิเทศ.................................... 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active learning 
  โปรดท าเครื่องหมาย  ในสดมภ์ท่ีตรงกับความพึงพอใจ ดังนี ้
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การสร้างความเข้าใจกับผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีการนิเทศ      
2 เนื้อหาในการนิเทศตรงกับความต้องการ      
3 รูปแบบการนิเทศท่ีใช้ (On Line/ On hand/ On Demand) มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
     

4 การให้ข้อเสนอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
5 การได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศ      
6 ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม      
7 ความรู้ท่ีได้จากการนิเทศสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้      
8 ประสิทธิภาพของเครื่องมือและช่องทางในการนิเทศออนไลน์      
9 คลิปการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน ามาประกอบการนิเทศมีความ

ถูกต้องและเหมาะสม 
     

10 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ      
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสังเกตชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  ( Coding ) 

โรงเรียน  .....................................................................................................................................ครั้งท่ี ............................ 
ช่ือผู้สอน ..............................................................................รายวิชา  .........................................ช้ัน................................ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี .........................................................เรื่อง.................................................................................... 
วันท่ี .................เดือน...............................................................พ.ศ. ......................................... 
ผู้สังเกตช้ันเรียน .1................................................................................2.......................................................................... 

ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
1. การเตรียมการสอน 
1.1 เตรียม 

การสอน 
 ไม่ม ี
 มี 

 แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วน 
 เตรียมส่ือ 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ใบความรู้ 
 ใบกิจกรรม 

 

2. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
2.1 ข้ันน าเข้าสู่ 
     บทเรียน 

 ไม่ม ี
 มี 

 สร้างสถานการณ์ กระตุ้นให้สงสัย 
 ใช้ค าถามกระตุ้น ( Learn to Question ) 
 ใช้ส่ือกระตุ้น 
 อื่น ๆ .......................................................... 
 

 

2.2 แจ้ง
จุดประสงค์หรือ
เป้าหมายการ
เรียนรู ้
 

 ไม่ม ี
 มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 ขั้นการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

 ไม่ม ี
 มี 

 อธิบาย 
 สร้างแรงจูงใจให้ศึกษาค้นคว้า  
     ( Learn to Search ) 
 สร้างกระบวนการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือ
ค้นหาค าตอบ ( Learn to Construct ) 
 การใช้ส่ือการสอน 
 การสะท้อนคิดหลังการใช้ส่ือการสอน 
 

 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  93 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
2. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
2.4 ข้ันสรุป 
     องค์ความรู้ 

 ไม่ม ี
 มี 

 สร้างกระบวนการสรุปองค์ความรู้ สรุปผลการ
เรียนรู้ และน าเสนอผลการเรียนรู้ ( Learn to 
Communicate ) 
 การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ความรู้ต่อตนเอง
และสังคม ( Learn to Service ) 
 น าเสนอรายละเอียดการต่อยอดนวัตกรรม 
 อื่น ๆ   
 

 

2.5 การวัดและ
ประเมินผล 
 

 ไม่ม ี
 มี 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรม 
 ผลงานผู้เรียน  

 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
3.1 การมีส่วน
ร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติ 
 

 ไม่ม ี
 มี 

 ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ร่วมแลกเปล่ียนความคิด 
 ร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน 
 ร่วมสรุปบทเรียน 
 อื่น ๆ ........................................................... 
 

 

3.2 ความ
สนุกสนานในการ
เรียนรู้จากการใช้
ส่ือ 

 ไม่ม ี
 มี 

 ร่วมกิจกรรมด้วยใบหน้า ท่ียิ้มแย้มแจ่มใส 
 ร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมัน่ต้ังใจ  จนส าเร็จ 
 แสดงพฤติกรรม………………………………………. 
 

 

3.3 ผลการ
พัฒนาการ
แนวคิดเชิง
ค านวณ 
 
 

 ไม่ม ี
 มี 

 การแยกปัญหา/สถานการณ์ได้ 
 การจดจ ารูปแบบการแก้ปัญหา 
 แนวคิดเชิงนามธรรม 
 ขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหา 
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ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติม 
4. การสะท้อนคิดหลังการสังเกตช้ันเรียน 
4.1 ครูสะท้อน
การสอนของ
ตนเอง 

 ไม่ม ี
 มี 

 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 
 กิจกรรมท่ีต้องปรับแก้ไข 
 การวัดและประเมินผลท่ีต้องปรับแก้ 
 ส่ือการสอน 
 อื่น ๆ .......................................................... 
 

 

4.2 ผู้นิเทศ
สะท้อนผลลัพธ์   
ท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 

 ไม่ม ี
 มี 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 อื่น ๆ ........................................................... 
 

 

4.3 การสรุป
ประเด็นในการ
ด าเนินการ
ร่วมกัน 

 ไม่ม ี
 มี 

 การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ 
 การออกแบบกิจกรรม 
 การเลือกใช้ส่ือการสอน 
 การวัดและประเมินผล 
 อื่น ๆ ........................................................... 
 

 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 
      ลงช่ือ ........................................................ ผู้นิเทศ 
           (..............................................................) 
      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 
  

ลงช่ือ ........................................................ ผู้นิเทศ 
           (..............................................................) 
      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ภาคเรียนท่ี......................... ปีการศึกษา...........................................................  

ค าช้ีแจง 

 แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนนี้ เป็นการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษรายบุคคล จ านวน  5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและการวางแผน การสอน ด้านเนื้อหา ด้าน
การใช้ภาษาในช้ันเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการจัด บรรยากาศในช้ันเรียน โดยบันทึก
ข้อมูลจากการสังเกตและท าเครื่องหมาย / ในแบบนิเทศติดตามทุกข้อ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ช่ือผู้สอน........................................ .โรงเรียน............................ .................................... 
สาขาวิชาท่ีจบ..................................................................ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ.....................ป ี 
วัน/เดือน/ปีท่ีนิเทศ...........................................เวลา.............................................  
ตอนท่ี 2 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน  
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากท่ีสุด ให้ 4 คะแนน  
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากท่ีสุด ให้ 3 คะแนน  
สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากท่ีสุด ให้ 2 คะแนน 
 สมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากท่ีสุด ให้ 1 คะแนน 
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แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 

ท่ี รายการประเมิน คะแนน 
5 4 3 2 1 

 ด้านการออกแบบและการวางแผนการสอน      
1. การออกแบบหน่วยและแผนการการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง

กับ มาตรฐานตัวช้ีวัด 
     

2. ออกกแบบหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ      
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน      
4. องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน      
5. การออกแบบการเรียนรู้เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
     

 ด้านเนื้อหา      
6.  เลือกเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับสาระส าคัญ มาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 
     

7. การเลือกเนื้อหาท่ีเน้นเพื่อการส่ือสาร      
8. เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน      
9 เลือกเนื้อหาท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เรียน      

10. เลือกเนื้อหาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน      
 ด้านการใช้ภาษาในช้ันเรียน      

11. การใช้ค าส่ังท่ีง่านและชัดเจน      
12. การใช้ภาษาอังกฤษทุกกิจกรรม      
13. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระและเน้นความ

ถูกต้องคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
     

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
14. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย      
15. เลือกใช้กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างภาษา เนื้อหาและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     

16. มีการใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรม      
17. มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      
18. จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ภาษา      

 ด้านการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน      
19. มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการ

เรียนรู ้
     

20. มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น กล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
อยู่ในระดับปรับปรุง คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึงครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร อยู่ในระดับดี คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ครูผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร อยู่ในระดับดีมาก 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... ………….. 

ลงช่ือ.........................................ผู้นิเทศ      
(..............................................) 
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศการจัดการประสบการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
ระยะที่ 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
โรงเรียน..................................................................อ าเภอ............................................ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ค าช้ีแจง : .ให้ผู้รับการนิเทศตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศตามแผน 

การจัดการประสบการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี   
โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจ ท่ีเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  แบบสอบถามนี้ เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
  ๕  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ๓  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ๒  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ๑  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

ของผู้นิเทศ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
1.รูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Meet (ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว) 

      

2. ขั้นตอนการประชุมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประชุม 

      

3.ช่วงระยะเวลาการของการประชุมมีความเหมาะสม และผู้รับการ
ประชุมสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประชุม 

      

4.ช้ีแจงรายละเอียดได้ชัดเจน การสร้างความเข้าใจในการส่ือสาร       
5. การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการประชุมด้วยกัน       
6. ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 

      

 
ความคิดเห็นจากการประชุม ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  99 
 

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการประสบการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
โรงเรียน .......................................................เครือข่าย...................................  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 2 
ค าช้ีแจง 

1. ให้ท าเครื่องหมายถูก (/)ประเด็นย่อยท่ีสถานศึกษา ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ 
2. ให้บันทึกหลักฐาน/ร่องรอยท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินงานตามข้อเท็จจริง 
3. พิจารณาระดับคะแนนแต่ละด้านในภาพรวม  ระดับคะแนนในการนิเทศตามประเด็น  

มี  5  ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ๕   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
ระดับคะแนน ๔   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก   
ระดับคะแนน ๓   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี  
ระดับคะแนน ๒   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  พอใช้  
ระดับคะแนน ๑   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ปรับปรุง  
 

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
ระดับ

คุณภาพ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
 เปิดบัญชีกองทุน “สานอนาคตการศึกษา 

CONNEXT ED”โรงเรียน....... 
   - 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (School Management System SMS)  
 -น าเสนอภาพรวมข้อมูลโรงเรียน 

Dashboard  
    

 -น าเสนอข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  (School 
info)  

    

 -น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
(School plan)   

    

 -น าเสนอการประเมินคุณภาพโรงเรียน 
(School Grading) 

    

ผลงานความภาคภูมิใจ 
 ระบช่ืุอช้ินงาน/วิธกีารปฏิบัติ/แนวทางการ

ปฏิบัติ 
    

 น าเสนอกระบวนการ ขั้นตอนการได้มาของ
ช้ินงาน 

    

 เขียนผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์     
 ระบปุัจจัยความส าเร็จสอดคล้องกับระบบ

หรือวิธีที่เป็นผลมาจาการมีส่วนร่วมของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

    

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินตามรายการท่ีก าหนดในตารางผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนจ าแนกเป็น 5 ระดับคุณภาพ คือ 
ระดับ ๕   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเย่ียม   ระดับ ๔   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก   
ระดับ ๓   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี    ระดับ ๒   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  พอใช้  
ระดับ ๑   หมายถึง  ผลการด าเนินงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ปรับปรุง  

ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ 3 2 1 
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (School Management System SMS)  
๑ -น าเสนอภาพรวมข้อมูลโรงเรียน 

Dashboard  
น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ตรงตาม
ประเด็น สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 
แต่ยังไม่ตรงตามประเด็น 
สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ไม่ตรงตาม
ประเด็น ไม่ตรง
ประเด็น 

น าเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

2 -น าเสนอข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  
(School info)  

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ตรงตาม
ประเด็น สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 
แต่ยังไม่ตรงตามประเด็น 
สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ไม่ตรงตาม
ประเด็น ไม่ตรง
ประเด็น 

น าเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

 -น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
(School plan)   

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ตรงตาม
ประเด็น สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 
แต่ยังไม่ตรงตามประเด็น 
สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ไม่ตรงตาม
ประเด็น ไม่ตรง
ประเด็น 

น าเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

 -น าเสนอการประเมินคุณภาพโรงเรียน 
(School Grading) 

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ตรงตาม
ประเด็น สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีให้ 
 

น าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 
แต่ยังไม่ตรงตามประเด็น 
สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้ 

น าเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน ไม่ตรงตาม
ประเด็น ไม่ตรง
ประเด็น 

น าเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

๕ ๔ 3 2 1 
ผลงานความภาคภูมิใจ 

 ระบช่ืุอช้ินงาน/วิธกีารปฏิบัติ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระบุช่ือช้ินงานได้ถูกต้อง
ตามวิธีการตั้งช่ือผลงาน 
ให้เห็นถึงตัวแปลต้น
ตัวแปลตามของวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี 

ระบุช่ือช้ินงานได้ถูกต้อง  
แสดงให้เห็นถึงตัวแปลต้น 

ระบุช่ือช้ินงานได้ แสดง
ให้เห็นถึงตัวแปลตาม 

ระบุช่ือช้ินงาน แต่
ยังมองเห็นถึง
ตัวแปลต้นตัวแปล
ตามของวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

 น าเสนอกระบวนการ ขั้นตอนการได้มา
ของช้ินงาน 

ด าเนินการตามกิจกรรม
ท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน 
รวมทั้งมีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการตามกิจกรรมท่ี
ออกแบบไว้ทุกข้ันตอน 
รวมทั้งมีการปรับปรุง
พัฒนา 

ด าเนินการตามกิจกรรม
ท่ีออกแบบไว้ทุก
ขั้นตอน  

ด าเนินการตาม
กิจกรรมท่ี
ออกแบบไม่ครบ
ทุก 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

 เขียนผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลการปฏิบัติตาม
กิจกรรมท่ีออกแบบ 
ครอบคลุม และเป็นไป
ตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบ 

ผลการปฏิบัติตามกิจกรรม
ท่ีออกแบบ ครอบคลุม 
และเป็นไปตามบาง
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 

ผลการปฏิบัติตาม
กิจกรรมท่ีออกแบบ 
ครอบคลุม และเป็นไป
ตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์ ไม่มี
หลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบ 

ผลการปฏิบัติตาม
กิจกรรมท่ี
ออกแบบ 
ครอบคลุมบางข้อ
และไม่เป็นไปตาม
จุดประสงค์ 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

 ระบปุัจจัยความส าเร็จสอดคล้องกับ
ระบบหรือวิธีที่เป็นผลมาจาการมีส่วน
ร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยความส าเร็จท่ี
น าเสนอ สอดคล้องกับ
ระบบ หรือวิธีการปฏิบัติ
ท่ีมีผลมาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน โดยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

ปัจจัยความส าเร็จท่ี
น าเสนอ สอดคล้องกับ
ระบบ หรือวิธีการปฏิบัติท่ี
มีผลมาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน  

ปัจจัยความส าเร็จท่ี
น าเสนอ สอดคล้องกับ
ระบบ หรือวิธีการ
ปฏิบัติท่ีมีผลมาจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเล็กน้อย 

ปัจจัยความส าเร็จ
ท่ีน าเสนอ ยังไม่
สอดคล้องกับ
ระบบ หรือวิธีการ
ปฏิบัติท่ีมีผลมา
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มีข้อมูลน าเสนอ 
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แบบประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจ ท่ีเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  แบบสอบถามนี้ เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
  ๕  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ๓  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ๒  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ๑  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

ของผู้นิเทศ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
1. ความพึงพอใจของการนิเทศ 
1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้  

      

1.2 การประสานแผนนิเทศชัดเจนปฏิบัติได้        
1.3 วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ        
1.4 การเสริมสร้างกาลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ        
1.5 การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง        
2. ความพึงพอใจต่อศึกษานิเทศก์ 
2.1 มีบุคลิกภาพดี  

      

2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี        
2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีนิเทศ        
2.4 มีเทคนิคการนิเทศท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีนิเทศสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ 

      

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
3.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ  

      

3.2 ได้รับบริการท่ี ถูกต้อง เหมาะสม        
4. ความพึงพอใจต่อผลงาน 
4.1 ท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

      

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน       
5.1 การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีได้วางแผนไว้        
5.2 การมีส่วนร่วมท างาน       
5.3 ผลงานท่ีได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรูปแบบท่ีก าหนด       
รวมคะแนน/สรุปผลระดับคุณภาพ   

 

รวม ระดับ..............  
การแปลความหมาย  
70 คะแนนขึ้นไป ระดับคุณภาพ มากท่ีสุด    60-69 คะแนน ระดับคุณภาพ มาก  
50-59 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง    40-49 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อย  
30-39 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อยท่ีสุด 
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นโยบายที่ 3 

 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบบันทึกการนิเทศติดตาม การด าเนินงานตามแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา  
และการด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 
 
 

 

โรงเรียน ……………………………………………………………เครือข่าย......................อ าเภอ.................................  
 

ค าช้ีแจง 
1. ใหเ้ขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการด าเนินการตามความเป็นจริง และบันทึกข้อเสนอแนะ/ 

หลักฐาน/ ปัญหา/อุปสรรคฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการนิเทศติดตามครั้งต่อไป 
2. แบบติดตามฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการน าผลการทดสอบฯไปใช้ และการด าเนินงาน

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET/NT) ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนา  

๓. เกณฑ์การประเมินตามรายการท่ีก าหนดในตารางผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนจ าแนกเป็น ๓ 
ระดับคุณภาพ คือ 
  ระดับ 3 หมายถึง ด าเนินการได้ระดับดี  
  ระดับ 2 หมายถึง ด าเนินการได้ระดับปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง ด าเนินการได้ระดับพอใช้ 

ตาราง ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ท่ี กิจกรรม ไม่ปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ/
หลักฐาน 

1 2 3 
1.ประเด็นการวิเคราะห์บริบท      
๑ การประชุมคณะครู/ครูวิชาการเพื่อก าหนด

แนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
     

2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุและปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์  

     

3 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครู/โรงเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและน าผลจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

     

4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) การสอบปลายปี  และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลฐานในการพัฒนาการเรียน 
การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 
 

     

2.ประเด็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง      
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ท่ี กิจกรรม ไม่ปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/

หลักฐาน 
1 2 3 

1 การช้ีแจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ 
NT/O-NET ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน 
ได้รับทราบ 

     

2 การก าหนด ค่าเป้าหมายการพัฒนา และแนวทาง
ด าเนินงาน พัฒนาการเรียนการสอน 

     

3 การจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ถูกต้องกับตัวชี้วัดและปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน 

     

4 การให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

3.ประเด็นการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล      
1 การจัดท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน 
     

2 การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอิง
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรซึ่งเป็นเป้าหมาย 

     

3 การประเมินผลผู้เรียน ด้วยแบบทดสอบท่ี
สอดคล้องกับโครงสร้างแบบทดสอบ O-NET (test 
blueprint) และนักเรียนรายบุคคล 

     

4. ประเด็นการส่งเสริมสนับสนุน      
1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียน  
     

2 การส่งเสริมสนับสนุนการวัดและประเมินผลในช้ัน
เรียนสร้างแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

     

3  วิธีปฏิบัติท่ีดี หรือส่ือหรือนวัตกรรมฯลฯ ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 

     

4 ระบบคลังข้อสอบโรงเรียน      
5. ประเด็นการนิเทศ ก ากับติดตาม      
1 การแต่งต้ังคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับโรงเรียน  ก าหนดปฏิทินนิเทศ 
ติดตามการน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง 
 

     

2 การจัดท าเครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ      
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ท่ี กิจกรรม ไม่ปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/

หลักฐาน 
1 2 3 

ติดตามผลการด าเนินงานของครูในการน าแผนสู่
การปฏิบัติการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

3 การนิเทศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน      
4 การนิเทศเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลในช้ันเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

     

5 การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาการเรียน
การสอน ด้วยวิธีการต่างๆ 

     

       

1.ปัญหา อปุสรรค การด าเนินงานโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………2.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.แนวโน้มคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
              เพิ่มขึ้น             เท่าเดิม              ลดลง  
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ความต้องการช่วยเหลือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ลงช่ือ)....................................................ผู้นิเทศ         (ลงช่ือ)....................................................ผู้นิเทศ                             
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 (.....................................................)                                       (.....................................................)    
(ลงช่ือ)...................................................ผู้นิเทศ                    (ลงช่ือ)...................................................ผู้นิเทศ 
  (...................................................)                                        (...................................................) 

 
นิเทศ  วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ. ............... 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินตามรายการท่ีก าหนดในตารางผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนจ าแนกเป็น ๓ 
ระดับคุณภาพ คือ 
  ระดับ 3 หมายถึง ด าเนินการได้ระดับดี  
  ระดับ 2 หมายถึง ด าเนินการได้ระดับปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง ด าเนินการได้ระดับพอใช้ 

ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 2 3 
1.ประเด็นการวิเคราะห์บริบท    
๑ การประชุมคณะครู/ครูวิชาการ

เพื่อก าหนดแนวทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

มีการประชุมคณะ
ครู/ครูวิชาการเพื่อ
ก าหนดแนวทาง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียนน้อยกว่า 1 
ครั้ง 

มีการประชุมคณะครู/ครู
วิชาการเพื่อก าหนด
แนวทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2-3 
ครั้ง 

มีการประชุมคณะครู/
ครูวิชาการเพื่อก าหนด
แนวทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 4 
ครั้งขึ้นไป 

2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ
และปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
และผลลัพธ์  

มีผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหา 
สาเหตุ ภายใน
โรงเรียน 

มีผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา สาเหตุและปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและ
ผลลัพธ์  ภายในโรงเรียน 

 มีผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุ
และปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและ
ผลลัพธ์ จุดอ่อน  
จุดแข็งภายในโรงเรียน 

3 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับครู/โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและน าผลจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอน 

มีการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับครูในโรงเรียน  

มีการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับครู/
โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง   

มีการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ครู/โรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงและน ามาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน 

4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (NT/O-
NET) การสอบปลายปี  และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลฐานในการ
พัฒนาการเรียน 
การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

มีการวิเคราะห์ผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-
NET)  
 

มีการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) 
เป็นข้อมูลสารสนเทศ  

มีการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-
NET) เป็นข้อมูล
สารสนเทศ และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการเรียน 
การสอน  
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ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 2 3 
2.ประเด็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้อง 

   

1 การช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET 
ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน 
ได้รับทราบ 
 

มีการช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทดสอบ NT/O-
NET ให้แก่ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน  
 

มีการช้ีแจงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ทดสอบ NT/O-NET 
ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ผู้บริหาร ครแูละ
นักเรียนทราบเกี่ยว 
แผนผังแบบทดสอบ 
(Test Blueprint)  
 

มีการช้ีแจงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ทดสอบ NT/O-NET 
ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนทราบเกี่ยวกับ 
แผนผังแบบทดสอบ 
(Test Blueprint) และ 
รูปแบบข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ 

2 การก าหนด ค่าเป้าหมายการ
พัฒนา และแนวทางด าเนินงาน 
พัฒนาการเรียนการสอน 

มีการก าหนด ค่า
เป้าหมายการ
พัฒนา  

มีการก าหนด ค่า
เป้าหมายการพัฒนา 
และแนวทางด าเนินงาน 
พัฒนาการเรียนการสอน 

มีการก าหนด ค่า
เป้าหมายการพัฒนา 
และแนวทาง
ด าเนินงาน พัฒนาการ
เรียนการสอน ในการ
พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ 

3 การจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ถูกต้องกับตัวชี้วัดและปัญหาของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

มีการจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล    

มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  และ
ก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา  

มีการจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และก าหนดแนว
ทางการแก้ปญัหา ได้
ถูกต้องตรงตามตัวชี้วัด
และปัญหาของผู้เรียน
แต่ละคน 

4 การให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามี
ส่วนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
เข้ามามีส่วนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 50 

ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
มีส่วนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากกว่าร้อยละ 50 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง ชุมชน เข้า
มามีส่วนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
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ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 2 3 
3.ประเด็นการจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผล 

   

1 การจัดท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 

มีการจัดท า
แผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน
น้อยกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีการจัดท าแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน  ร้อยละ 60
ขึ้นไป 

มีการจัดท าแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 
ร้อยละ 100 

2 การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลอิงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรซึ่งเป็น
เป้าหมาย 

ครูมีการจัดการ
เรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล
อิงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร น้อยกว่า
ร้อยละ 60ขึ้นไป 

ครูมีการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลอิงมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
ร้อยละ 60ขึ้นไป 

ครูมีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผลอิง
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร ร้อยละ 
100 

3 การประเมินผลผู้เรียน ด้วย
แบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับ
โครงสร้างแบบทดสอบ O-NET 
(test blueprint) และนักเรียน
รายบุคคล 

มีการประเมินผล
ผู้เรียน ด้วย
แบบทดสอบ  

มีการประเมนิผลผู้เรียน 
ด้วยแบบทดสอบท่ี
สอดคล้องกับโครงสร้าง
แบบทดสอบ O-NET 
(test blueprint)   

มีการประเมินผล
ผู้เรียน ด้วย
แบบทดสอบท่ี
สอดคล้องกับ
โครงสร้างแบบทดสอบ 
O-NET (test 
blueprint) ของ
นักเรียนรายบุคคล 

4. ประเด็นการส่งเสริมสนับสนุน    
1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนในช้ันเรียน  
 

มีการส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน  
 

มีการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน  
มีโครงการกิจกรรมเสริม
ทักษะ  

มีการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน  
โครงการ กิจกรรม
เสริมทักษะ และเตรียม
ความพร้อมนักเรียน
เข้าสอบ O-NET ฯลฯ 

2 การส่งเสริมสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียน 
สร้างแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มีการส่งเสริม
สนับสนุนการวัด
และประเมินผลใน
ช้ันเรียน น้อยกว่า

มีการส่งเสริมสนับสนุน
การวัดและประเมินผล
ในช้ันเรียน โดยครูสร้าง
แบบทดสอบ 

มีการส่งเสริมสนับสนุน
การวัดและประเมินผล
ในช้ันเรียน โดยครู
สร้างแบบทดสอบ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 2 3 
ร้อยละ 50 
 

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
ครบองค์ประกอบโดยมี
สถานการณ์ ข้อค าถาม 
และตัวเลือก ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดครบ
องค์ประกอบโดยมี
สถานการณ์ ข้อค าถาม 
และตัวเลือก ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

3 วิธีปฏิบัติท่ีดี หรือส่ือหรือ
นวัตกรรมฯลฯ ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ฯ 

ครูมีส่ือนวัตกรรม 
ในการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ น้อยกว่า
ร้อยละ 50   

ครูมีส่ือนวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 50 ข้ึน
ไป 

ครูมีส่ือนวัตกรรม ใน
การจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ ร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

4 ระบบคลังข้อสอบโรงเรียน โรงเรียน มีระบบ
คลังข้อสอบ แต่ครู 
นักเรียน ไม่
สามารถสืบค้นได้ 

โรงเรียน มีระบบคลัง
ข้อสอบโรงเรียน แบบ
เอกสารครู นักเรียน
สามารถสืบค้นได้   

โรงเรียน มีการส่งเสริม
ระบบคลังข้อสอบแบบ
ออนไลน์ ครู นักเรียน
สามารถสืบค้นได้ 
ตลอด 

5. ประเด็นการนิเทศ ก ากับติดตาม    
1 การแต่งต้ังคณะกรรมการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียน  ก าหนดปฏิทิน
นิเทศ ติดตามการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ
โรงเรียน   

มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียน  ก าหนด
ปฏิทินนิเทศ ติดตามการ
น าแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ   

มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ
โรงเรียน  ก าหนด
ปฏิทินนิเทศ ติดตาม
การน าแผนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง 

2 การจัดท าเครื่องมือนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของครูในการน าแผนสู่
การปฏิบัติการนิเทศเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลในช้ันเรียน 

มีการจัดท า
เครื่องมือนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของครู
ในการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

มีการจัดท าเครื่องมือ
นิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของครูในการ
น าแผนสู่การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการวัด 

มีการจัดท าเครื่องมือ
นิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของครูใน
การน าแผนสู่การ
ปฏิบัติการนิเทศ
เกี่ยวกับการจัดการ



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  112 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 2 3 
จัดการเรียนการ
สอน 

ประเมินผลในช้ันเรียน เรียนการสอนและการ
วัดและประเมินผลใน
ช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง 

3 การนิเทศ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการนิเทศ 
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนน้อย
กว่าภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

มีการนิเทศ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนละ 2 ครั้งขึ้น
ไป  

มีการนิเทศ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนละ 4 
ครั้งขึ้นไป 

4 การนิเทศเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลในช้ัน
เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มีการนิเทศเกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล
ในช้ันเรียนให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด
น้อยกว่าภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

มีการนิเทศเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
ภาคเรียนละ 2 ครั้งขึ้น
ไป 

มีการนิเทศเกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลในช้ัน
เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ภาคเรียน
ละ 4 ครั้งขึ้นไป 

5 การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ด้วย
วิธีการต่างๆ 

มีการเสริมสร้าง
ขวัญ ก าลังใจใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน ด้วย
การช่ืนชม ด้วย
วิธีการหลากหลาย  
2 วิธี 

มีการเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ด้วย
วิธีการหลากหลาย   3 
วิธี 

มีการเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน ด้วยวิธีการ
หลากหลาย มากกว่า 
4 วิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  113 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศ 

 
ช่ือผู้รับการนิเทศ..................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู.้...........................................  

ภาคเรียนท่ี..............ปีการศึกษา...........................วัน/เดือน/ปีท่ีนิเทศ....................................... 
โรงเรียน.............................................อ าเภอ.............................. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ค าช้ีแจง : .ให้ผู้รับการนิเทศตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศตามแผน 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา 
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ  
 ตอนท่ี 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน  และแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในช่องว่าง  
  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  ชาย   หญิง 
 2. อายุ  30 – 35 ปี  36 – 40 ปี  41 – 45 ปี  46 – 50 ปี 
    51 – 55 ปี 56 – 59 ปี  อื่นๆ ระบุ.............ปี 
 3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
    (1)  ปริญญาตรี   (2) ปริญญาโท/เอก 
    (3)  อื่นๆ ระบุ ......................................................... 

 
 ตอนท่ี 2   ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ  

โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจ ท่ีเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  แบบสอบถามนี้ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
  ๕  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ๓  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ๒  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ๑  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

ของผู้นิเทศ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
1. ความพึงพอใจของการนิเทศ 
1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้  

      

1.2 การประสานแผนนิเทศชัดเจนปฏิบัติได้        
1.3 วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ        
1.4 การเสริมสร้างกาลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ        
1.5 การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง        
2. ความพึงพอใจต่อศึกษานิเทศก์ 
2.1 มีบุคลิกภาพดี  

      

2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี        
2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีนิเทศ        
2.4 มีเทคนิคการนิเทศท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีนิเทศสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ 

      

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
3.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ  

      

3.2 ได้รับบริการท่ี ถูกต้อง เหมาะสม        
4. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

      

4.2 ผู้รับบริการนิเทศมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน       
5. ความพึงพอใจการประเมินผล 
5.1 วิธีการประเมินผล  

      

5.2 การมีส่วนร่วมประเมินผล        
5.3 ระยะเวลาในการประเมินผล       
รวมคะแนน/สรุปผลระดับคุณภาพ   

 

รวม ระดับ..............  
 
การแปลความหมาย  
70 คะแนนขึ้นไป ระดับคุณภาพ มากท่ีสุด  
60-69 คะแนน ระดับคุณภาพ มาก  
50-59 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
40-49 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อย  
30-39 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อยท่ีสุด 
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ชุดที2่  แบบนเิทศการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

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

กลุ่มโรงเรียน.............................................สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  

 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศติดตามการด าเนินงานและประเมินให้ระดับปฏิบัติตามสภาพจริง 

 

ท่ี รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

1 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์ผล
การสอบ/ประเมินจัดกระท า
ข้อมูล ดังนี้ 

    

 1)วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET 
โดยวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   3 :  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดครบ 8 กลุ่มสาระ 

2: วิเคราะห์มาตรฐานตัวช้ีวัด แต่ไม่ครบ ท้ัง8 กลุ่ม
สาระ 

1: สรุปผลคะแนน O-NET แต่ไม่มีการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 2) วิเคราะห์ผลการสอบ NT โดย
วิเคราะห์                 ราย
สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถ
ด้านภาษา ความสามารถด้านการ
คิดค านวณ และความสามารถ
ด้านเหตุผล  

   3 :  วิเคราะห์รายสมรรถนะ ท้ัง 3 ด้าน 

2: วิเคราะห์รายสมรรถนะ แต่ไม่ครบท้ัง 3 ด้าน 

1: สรุปผลคะแนน NT แต่ไม่มีการวิเคราะห์ราย
สมรรถนะ 

 3) วิเคราะห์ผลการสอบ LAS 
โดยวิเคราะห์              ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

   3 :  มีการสรุปผลคะแนน LAS และมีการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

2:สรุปผลคะแนน LAS แต่ไม่มีการวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

1: ไม่มีการสรุปผลคะแนน LAS 
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ท่ี รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

 4) วิเคราะห์ผลการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง จ าแนกตามระดับช้ัน 

   3 :  มีข้อมูลผลการประเมินและน าไปใช้ในการพัฒนา 
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

2:มีข้อมูลผลการประเมินและน าไปใช้ในการพัฒนา 

1: มีข้อมูลผลการประเมินแต่ไม่ได้น าไปใช้ 

 5) คัดกรองนักเรียนจัดกลุ่ม
นักเรียนตามความรู้ความสามารถ 

   3: มีการคัดกรองนักเรียนตามความรู้ความสามารถ
และมีหลักฐานอ้างอิง  

2: มีการคัดกรองนักเรียนตามความรู้ความสามารถ 

แต่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 

1. ไม่มีการคัดกรองนักเรียนตามความรู้ความสามารถ 

 ค่าเฉล่ีย/ระดับปฏิบัติ   

2 การน าส่ือ นวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

    

 1) มีการวางแผนการพัฒนาการ
เรียนการสอน             โดยจัด
ครูเข้าช้ันเรียน จัดหาส่ือ และ                          
จัดสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   3. มีการจัดครูเข้าช้ันเรียน จัดหาส่ือ และจัด
สภาพแวดล้อมได้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2 : มีการจัดครูเข้าช้ันเรียน จัดหาส่ือได้เหมาะสม แต่
จัดสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 1: มีการจัดครูเข้าช้ันเรียน ได้เหมาะสม แต่ไม่จัดหา
ส่ือ และจัดสภาพแวดล้อม 

 2) มีแผนการสอนซ่อมเสริม ตาม
มาตรฐาน                 การ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด ท่ีเป็นปัญหา
ตามหลักสูตร 

   3 : จัดกลุ่มนักเรียน มีแผน 

การสอนซ่อมและเสริมตามความสามารถของนักเรียน
แต่ละกลุ่ม และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2 : จัดกลุ่มนักเรียน มีแผน 

การสอนซ่อมและเสริมตามความสามารถของนักเรียน 

แต่ละกลุ่ม 

1 : ไม่มีการด าเนินการ 
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ท่ี รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

 3) ใช้ส่ือ เทคนิค รูปแบบ วิธีการ
จัดการเรียน             การสอน
สอดคล้องกับปัญหาจากเว็บไซต์ 
www.24for you.watpon.com 
หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

   3 :  ใช้ส่ือ เทคนิค รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับปัญหา 

2: ใช้ ส่ือ เทคนิค รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
แต่ไม่สอดคล้องกับปัญหา 

1: ไม่มีส่ือ เทคนิค  รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการ
สอน 

 4) ด าเนินการวัดผลประเมินผล
เป็นระยะ แล้วน าข้อมูลไป
วางแผนพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล 

   3 :  มีการด าเนินการวัดผลประเมินผลเป็นระยะ แล้ว
น าข้อมูลไปวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 

2: มีการด าเนินการวัดผลประเมินผล  แต่ไม่มีการน า
ข้อมูลไปวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 

1: ไม่มีการด าเนินการวัดผลประเมินผล 

 ค่าเฉล่ีย/ระดับปฏิบัติ   

3 ผลการด าเนินงาน     

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

   3 :  ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง 

2: ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

แต่ไม่ต่อเนื่อง 

1: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          ไม่เพิ่มขึ้น 

 ค่าเฉล่ีย/ระดับปฏิบัติ   

 รวมเฉล่ีย/ระดับปฏิบัติ   

 

 

http://www./
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

     .................................    ผู้นิเทศ 

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

                                      ………………../…………………………./………………… 
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แบบสรปุผลชุดที2่ 

แบบนเิทศการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรยีนที1่/2558  

กลุ่มโรงเรียน..........................................เขตพฒันาการศกึษา........................................... 

 

โรงเรียน 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์              
ผลการสอบ/ประเมินจัดกระท า

ข้อมูล 

การน าสื่อ นวัตกรรมไปใช้                    
ในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

ผลการ
ด าเนินงาน เฉลี่ย 

(3) 
ระดับ
ปฏิบัติ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ค่าเฉลี่ย             
ระดับปฏิบัติ             

 
 

          .................................    ผู้นิเทศ 

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

                                      ………………../…………………………./………………… 
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นโยบายที่ 4  

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ 
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
โรงเรียน .......................................................เครือข่าย...................................  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
ค าช้ีแจง 

4. ให้ท าเครื่องหมายถูก (/)ประเด็นย่อยท่ีสถานศึกษา ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ 
5. ให้บันทึกหลักฐาน/ร่องรอยท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินงานตามข้อเท็จจริง 
6. พิจารณาระดับคะแนนแต่ละด้านในภาพรวม  ระดับคะแนนในการนิเทศตามประเด็น  

มี  5  ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ๕   หมายถึง  ผลการพัฒนาตามประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
ระดับคะแนน ๔   หมายถึง  ผลการพัฒนาตามประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก   
ระดับคะแนน ๓   หมายถึง  ผลการพัฒนาตามประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี  
ระดับคะแนน ๒   หมายถึง  ผลการพัฒนาตามประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  พอใช้  
ระดับคะแนน ๑   หมายถึง  ผลการพัฒนาตามประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ปรับปรุง  
 

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( 5 ประเด็นพิจารณา ) คะแนนเฉลี่ย...... 
 1.1 สถานศึกษาได้น าระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาไปด าเนินการเป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารงาน 

    

1.2 บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

    

1.3 มีการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

    

1.4 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

    

1.5 สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
เป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ 

    

2. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ( 6 ประเด็นพิจารณา ) คะแนนเฉลี่ย...... 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดค่า

เป้าหมายทุกมาตรฐานการศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

2. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ( ต่อ ) 
 2.2 มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษามีองค์ประกอบครบ
สมบูรณ์ 

    

2.3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ด าเนินการแบบมี    
ส่วนร่วม 

    

2.4 ครู บุคลากร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาทุกคน 

    

2.5 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

    

2.6 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างปลอดภัย 

    

3. การจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี ( 6 ประเด็นพิจารณา ) 

คะแนนเฉลี่ย...... 

 3.1 มีการจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาใหม่ 3 มาตรฐาน  

    

3.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

    

3.3 ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

3.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ 
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ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

  3. การจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏบิัติการประจ าปี (ต่อ) 
 3.5 ได้ด าเนินการจัดท า พัฒนา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปแีบบมีส่วนร่วม 

    

4. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย...... 
 4.1 สถานศึกษาได้ด าเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 

    

4.2 มีการวางแผนและก าหนดกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน   
ท่ีชัดเจน  มีเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและทุก
ประเด็นพิจารณา  

    

4.3 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา      
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา (Evidence Based) 

    

4.4 มีการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนการด าเนินงาน  
( holistic rubric ) 

    

4.5 มีการตรวจทานผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินในระดับ
เดียวกัน (Peer Review) 

    

4.6 หลังการประเมินคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ได้แจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินการ 

หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย...... 
 5.1 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะท างาน 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ( SAR ) 

    

5.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เป็น 2 
ส่วน คือข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
และ ข้อมูลท่ีเป็นผลการประเมิน 

    

5.3 สถานศึกษาก าหนดรูปแบบ
รายงานประเมินตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

    

5.4 สถานศึกษาได้เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

    

5.5 สถานศึกษาได้รายงานและ
เปิดเผยผลการประเมินต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนและท้องถิ่น  
ตลอดจนการเผยแพร่ทางช่องทาง    
อื่น ๆ เช่น website , facebook ฯลฯ 
 

    

รวมคะแนน (5 รายการ)  
ระดับคุณภาพ  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

 
      ลงช่ือ ........................................................ ผู้นิเทศ 
           (..............................................................) 
      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 
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ระดับคุณภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 

ผลรวมของคะแนน 
(5 รายการ) 

การแปลผล/ระดับคุณภาพ 

24.00 คะแนน  
ขึ้นไป 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีผลการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
 

20.00-23.99 
คะแนน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีผลการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
 

15.00-19.99 
คะแนน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีผลการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 

10.00-14.99 
คะแนน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีผลการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 

ต่ ากว่า  9.99  
คะแนน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีผลการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 

นโยบายที่ 5 

 การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 
  โปรดท าเครื่องหมาย  ในสดมภ์ท่ีตรงกับความพึงพอใจ ดังนี ้
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การสร้างความเข้าใจกับผู้รับการนิเทศก่อนการนิเทศ      
2 การให้เวลาผู้รับการนิเทศในการเตรียมตัวโดยศึกษาเครื่องมือนิเทศ

ก่อนการนิเทศ 
     

3 รูปแบบการนิเทศท่ีใช้ในการนิเทศ       
4 การให้ข้อเสนอเสนอแนะช่วยเหลือระหว่างการนิเทศในส่ิงท่ีท่ีผู้

นิเทศต้องการ 
     

5 การได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศ และผู้นิเทศ      
6 ระยะเวลาในการนิเทศมีความต่อเนื่องและเหมาะสม      
7 ความรู้ท่ีได้จากการนิเทศสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้      
8 ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นและยอมรับสภาพปัญหาของผู้รับการ

นิเทศ 
     

9 การนิเทศสามารถช่วยเหลือเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้จริง      
10 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ      
 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

แบบประเมินความสุขของนักเรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
………………………………………. 

ค าช้ีแจง 1. ผู้ตอบแบบประเมิน คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นไป โดยสุ่มนักเรียนจ านวน 20 % ของนักเรียน               
ในห้อง โดยให้นักเรียนตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง โดยท าเครื่องหมาย ในช่องท่ีต้องการ 

 2.  การให้คะแนน  ข้อ 1-8 ให้คะแนน ดังนี ้
  มากท่ีสุด ได้ 4 คะแนน 
  มาก  ได้ 3 คะแนน 
  เล็กน้อย  ได้ 2 คะแนน 
  ไม่เลย  ได้ 1 คะแนน 
 4. การให้คะแนน ข้อ 9-10 ให้คะแนน ดังนี้ 
  มากท่ีสุด ได้ 1 คะแนน 
  มาก  ได้ 2 คะแนน 
  เล็กน้อย  ได้ 3 คะแนน 
  ไม่เลย  ได้ 4 คะแนน 
   นักเรียนช้ัน.........................................................โรงเรียน................................................ 

รายการ 
การปฏิบัติ 

ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากท่ีสุด 
1. รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้เรียนกับคุณครู     
2. รู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเอง     
3. รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อน     
4. อยากมาโรงเรียนทุกวัน     
5. รู้สึกเห็นใจเพื่อน เมื่อเพื่อนมีความทุกข์     
6. มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม     
7. มั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณได้เมื่อโดนครู
ต าหนิ 

    

8. มีความสุขเมื่อได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน     
9. รู้สึกเบ่ือหน่ายกับวิธีสอนของครู     
10. รู้สึกผิดหวังในตัวเองเมื่อท างานผิดพลาด     

ส่ิงท่ีต้องการให้ครูปฏิบัติต่อนักเรียน 
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
....................................................... 

1. ช่ือผลงาน..................................................................................................................................................................... 
2. ช่ือ/สกุลเจ้าของผลงาน...............................................ต าแหน่ง/โรงเรียน.....................................................................

เครือข่าย............................................อ าเภอ.................................................. 
3. ความเป็นมา สภาพปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
4.   จุดประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินงาน 

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

............................................................................................................................................................................................... 
5.  กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน ( การออกแบบผลงาน รูปแบบ โมเดล การด าเนินงานตามท่ีออกแบบ

ไว้ และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

6.   ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ท่ีได้รับ (ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

7.  ปัจจัยความส าเร็จ (ส่ิงท่ีช่วยให้งานประสบความส าเร็จ) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

8.  บทเรียนท่ีได้รับ (การระบุข้อมูลท่ีได้รับจากการผลิตและการน าผลงานไปใช้) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

9.  การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลท่ีได้รับ (การเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ การได้รับรางวัล                 
ในระดับต่าง ๆ) 

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

............................................................................................................................................................................................... 
10. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติท่ีดี (การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน 
การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดและการขยายผล) 

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

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

 
 
 

แบบฟอร์มเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
หัวข้อ/ประเด็นการน าเสนอวิธปีฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย  
  1. ช่ือผลงาน หรือนวัตกรรม:......................................................................................................  
  2. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน : นาย/นาง/นางสาว...................................................................................  
ต าแหน่ง................................................ โรงเรียน .................................................................................  
สังกัด ................................................................ ต าบล............................ อ าเภอ ................................  
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................  
E-mail : .................................................... เว็บไซต์โรงเรียน...............................................................  
ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานด้านนิเทศภายในของสถานศึกษา (ถ้ามี) 

1. ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีน าเสนอ  
2. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน  
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน  
4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ  
5. ปัจจัยความส าเร็จ  
6. บทเรียนท่ีได้รับ  
7. การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลท่ีได้รับ  
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติท่ีดี  
9. การน าเสนอผลงาน  

ตอนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ  
 เช่นโมเดล  รูปภาพ คลิปวีดีโอ  ผลงาน รางวัล ความภาคภูมิใจ หรือเอกสารประกอบการด าเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษา  
 
การส่งผลงานและการประเมินผลงาน 
  1. ให้ผู้ท่ีเสนอผลงานจัดท าข้อมูลสรุปตามรายการประเด็นพิจารณาให้ครบท้ัง 8 รายการ โดยมี ความยาวไม่เกิน 25  
หน้ากระดาษ A 4 (รวมภาคผนวกและภาพประกอบ) และพิมพ์ด้วยตัวอักษร  
Th-Sarabun ขนาด 16 พอยต ์

2. เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 นับจนถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 
3. คณะกรรมการประเมินจากเอกสารและการน าเสนอผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ

เขตพื้นท่ี ด้วยการน าเสนอผลงาน 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมแล้วไม่เกิน 15 นาที โดยการน าเสนอด้วย 
PowerPoint  ผ่าน Google Meet ได้ท่ี ลิงค์https://meet.google.com/upf-habh-rts  วันเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนนและจัดอันดับรางวัล ระดับจังหวัด  
1. ผู้ท่ีได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (คะแนน 80 ขึ้นไป) ได้รับเกียรติบัตร  
2. ผู้ท่ีได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (คะแนน 70-79) ได้รับเกียรติบัตร  
3. ผู้ท่ีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง (คะแนน60-69) ได้รับเกียรติบัตร  
4. ผู้ท่ีมีคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย  

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด* 
แบบบันทึกการพิจารณาคัดเลือกผลงานแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

https://meet.google.com/upf-habh-rts
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ด้าน.................................................................ชื่อผลงาน................................................................ 
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน................................................................................................ ................... 

ท่ี รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

1 ความส าคัญของผลงาน 
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ี
น าเสนอ  
(9 คะแนน)  

1.1 ความเป็นมาและ สภาพปัญหา 
(6 คะแนน)  

2    

1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนา (6 คะแนน) 1  

    

2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงาน (3 คะแนน)  

การก าหนดจุดประสงค์และ
เป้าหมาย (3 คะแนน)  

1    

3 กระบวนการผลิตผลงานหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
(21 คะแนน)  

3.1 การออกแบบผลงานนวัตกรรม 
หรือแนวปฏิบัติ (6 คะแนน)  

2    

3.2 การด าเนินงานตาม กิจกรรม (6 
คะแนน)  

    

3.3 ประสิทธิภาพของ การ
ด าเนินงาน (6 คะแนน)  

2    

3.4 การใช้ทรัพยากร (3 คะแนน)  1    
4  ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
(21 คะแนน)  

4.1 ผลท่ีเกิดตามจุดประสงค์ 
    (6 คะแนน)  

2    

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน(6 คะแนน)  2    
4.3 ประโยชนท่ีไดรับ(9 คะแนน)  3    

5  ปัจจัยความส าเร็จ  
(6 คะแนน)  

ส่ิงท่ีช่วยให้งานประสบ ความส าเร็จ   
(6 คะแนน)  

2    

6  บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson 
Learned) (9 คะแนน)  

การระบุข้อมูลท่ีได้รับจากการผลิต
และการน าผลงานไปใช้ (9 คะแนน)  

3    

7  การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ 
รางวัลท่ีได้รับ(9คะแนน)  

7.1 การเผยแพร่ (6 คะแนน)  2    
7.2 การได้รับการยอมรับรางวัล ท่ี
ได้รับ (3 คะแนน)  

1    

8  การขยายผล ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม  
หรือวิธีการปฏิบัติ (18 คะแนน)  

8.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการ
ถอดบทเรียน (6 คะแนน)  

2    

8.2 การเรียนรู้เพื่อการต่อยอด และ
การขยายผล (12 คะแนน)  

4    

9  การน าเสนอผลงาน (4 คะแนน)  การน าเสนอ (4 คะแนน)  1    
รวม 100 คะแนน    
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

1. ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ (9 คะแนน)  
1.1 ความเป็นมาและ
สภาพปัญหา  

2 ระดับ 3  ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาได้ชัดเจน มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และมี
หลักฐานอ้างอิง  

ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาได้ชัดเจนและมีการจัดล าดับความส าคัญ  

ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาได้ชัดเจน  

1.2 แนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนา  

1 ระดับ 3  เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ 

ระดับ 2  เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษา  

ระดับ 1  เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (3 คะแนน)  
- การก าหนดจุดประสงค ์
และเป้าหมาย  

1 ระดับ 3  ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งส่งผลในภาพกว้าง  

ระดับ 2  ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  

ระดับ 1  ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา  

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน (21 คะแนน)  

3.1 การออกแบบผลงาน
นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติ  
 

2 ระดับ 3  ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งส่งผลในภาพกว้าง  

ระดับ 2  ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งส่งผลในภาพกว้าง  

ระดับ 1  ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุ สมผล และน ามาเป็นพ้ืนฐานใน
การออกแบบกิจกรรมได้  
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รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

3.2 การด าเนินงานตาม 
กิจกรรม  
 

2 
 

ระดับ 3  ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอน รวมทั้งมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

ระดับ 2  ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอน รวมทั้งมีการปรับปรุงและ
พัฒนา  

ระดับ 1  ด าเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ครบทุกข้ันตอน  

3.3 ประสิทธิภาพของ 
การด าเนินงาน  
 

2 ระดับ 3  มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล าดับข้ันตอน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มี
วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ทีส่่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  

ระดับ 2  มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล าดับข้ันตอน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  

ระดับ 1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

3.4 การใช้ทรัพยากร  
 

1 ระดับ 3  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคลองกับบริบทของ
หน่วยงานหรือสถานศึกษา  

ระดับ 2  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษา  

ระดับ 1  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษา  

4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ (21 คะแนน)  
4.1 ผลที่เกิดตาม
จุดประสงค ์ 
 

2 ระดับ 3  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงค ์โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  

ระดับ 2  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์ในบาง
จุดประสงค ์โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  

ระดับ 1  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์ในบาง
จุดประสงค ์โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  

4.2 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
 

3 ระดับ 3  แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึน  

ระดับ 2  แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลเพียงบางส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึน  

ระดับ 1  แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายเพียงบางส่วน โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง  

4.3 ประโยชนที่ได้รับ  
 

2 ระดับ 3  กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน  

ระดับ 2  กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด ประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม  

ระดับ 1 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล  

5. ปัจจัยความส าเร็จ (6 คะแนน)  
5.1 สิ่งที่ช่วยให้งาน
ประสบ ความส าเร็จ  

2 ระดับ 3  ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผล
มาจากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงานอย่าง
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 ต่อเน่ืองและย่ังยืน  

ระดับ 2  ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผล
มาจากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

ระดับ 1  ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน  

6. บทเรียนที่ได้รับ (9 คะแนน)  
6.1 การระบุข้อมูลที่
ได้รับ จากการผลิตและ
การน าผลงานไปใช ้ 
 

3 ระดับ 3  มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบผลส าเร็จมากย่ิงข้ึน  

ระดับ 2  มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้  

ระดับ 1  มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้  

7. การเผยแพร และการไดรับการยอมรับ (รางวัลที่ไดรับ) (9 คะแนน)  
7.1 การเผยแพร่  
 

2 ระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร ่มีการน าไปใช้ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
ระดับ 2  มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการน าไปใช้ภายในสถานศึกษา  
ระดับ 1  มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม  

7.2 การได้รับการ
ยอมรับรางวัลที่ได้รับ  
 

1 ระดับ 3  ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค  
ระดับ 2  ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจงัหวัด หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับ 1  ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับโรงเรียน  
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ (18 คะแนน)  
8.1 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการถอด
บทเรียน  
 

2 ระดับ 3  มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) ท าความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรืออุปสรรคของผลงาน (ในระดับ 2) และมีวิธีการขยายขอบเขต
ความสามารถในการพยายามสืบเสาะ แสวงหา และการสงัเคราะห์ข้อมูลจากแหลง่
ต่าง ๆ ภายนอกเพ่ิมเติมเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการขยายผล ต่อยอด หรือ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามความต้องการ โดยน าไปสู่การ
แก้ปัญหาที่ชัดเจน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง และประสบผลส าเร็จ  

ระดับ 2  มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) รวมทั้งมกีารท าความเข้าใจต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเรจ็หรืออุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) อย่างชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน โดยน ามาจัดรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลจนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ เหมาะสมกับการ
ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษา ในพ้ืนที่ระดับภาค  

ระดับ 1  มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และอุปสรรคของ
ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนเป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการคิด ต่อยอด ขยายผล หรือประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน 
สถานศึกษา ระดับภาค  

8.2 การเรียนรู้เพ่ือ การ
ต่อยอด และการขยาย
ผล  
 

4 ระดับ 3  มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้ยกระดับ (ในระดับ 2) 
รวมทั้งมีการน าไปประยุกต์ ใช้ (Apply & Utilize) ด้วยการน าผลงาน นวัตกรรม 
หรือวิธีการปฏิบัติงานแนวใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ให้ดีย่ิงข้ึนทั้งในและสถานศึกษา โดย
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในการด าเนินงานของตนเอง  
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ระดับ 2  มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้ยกระดับ (Create & 
Leverage) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้ โดย
การสร้างผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติแนวใหม่ได้ภายในตัวเอง  

ระดับ 1  มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) ด้วยการถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน
โครงการทั้งที่เป็นความส าเร็จและความผิดพลาด หรือการถอดบทเรียนจากวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

9. การน าเสนอผลงาน (4 คะแนน) 
- การน าเสนอ  
 

1 ระดับ 4  มีการน าเสนอเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม  
ทุกประเด็น และตอบค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการน าเสนอที่สอดคลองสัมพันธ์กัน  

ระดับ 3  มีการน าเสนอเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมใน  
บางประเด็น และตอบค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการน าเสนอที่สอดคลองสัมพันธ์กัน  

ระดับ 2  มีการน าเสนอเป็นข้ันตอน ตอบค าถามได้ถูกต้องในบางค าถาม และมีเอกสาร/
หลักฐานประกอบการน าเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  

ระดับ 1  มีการน าเสนอแต่ไม่เป็นข้ันตอน ตอบค าถามได้ถูกต้องในบางค าถาม มีเอกสาร/
หลักฐานประกอบการน าเสนอ  
แต่ไม่สมบูรณ  
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นโยบายที่ 6 

 การอ่านออก เขียนได ้
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ชุดค าถามเพื่อนิเทศแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนในสถานการณ์                                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ในช่วงท่ีผ่านมาโรงเรียนมีกระบวนการ  หรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอ่าน และสอนเขียนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไร   
    ๑.๑ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๑  
       ๑.๒ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๒ - ๓  

   ๑.๓ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๔ - ๖  
๒. ผลการด าเนินการตามข้อ ๑ เป็นอย่างไร   (โปรดอธิบาย) 
       ๒.๑ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๑  
       ๒.๒ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๒ - ๓  

   ๒.๓ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๔ - ๖  
๓. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒  คืออะไร   (โปรดอธิบาย) 
      ๓.๑ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๑  
       ๓.๒ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๒ - ๓  

   ๓.๓ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๔ - ๖  
๔. โรงเรียนมีแนวทาง หรือกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนไว้อยา่งไร  หากยังมีถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ 
แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
………………………………………….. 

ค าช้ีแจง แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน               
การเขียนของนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  ขอให้ท่านตอบตามความคิดเห็นของท่าน  ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. โรงเรียนของท่านอยู่ในเครือข่ายสถานศึกษา............................................... 
2. ท่านสอนวิชาภาษาไทยในระดับช้ัน ป. ..................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการนิเทศการนิเทศแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Meet 
(ง่าย สะดวก รวดเร็ว) 

     

2. ขั้นตอนการนิเทศมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับการนิเทศ 

     

3. ช่วงระยะเวลาการของนิเทศมีความเหมาะสม และผู้รับ
การนิเทศสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศ 

     

4. ความชัดเจน การสร้างความเข้าใจในการส่ือสารระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

     

5. การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศด้วยกัน      

6. ความรู้ท่ีได้รับจากนิเทศเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

.  
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ท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

7. ความรู้ท่ีได้รับจากนิเทศสามารถน าไปใช้ใน                 
การปฏิบัติงานได้ 

     

8. ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

     

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการนิเทศในครั้งนี้

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

.............................................................................................................................................................................. 
 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการการนิเทศครั้งต่อไป  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบนเิทศ ตดิตามการพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

ระดบัช้ันประถมศกึษาปีที่ ๑ – ๖  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  

…………………………………………………. 

ค าช้ีแจง 

 แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ภาษาไทยฉบับนี้   
แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี   1   ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ตอนท่ี   2   สภาพ ปัญหา และทิศทางการจัดการเรียนการสอนอ่าน และเขียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ 

  ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ตอนที ่1   โรงเรียน…………………………….....................เครือข่ายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน……………….................. 

 ช่ือ 

        จ านวนครูท้ังหมด………………………..คน   จ านวนนักเรียนท้ังหมด……………………..คน 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1    ........................คน                              

จ านวนครูช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1          ..........................คน     

ตอนที่   2   สภาพ ปัญหา และทิศทางการจัดการเรียนการสอนอ่าน และเขียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ 

  ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 1. ในช่วงท่ีผ่านมาโรงเรียนมีกระบวนการ  หรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอ่าน และสอนเขียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไร  (โปรดอธิบาย) 

    ๑.๑ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๑  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
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       ๑.๒ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๒ - ๓  

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

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

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

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

 

   ๑.๓ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๔ - ๖  

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

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

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

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

 

๒. ผลการด าเนินการตามข้อ ๑ เป็นอย่างไร   (โปรดอธิบาย) 

       ๒.๑ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๑  

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

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

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

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

       ๒.๒ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๒ - ๓  

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

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

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

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

 

   ๒.๓ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๔ - ๖  

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

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

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

๓. ปัญหาอปุสรรคจากการด าเนินงานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒  คืออะไร   (โปรดอธิบาย) 

      ๓.๑ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๑  

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

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

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

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

       ๓.๒ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๒ - ๓  

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

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

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

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

 

   ๓.๓ ช้ันประถมศึกษปีท่ี ๔ - ๖  

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

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

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

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

๔. โรงเรียนมีแนวทาง หรือกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนไว้อยา่งไร  หากยังมีถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (โปรดอธิบาย) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
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นโยบายที่ 7  

การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 
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เคร่ืองมือนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอน 
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

โรงเรียน ...................................................................................... อ าเภอ ....................... ....................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
รูปแบบการจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  (.........)  รูปแบบท่ี 1      (.........) รูปแบบท่ี 2   (แบบท่ี 1 คือ เต็มรูปแบบ , แบบท่ี 2 คือ เรียนเฉพาะบางกลุ่มสาระฯ/วิชา) 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึก
การ
นิเทศ 

ข้อเสนอแนะ คะแนน 

1. ครูจัดสภาพห้องเรียนได้เหมาะสมเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

1. การจัดสภาพห้องเรียนได้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

......... 

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

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

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

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

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

2. เตรียมการเรียนรู้ล่วงหน้าท้ังส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบ
งาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามท่ีคู่มือครู
พระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับ
โรงเรียนปลายทางก าหนดรวมทั้งมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อม 
ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

2. การเตรียมการเรียนรู้    ล่วงหน้า
และการมอบหมายงาน ให้นักเรียน
เตรียมพร้อม 
ในการเรียนครั้งต่อไป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ครูจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียน  ต้นทาง
และเอาใจใส่ก ากับดูแลและน านักเรียนให้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 

3. จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครู
โรงเรียนต้นทางและ 
การเอาใจใส่ ก ากับดูแลและน า
นักเรียนให้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
ทุกครั้ง 

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

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

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

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

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

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

.................. 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ คะแนน 
4. ครูสรุปสาระส าคัญ

ร่วมกับนักเรียน
หลังจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ส้ินสุดลงและ
บันทึก 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
หลังการสอน 
ทุกครั้ง 

4. การสรุปสาระส าคัญ
ร่วมกับ นักเรียนหลังจาก
กิจกรรม การเรียนรู้ส้ินสุด
ลง 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. การบันทึกผลการ 
จัดการเรียนรู้หลัง 
การสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ครูวัดผลและ
ประเมินผลเมื่อ
กิจกรรม            การ
เรียนรู้ส้ินสุดในแต่ละ
ครั้ง และ
หน่วย       การเรียนรู้ 
เพื่อทราบผลการเรียนรู้
ของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
 
 

6. การวัดผลและ
ประเมินผลเมื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส้ินสุด ในแต่ละ
ครั้ง และหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของ 
นักเรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

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

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

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

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

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

......... 

7. การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไข 

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

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

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

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

.............................. 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ คะแนน 
6. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อม

เสริมนอกตาราง
ออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ี ไม่
บรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หรือให้ความรู้
เพิ่มเติม 

8. การสอนซ่อมเสริม 
นอกตาราง ออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือ นักเรียนท่ีไม่
บรรลุ
จุดประสงค์           การ
เรียนรู ้

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

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

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

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

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

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

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

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

9. การให้ความรู้เพิ่มเติม
การจัดกิจกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
จุดเด่น  
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................  
ส่ิงท่ีควรพัฒนา  
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
       (ลงช่ือ).........................................................................ผู้นิเทศ  
            (................................................................................)  
       ต าแหน่ง........................................................................... 
                       วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ.................. 
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เคร่ืองมือนิเทศ ติดตามผู้บริหารสถานศึกษา 
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

โรงเรียน .......................................................................................... อ าเภอ................................................. 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ............................................................................................................................. .............................. 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ คะแนน 
1. ผู้บริหารวางแผนการ

บริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างจริงจัง 
และอ านวยความ
สะดวกให้ การจัด การ
เรียนรู้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การวางแผนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม 
สนับสนุน           การจัดการ
เรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างจริงจังการจัดสภาพ
ห้องเรียน ได้เหมาะสม 

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 

2. การอ านวยความสะดวกให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 

2. ผู้บริหารเป็นผู้น าด้วย
ความมุ่งมั่นและน าพา
ครูทุกคน ทุกฝ่าย
ตระหนัก เห็น
ความส าคัญและ ให้
ความร่วมมือ
ด าเนินการ อย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง 

3. การเป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่น 
ต้ังใจ ตระหนักและเห็น
ความส าคัญและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

…...................................................................
......................................................................
......................................................................
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ คะแนน 
3. ผู้บริหารโรงเรียน

จัดหาเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม
และโทรทัศน์ขนาด
เหมาะสมกับ
ห้องเรียนและจ านวน
นักเรียน ติดต้ัง
โทรทัศน์ให้มีความสูง
เหมาะสมกับระดับ
สายตาของนักเรียน 

4. การจัดหาเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมและโทรทัศน์ท่ี
เหมาะสมกับห้องเรียนและ
จ านวนนักเรียน  
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5. การติดต้ังโทรทัศน์ให้มีความ
สูงเหมาะสมกับระดับสายตาของ
นักเรียน 
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4. ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
จัดหาคู่มือครูสอน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

6. การจัดหาคู่มือครูพระราชทาน
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ส าหรับโรงเรียนปลายทาง  
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5. ผู้บริหารโรงเรียน
นิเทศติดตามการ
จัดการเรียน 
การสอน ทุก
ห้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

7. การนิเทศติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน 
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เคร่ืองมือนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

โรงเรียน .......................................................................................... อ าเภอ.................... ..............................  
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. สภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนและห้องเรียน
สะอาดและเป็นระเบียบ 

1. ความสะอาดและเป็นระเบียบของ
สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
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2. ความสะอาดและเป็นระเบียบของ
ห้องเรียน  
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2. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสม
กับห้องเรียนและจ านวน
นักเรียน ติดต้ังโทรทัศน์
เหมาะสมกับระดับ
สายตานักเรียน 

3. ความเหมาะสมของขนาดจอโทรทัศน์
และระดับการติดต้ัง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
3. ครูเอาใจใส่ก ากับดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หลัง
เรียน 

4. การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ก่อนเรียน  
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5. การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระหว่างเรียน  
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  6. การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หลังเรียน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บันทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
4. นักเรียนมีส่วนร่วม

กิจกรรม และต้ังใจเรียน
พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 

7. การมีส่วนร่วมกิจกรรม และต้ังใจเรียน
พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง  
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