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คำนำ 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการบริหารงาน

วิชาการที่มีเป้าหมายให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย

ของหลักสูตรและเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนให้ความสำคัญ โรงเรียนวัดสระแก้วได้

ดำเนินการจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียนและนำแผนไปใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศการปฏิบัติงานของบ

คุลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เอกสารฉบับนี้เป็นแผนนิเทศ

ภายในของโรงเรียนวัดสระแก้ว ประกอบด้วยความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการนิเทศ ขั้นตอน

การนิเทศ ปฏิทินการนิเทศภายใน ตลอดจนถึงเครื่องมือในการนิเทศ จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านต่อไป  

 

         โรงเรียนวัดสระแก้ว 
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แผนการนิเทศภายในสถานศกึษา 

ที่มาและความสำคัญ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู ้มีเป้าหมายให้ผู ้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยทักษะและ  

คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  การสอนภายในสถานศึกษาดำเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ

นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ 

และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้

ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม

ศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้   ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐานแหล่งเรียนรู้  สื่อ  ตำราเรียน  นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งเป็นคุณภาพของผู้เรียนที่เชื่อมั่นว่าผู้เรียน   จะมีคุณภาพตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตลอดทั้งมีทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 นั้น  จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ กระบวนการ

นิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นภารกิจจำเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เป็น

เป้าหมายสุดท้าย บุคลากรที่เก่ียวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ  ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

อีกทั้งเป็น องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร  และกระบวนการเรียนการสอน  

มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ  กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ  

นิเทศการศึกษาโดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา  ปรับปรุง  และเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร  

จัดการ  ด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่สมาชิกได้พัฒนาขีดความสามารถของตน 

เพ่ือการสร้างสรรค์งานและการบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนื่อง  



2 
 

โรงเรียนวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1  จึงได้จัดทำ 

แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้

กำหนดไว้  

 

วัตถุประสงค์  

    1. เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษางานประกันคุณภาพภายใน 

    2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

    3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

สังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน  

  4. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ  

  5. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจและ 

ร่วมรับผิดชอบ  ชื่นชมในผลงาน  

  6. เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน  

 

เป้าหมาย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความตระหนัก  มีความรู้ความเข้าใจ

และดำเนินการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยกำหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินการนิเทศ

ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

3 นักเรียนได้รับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อให้บรรลุภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยงาน 4 

ด้าน ได้แก่ 
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1. ด้านวิชาการ  งานด้านวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุตามจุดหมายของ

หลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้แก่ 

     1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

     1.2 การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้  

     1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำ และใช้แผนการจดัการเรียนรู้  

     1.4 การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเน้นทักษะการคิด  

     1.5 การจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

     1.6 การสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้  

     1.7 การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร  

     1.8 การจดัมุมหนังสือ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  

     1.9 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

     1.10 การสอนซ่อมเสริม  

     1.11 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  

     1.12 การประกนัคุณภาพการศึกษา  

     1.13 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  

     1.14 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     1.15 การจัดบริการแนะแนว  

     1.16 การคัดเลือกหนังสือ 

     1.17 การนิเทศการสอน 

    2. ด้านบริหารบุคคล  งานด้านบริหารบุคคลเป็นการจัดดำเนินการ  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา

ได้รู้และเข้าใจหน้าที่  และความรับผิดชอบของตน  การติดตามดูแลช่วยเหลือให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ผู้ร่วมงานทุกคนเกิดความสำนึก

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนา

ตนเองใหมี้ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ได้แก่ 

      2.1  การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  

      2.2  การกำหนดความต้องการหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร  

      2.3  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ  

      2.4  การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

      2.5  การจัดสวัสดิการ  

      2.6  การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  
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      2.7 การพัฒนาบุคลากร  

      2.8 การประเมินผลปฏิบัติงาน  

      2.9 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

3. ด้านบริหารทั่วไป  งานด้านบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสำนักงานซึ่งมีข้อกำหนด 

กฎเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอน  ไดแ้ก่  

   3.1 งานการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

   3.2 งานการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

   3.3 งานการวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

   3.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย  

   3.5 งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 

   3.6 งานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

   3.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

   3.8 งานการดำเนินงานธุรการ  

   3.9 งานดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

   3.10 งานการจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

   3.11 งานการรับนักเรียน 

   3.12 งานการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

   3.13 งานการประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 

   3.14 งานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   3.15 งานแนวทางการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

   3.16 งานการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 

   3.17 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค 

   3.18 งานการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   3.19 งานการจัดระบบควบคุมภายใน 

   3.20 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

   3.21 งานการทัศนศึกษา 

   3.22 งานกิจกรรมนักเรียน 

   3.23 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 



5 
 

   4. ด้านงบประมาณ  งานด้านงบประมาณเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและพัสดุได้แก่  

         4.1 การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

         4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         4.3 การเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี  โครงการ  กิจกรรม

ต่าง ๆ  

         4.4 การจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา  ค่าบำรุงการศึกษา  ออกใบเสร็จรับเงิน  ออกหนังสือรับรองการ

เบิกค่าเล่าเรียนบุตร 

         4.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินอาหารกลางวัน

นักเรียน  

        4.6 การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  

        4.7 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

        4.8 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

        4.9 การวางแผนพัสดุ 

        4.10 การกำหนดรูปแบบรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 

        4.11 การจัดหาพัสดุ จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง 

        4.12 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

        4.13 การรับเงิน  การเบิกเงินที่ธนาคาร  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 

        4.14 การนำเงินส่งคลัง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

        4.15 การจัดทำบัญชีการเงิน ทะเบียนคุมการใช้เงิน 

        4.16 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ 

        4.17 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

        4.18 การจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 

        4.19 การจัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยได้รับเงินจากเทศบาลนครราชสีมา 

        4.20 การเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว จากเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา 

        4.21 การจัดทำเอกสารเงินของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 

        4.22 การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตรของราชการครูและลูกจ้างประจำ 
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ประโยชน์ของการนิเทศภายในโรงเรียน 

         การนิเทศภายในโรงเรียนจะเก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการ

ดำเนินการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเจตคติ  ความเชื่อ  ความรับผิดชอบ  การเร้าหรือกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้มีการ

ปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแนวความคิดของครูผู้สอนในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลทำให้

ครูผู้สอนได้รับประโยชน์โดยตรงโดยสรุป ดังนี้ 

        1. ครูผู้สอนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

        2. ครูผู้สอนสามารถประเมินผลการทำงานของตนเองได้ 

        3. ครูผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

        4. ชว่ยกระตุ้นให้ครูผู้สอนให้มีการวางแผนจัดทำจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติไปพร้อมๆกัน 

        5. เป็นกระบวนการที่ท้าทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงในขณะปฏิบัติงาน 

 

แนวทางในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            โรงเรียนวัดสระแก้วมีแนวทางในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการของ 

PLC คือการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ  และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู  ผู้บริหาร บนพื้นฐานวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์แบบ  กัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จ  หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น

สำคัญ  และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสนอแนะ  แก้ปัญหา

และหาข้อตกลงร่วมกัน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนที่ได้ตั้ งไว้  มีกระบวนการ

นิเทศแบบ PDCA ดังนี้ 

       ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการวางแผน  เป็นขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศประมวลสภาพ 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา  กำหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ  จัดทำแผนการนิเทศ  กำหนด 

เนื้อหาการนิเทศ  ออกแบบการนิเทศ  สื่อนิเทศ  จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ  กำหนดกรอบการประเมิน  วิธีการ 

ติดตามและการรายงานผลการนิเทศ  และขออนุมัติโครงการ  งบประมาณ  

        ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามแผนนิเทศ  โดยประชุมเพื่อทบทวนจุดมุ่งหมายการนิเทศ  แบ่งหน้าที ่ 

ภาระงานในการนิเทศ  ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ  เทคนิค  วิธีการที่

กำหนด 

       ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม 

จุดมุ่งหมายหรือไม่ และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง  ปัญหา  อุปสรรค  ที่เป็นข้อมูล

สารสนเทศที่ต้องตรวจสอบดูใหม่แล้วปรับปรุงการนิเทศต่อไป  
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       ขั้นตอนที่ 4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง  เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้ง  สรุปและรายงานผล 

โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเยี่ยมห้องเรียน  หมายถึง  การที่ผู้นิเทศไปพบและสังเกตการทำงานของครูใน

ห้องเรียนเพ่ือร่วมกันพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

                 1.เพ่ือสำรวจความต้องการของครู  

                 2. เพ่ือศึกษาปัญหาของครูในสถานศึกษา  

                 3. เพ่ือประเมินผลการสอนของครู  

                 4. เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

                 5. เพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครู 

 ขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นที่ 1 สร้างข้อตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้  

           1.1 พบปะสนทนา  สร้างความคุ้นเคย  และสร้างเจตคติที่ดีในการนิเทศแก่ครู  

           1.2 วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนร่วมกับครูในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

                 1.2.1 กำหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  

                 1.2.2 กำหนดจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  

                 1.2.3 กำหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความต้องการ/จำเป็น เช่น การจัดทำเอกสารและงานธุรการ  

ประจำห้องเรียน  การจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ   

                 1.2.4 กำหนดวิธีการนิเทศ  เช่น  สำรวจปัญหาและความต้องการของครูสอบถามการปฏิบัติงาน

ของครู  ให้คำปรึกษาแนะนำ  สังเกตการสอน ฯลฯ 

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตามข้อตกลงท่ีกำหนดร่วมกันกับครู ดังนี้                 

          2.1 เข้าเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด  

          2.2 ให้ความเป็นกันเองเพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีแก่ครู  

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

         3.1 วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนร่วมกับครู  

         3.2 สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  

        3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ  

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงการทำงาน ครูนำผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแก้ไข 
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ปฏิทินการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที ่1 PLC คณะกรรมการนิเทศ 
6 มิ.ย.2565 – 10 มิ.ย.2565 คณะกรรมการนิเทศ 

ประกอบด้วยผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการ ประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลง รูปแบบการนิเทศ
ร่วมกัน 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที ่2 PLC ครูทุกคนเป็นสายชั้น 
13 มิ.ย.2565 – 17 มิ.ย.2565 นิเทศ โดยแจ้งสิ่งที่โรงเรียน

ต้องการพัฒนา พร้อมกับให้
กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ปัญหา สายชั้นอนุบาล - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่  3   นิเทศครั้งที่ 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สังเกตการสอน 
4 ก.ค.2565-15 ก.ค.2565 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต

การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามท่ีได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

18 ก.ค.2565-22 ก.ค.2565 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามที่ได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

ขั้นตอนที ่4 สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1 
25-26 ก.ค. 2565  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ประชุมและสรุปปัญหาอุปสรรคที่ได้
พบจากการตรวจเยี่ยมโดยเน้นงาน
วิชาการ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
เป็นสำคญั 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
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ปฏิทินการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 1  
1 ก.ย.2565 – 2 ก.ย.2565 คณะกรรมการนิเทศ 

ประกอบด้วยผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการ ประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลง รูปแบบการนิเทศ
ร่วมกัน 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 2 
5 ก.ย.2565 – 9 ก.ย.2565 นิเทศ โดยแจ้งสิ่งที่โรงเรียน

ต้องการพัฒนา พร้อมกับให้
กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ปัญหา สายชั้นอนุบาล - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่  3   นิเทศครั้งที่ 2 
12 ก.ย.2565-16 ก.ย.2565 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต

การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามท่ีได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

19 ก.ย.2565-23 ก.ย.2565 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามที่ได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

ขั้นตอนที่ 4  
26 ก.ย.2565 - 27 ก.ย. 2565  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ประชุมและสรุปปญัหาอุปสรรคที่ได้
พบจากการตรวจเยี่ยมโดยเน้นงาน
วิชาการ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
เป็นสำคญั 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
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ปฏิทินการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 1  
1 ธ.ค.2565 – 2 ธ.ค.2565 คณะกรรมการนิเทศ 

ประกอบด้วยผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการ ประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลง รูปแบบการนิเทศ
ร่วมกัน 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 2 
6 ธ.ค.2565 – 9 ธ.ค.2565 นิเทศ โดยแจ้งสิ่งที่โรงเรียน

ต้องการพัฒนา พร้อมกับให้
กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ปัญหา สายชั้นอนุบาล - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่  3   นิเทศครั้งที่ 2 
13 ธ.ค.2565-16 ธ.ค.2565 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต

การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามท่ีได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

19 ธ.ค.2565-23 ธ.ค.2565 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามที่ได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

ขั้นตอนที่ 4  
26 ธ.ค.2565 - 27 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ประชุมและสรุปปัญหาอุปสรรคที่ได้
พบจากการตรวจเยี่ยมโดยเน้นงาน
วิชาการ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
เป็นสำคญั 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
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ปฏิทินการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 1 PLC คณะกรรมการนิเทศ 
2 มี.ค.2566 – 3 มี.ค.2566 คณะกรรมการนิเทศ 

ประกอบด้วยผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการ ประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลง รูปแบบการนิเทศ
ร่วมกัน 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 2 PLC ครูทุกคนเป็นสายชั้น 
6 มี.ค.2566 – 10 มี.ค. 2566 นิเทศ โดยแจ้งสิ่งที่โรงเรียน

ต้องการพัฒนา พร้อมกับให้
กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ปัญหา สายชั้นอนุบาล - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นตอนที่  3   นิเทศครั้งที่ 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สังเกตการสอน 
13 มี.ค.2566-17 มี.ค. 2566 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต

การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามท่ีได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

20 มี.ค.2566-24 มี.ค.2566 นิเทศเยี่ยมชมห้องเรียน สังเกต
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามที่ได้แจ้งในการนิเทศ
ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1 
27 มี.ค. 2565 -28 มี.ค. 2565  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ประชุมและสรุปปัญหาอุปสรรคที่ได้
พบจากการตรวจเยี่ยมโดยเน้นงาน
วิชาการ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
เป็นสำคญั 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
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เครื่องมือการนิเทศสังเกตการสอน 
     ในการดําเนินการนิเทศการสอนด ้วยวิธ ีการสังเกตการสอน  ผูนิเทศเมื ่อปฏิบัติการนิเทศตามขั้น 
การนิเทศการสอนในแตละข้ันจำเปนตองใชเครื่องมือประกอบการนิเทศการสอนดวยวิธีการสังเกตการสอน 
ซึ่งเครื่องมือในการนิเทศการสอนในครั้งนี้ ประกอบดวย  
              1.1 แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู 

 1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูดวยการสังเกตการสอน 
1.3 แบบการสังเกตและบันทึกตามประเด็นคําถาม 
1.4 แบบสรุปรายงานผลการสังเกตการสอน 
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(แบบนิเทศการสอน1) 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ 

 
ครูผู ้สอน...................................................ชั้น................. กลมุสาระการเรียนรู ้.................................. 
หน ่วย/ เรื่อง.................................................................................วันที่ประเมิน................................. 
โรงเรียน..............................................อําเภอ...................................... จังหวัด.................................. 
 
คําชี้แจง ประเมินตามสภาพจริงตามรายการและใหระดับคุณภาพตามคําอธิบาย ดังนี้  

5 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล ้อง/ครอบคลุมเหมาะสมมากที่สุด/  
4 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล ้อง/ครอบคลุมเหมาะสมมาก/  
3 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล ้อง/ครอบคลุมเหมาะสมปานกลาง/  
2 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล ้อง/ครอบคลุมเหมาะสมน้อย/ 

         1 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล ้อง/ครอบคลุมเหมาะสมน ้อยที่สุด/ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. องคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้      
2. สาระสําคัญ      
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
4. การวัดประเมินผลการเรียนรู ้      
5. จุดประสงคการเรียนรู ้      
6. สมรรถนะสำคัญ      
7. สาระการเรียนรู ้      
8. กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู ้

(Active Learning) 
     

9. สื่อการจัดการเรียนรูหรือแหลงการเรียนรู ้      
คะแนนรวม  

ร้อยละ  
ระดับคุณภาพ  

 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ................................................ 

ผูประเมิน........................................................ 
( .............................................) 

ตําแหนง....................................................... 
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 50 ปรับปรุง 
    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50  – 59 พอใช้ 
    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69 ด ี
    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 – 79 ดีมาก 
    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 – 100 ดีเยี่ยม 
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แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตการณ์สอน 
วันที่..............................เดือน ................................................... พ.ศ..................................เวลา............ 
โรงเรียน วัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ชื่อผู้สอน.................................................................... ชั้น…………………………….. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วิชา..............................................ชื่อหน่วยการเรียนรู้ .......................................................................................   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้สังเกตการณ์สอน.....................................................................................   ตำแหน่ง…………………………. 
 
คำชี้แจง ให้ผู้สังเกตการณ์สอนทำเครื่องหมาย / ลงในช่องเพ่ือเป็นการระบุความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกรอบที่กำหนดให้พิจารณาและให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
             คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ระดับมากที่สุด  
             คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ระดับมาก 
             คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 
             คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ระดับน้อย 
             คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับการพิจารณา 
5 4 3 2 1 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน  
    1.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน      
    1.2 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน      
     1.3 จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
    1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่      
2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
   2.2 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้      
   2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง      
   2.4 จัดกิจกรรมแบบ Active Learning ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ      
   2.5 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม สถานการณ์ นักเรียนมีส่วนร่วมในความคิดเห็น      
   2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน      
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รายการ 
ระดับการพิจารณา 
5 4 3 2 1 

       2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่ง      
       2.8 เลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพ่ือให้ทันเพ่ือน      
       2.9 ใช้การเสริมแรงตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
       2.10 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง      
3. การใช้สื่อเทคโนโลยี 
       3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู้      
       3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้      
       3.3 ครูใช้สื่อการสอนถูกต้อง คุ้มค่า      
       3.4 ครูมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน      
4.การจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน      
       4.1 จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน      
       4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี      
       4.3 ครูให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน      
       4.4 ใช้เทคนิคอย่างหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน      
5.การประเมินผล 
       5.1 ประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน      
       5.2 ประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน      
       5.3 ประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน      
       5.4 ใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง      
       5.5 ผลการเรียนทำให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ 5 ประการ      
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.การเตรียมการก่อนสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................................  
2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
............................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
3.การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................................  
4.การจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน 
................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.............................................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................ .............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................. .......................................................................................  
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เกณฑ์การประเมิน 

   คะแนน 26-41 ปรับปรุง 
  คะแนน 42-57 พอใช้ 
                     คะแนน 58-73 ด ี
  คะแนน 74-89  ดีมาก 
  คะแนน 90-104 ดีเยี่ยม 
 

 
      ลงชื่อผู้สังเกต....................................................................
                (..........................................................................) 
          ตำแหน่ง....................................................................................  
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แบบการสังเกตและบันทึกตามประเด็นคำถาม 

ชื่อครูผู้สอน.............................................................ชั้น...................วชิา............ ............................................. 

หน่วย/เรื่อง ...........................................................................................เวลา................. ..................................... 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่....................เรื่อง............................................................................................................  

1.เป้าหมายของเรื่องที่สอนคืออะไร 
................................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
2.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................  
3.พฤติกรรมของครูระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
.................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
4.มีการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning หรือไม่  
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 
5.การจัดการเรียนรู้มีการสร้างสถานการ์หรือการตั้งคำถามให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือไม่ 
........................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
6.การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................ ............................. 
7.พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม 
........................................................ .................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
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8.จุดเด่น/จุดอ่อนของกิจกรรม มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 
9.กิจกรรมประสบความสำเร็จหรือไม่มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
.......................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

 

 

      ผู้สังเกต........................................................................... 
                                                                        (                                                    ) 
                                                               วันที่..................................................................................  
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แบบสรุปรายงานผลการสังเกตการสอน 

โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

คำชี้แจง กรอกข้อมูลการสังเกตการสอนและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ที ่ รายชื่อครูผู้รับการนิเทศ วิชา คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

สรุปการสังเกตการสอนในภาพรวม 

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

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

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

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

 

 

      (ลงชื่อ)....................................................... ........ผู้รายงาน 

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

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


