
 

        คู่มือการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คร้ังที่ 3 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2563  ปีการศึกษา  2562 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

เอกสารที่  3/2563 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คู่มือการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คร้ังที่ 3 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน                    

โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 

คร้ังที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 
 
        การด าเนินการด าเนินงานระดับส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เป็นการนิเทศโรงเรียนเป็นฐาน  ตามการแบ่ง
พื้นท่ีเป็นสหวิทยาเขต/เครือข่าย/เขตคุณภาพ/กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ ตามบริบทของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักโรงเรียนโดยรอบด้านด้วยข้อมูลสารสนเทศของ บุคลากร คุณภาพผู้เรียน
และจุดเด่นท่ีเป็นแบบอย่างได้ ตามประเด็น   
    ๑. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
    ๒. การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
    ๓. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
    ๔. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)  
    ๕. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
    ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา  
    ๗. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ 
   -  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   -  โรงเรียนประชารัฐ 
   -  โรงเรียนสุจริต      
    ๘. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
  
        กระบวนการนิเทศ 
     
       การนิเทศติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการนิเทศตามนโยบาย 
งานและโครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 จุดเน้น  ๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ๒) การ
อ่านออกเขียนได้  ๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) ๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา ๗) การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/ โรงเรียนประชารัฐ) และ ๘) การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษ   ด้วยกระบวนการนิเทศ  5  ขั้นตอน  คือ 
    1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
    ๒. การวางแผนการนิเทศ 
    ๓. การสร้างส่ือและเครื่องมือนิเทศ  
    ๔. การปฏิบัติการนิเทศ  
    ๕. การประเมินผลและรายงานผล 
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   การด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้งท่ี 3 
ตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน                    
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25                   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2562  ครั้งท่ี 3  เดือนมีนาคม 2563 นี้ จะด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม ประเด็นการ
นิเทศ  3 ประเด็น คือ 

1. ทบทวน การนิเทศก ากับติดตาม แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา น ามาเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีระบบ และเปูาหมายท่ีชัดเจน และโดยจัด ให้มีการ
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนในการจัดท าแผนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ในระยะท่ี 1 และ 2 
ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว   

2. การสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามแนวทาง 
การขับเคล่ือนนโยบาย “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน” สู่การปฏิบัติ อ้างถึงหนังสือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ท่ี ศธ 04255/4366        
ลงวันท่ี 24  ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการนิเทศภายในสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(เครื่องมือ ฉบับท่ี 1 – 2) 

3. การด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม การจัดท าเอกสารของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ด าเนินการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์) 
        3.1 เอกสารควบคุมบังคับแบบ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
    3.1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   
     1)  แบบท่ี 1 ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) 
     2)  แบบท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ) 
              3)  แบบท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ) 
    3.1.2  ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานซึ่งแสดงศักดิ์และสิทธิของผู้ส าเร็จ 

           -  ก าหนดวันเวลาในการรับใบประกาศนียบัตร หากไม่มายื่นตามก าหนด  
      ต้องยื่น ค าร้องขอ และเมื่อออกประกาศนียบัตรแล้ว ให้จัดท ารายงานการ                      

                                          ออกใบประกาศนียบัตร   
    3.1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) โดยสถานศึกษาจัดท า ปพ.3  

ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษา
แบ่งเป็น  

      -  ระดับประถมศึกษา จัดท าครั้งละ 2 ชุด  
            1)  เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา จ านวน 1 ชุด 
            2)  จัดส่ง สพท. เพื่อเก็บรักษาไว้ จ านวน 1 ชุด 
      -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดท าครั้งละ 3 ชุด 
            1)  เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา จ านวน 1 ชุด 
            2)  จัดส่ง สพท. เพื่อเก็บรักษาไว้ จ านวน 1 ชุด 
            3)  จัดส่ง สพฐ. เพื่อเก็บรักษาไว้ จ านวน 1 ชุด 
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   3.2  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) หลังจาก 30 วัน ท่ีสถานศึกษาอนุมัติผลการ 
          เรียนและส าเร็จการศึกษาแล้ว ส านักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีในการพัฒนา 
          ระบบการจัดเก็บข้อมูลและทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ท่ีสถานศึกษาต้อง 
                                      ด าเนินการจัดส่ง ปพ.3 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา   
                                      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     1)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ชุด 
               2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ชุด 

3.3  สถานศึกษาและครูผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรรับรู้และด าเนินการจัดท าเอกสาร ปพ.3             
ให้ถูกต้องโดยพิจารณาจาก 14 ข้อผิดพลาดในการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) ในการจัดท ารายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ ก ากับติดตาม 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน                    

โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 

คร้ังที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 
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แบบสอบถามการประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน                    

โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโรงเรียน.............................................................................สหวิทยาเขต.............................................................. 
              ผู้ตอบแบบสอบถาม (นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
             ต าแหน่ง......................................................................กลุ่มงาน................................................................ 
 
ค าชี้แจง 

1. ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ 2 ระดับ คือ ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ  ตามความเป็นจริง   
2. ตรวจสอบตามรายการแล้วเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องปฏิบัติ เมือมีการปฏิบัติตามรายการ 

ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ไม่ปฏิบัติเมื่อไม่มีการปฏิบัติ                        
3. บันทึกข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามรายการในประเด็นแต่ละรายการ 

 

กระบวนการ 
รายการ 

ปัญหาและอุปสรรค 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ขั้นที่ 1 การศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ    
       1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านต่างๆ    
       1.2 ส ารวจและประเมินความต้องการของครู    
       1.3  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ    
       1.4  วิเคราะห์สาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ
ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา และการด าเนินงานตามความ
ต้องการ 

   

 ขั้นท่ี 2 การวางแผน    
        2.1  ก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม    
        2.2  เขียนโครงการ    
ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน    
       1.1  การด าเนินการตามโครงการ    
        1.2 การก ากับติดตาม    
        1.3 การประเมินโครงการ    
ขั้นท่ี 4  การประเมินผล    
       4.1 ประเมินกระบวนการ    
       4.2 ประเมินโครงการ    
       4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู    
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน                    

โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 โรงเรียน .................................................................................................................... ......... 
                  สหวิทยาเขต ......................................................................................................................  
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย          
ของแผนการนิเทศภายในเพียงใด 

 
 
 

2. ครูเกิดการพัฒนาหรือไม ่  
 
 

3. การพัฒนาท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อนักเรียนมากน้อย
เพียงใด 

 
 
 

4. ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  
 
 

5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ 
ปรับปรุงแผนนิเทศ ในปีต่อไปหรือไม 

 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

 ลงชื่อ                                     ผู้ประเมิน 
     (       ) 

....................../............................/........................ 
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ตัวอย่างกิจกรรมในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
คร้ังที่ 3  เดือน มีนาคม  ปีงบประมาณ  2563 

 
การบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ได้ก าหนดรูปแบบการบันทึกการนิเทศ เป็น ๓ แบบคือ 
๑. แบบบันทึกการนิเทศประจ าตัวครู หมายถึง แบบบันทึกการนิเทศท่ีครูมีไว้ เพื่อบันทึกการได้รับการนิเทศ

เป็นรายบุคคลของครูแต่ละคน 
๒. แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง แบบบันทึกการนิเทศท่ีโรงเรียนมีไว้เพื่อบันทึก          

การนิเทศครูในโรงเรียนเป็นรายกลุ่ม 
๓. แบบบันทึกผลการประชุม หมายถึง แบบบันทึกการนิเทศท่ีโรงเรียนใช้กิจกรรมการนิเทศโดยการประชุม

ต่างๆ 
 

ตารางเสนอแนะแนวทางการบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
บันทึกการนิเทศ
ประจ าของครู 

บันทึกการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

บันทึก 
ผลการประชุม 

การสังเกตการสอน    
การเยี่ยมช้ันเรียน    
การให้ค าปรึกษาแนะน า (รายบุคคล) (รายกลุ่ม)  
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ (รายบุคคล)  (รายกลุ่ม)  
การศึกษาดูงาน (รายบุคคล)  (รายกลุ่ม)  
การสาธิตการสอน    
การระดมความคิด    
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน    
การประชุมปฏิบัติการ    
กระประชุมทางวิชาการ    
การจัดนิทรรศการ    
การประชุมอบรมสัมมนา    
การนิเทศตนเอง    
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ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

โรงเรียน.....................................................................สหวิทยาเขต.................................................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการนิเทศ            
ภายในโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยการนิเทศภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนก าหนดวิธกีารในการนิเทศให้
ชัดเจนดังนี้ 

๑.  ประชุมวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
๓.  ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
๔.  สรุป/รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ตัวอย่างปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่นิเทศ 

เร่ือง 
ที่นิเทศ 

เคร่ืองมือ 
การนิเทศ 

ผู้รับ        
การนิเทศ 

ผู้นิเทศ ผลการนิเทศ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมายเหตุ  ควรท าการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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บันทึกการนิเทศประจ าตัวครู 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
โรงเรียน......................................................อ าเภอ....................................สหวิทยาเขต..................................... 
กิจกรรมการนิเทศ........................................................................วนั เดือน ปี ท่ีนิเทศ....................................... 
ผู้นิเทศ...................................................................ผู้รับการนิเทศ...................................................................... 
 

เร่ืองนิเทศ สรุปผลการนิเทศ การปฏิบัติของผู้รับการนิเทศ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เร่ืองนิเทศ  :  บันทึกเรื่องท่ีนิเทศ 
สรุปผลการนิเทศ : บันทึกสรุปผลการนิเทศ 
การปฏิบัติของผู้รับการนิเทศ : บันทึกแนวทางการน าผลการนิเทศไปใช้ 
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แบบบันทึกการสังเกตการสอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
ช่ือผู้สอน........................................ช้ัน..............จ านวนนกัเรียน...........คน  โรงเรียน......................................... 
สังเกตการสอนครั้งท่ี...........วันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ.................เวลา..................ถึง.................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา....................................เรื่อง/หน่วย............................................................................ 
สาระ.................................................................................................................................................................. 
มาตรฐาน........................................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด................................................................................................................................................................ 

รายการที่สังเกต ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 

๑. การเตรียมการเรียนการสอน    
๑. แผนการจัดการเรียนรู้    
๒. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์    
๓. กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา    
๔. เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา    
๕. ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา    
๖. การวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์    

๒. บุคลิกภาพของครู    
๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส    
๒. แต่งกายสุภาพ    
๓. ท่าทางการสอนเร้าความสนใจของนักเรียน    
๔. พูดเสียงดังชัดเจน    
๕. ใช้ภาษาพูดท่ีถูกต้องใช้ ร,ล และออกเสียงควบกล้ า

ชัดเจน 
   

๖. ใช้ภาษาท่ีสุภาพ    
๓. ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน    

๑. สนทนาและสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนก่อน
เสมอ 

   

๒. ใช้สายตามองนักเรียนอย่างท่ัวถึง    
๓. เอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง    

๔. การด าเนินการสอน    
๑. การน าเข้าสู่บทเรียน    
๒. ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ    
๓. มีการเช่ือโยงเนื้อหาเดิมกับเนื้อหาใหม่    
๔. ซักถามนักเรียนในขณะสอน     
๕. มีการเสริมก าลังใจ    
๖. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาและเวลากับ

นักเรียน 
   

๗. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
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รายการที่สังเกต ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 

๘. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม    
๙. สรุปบทเรียนและทบทวนเนื้อหา    

๕. การใช้สื่อการเรียนการสอน 
๑. มีทักษะการใช้ส่ือถูกต้องตามล าดับ 

   

๒. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือให้มากๆ    
๓. เลือกใช้ส่ือได้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม    

๖. การวัดและประเมินผล ด าเนินการวัดผล/ประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยด าเนิน การวัดผล  
(ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) ดังนี้ 

   

๑. ถามค าถาม    
๒. สังเกต    
๓. สัมภาษณ์    
๔. ท าแบบฝึกหัด    
๕. ตรวจผลงาน    
๖. แบบทดสอบ        

สรุป / วิเคราะห์ / ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ.....................................................ผู้สังเกตการสอน 

                   (....................................................) 
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การเยี่ยมชั้นเรียน 

 
๑. ความหมาย 
  การเยี่ยมช้ันเรียน หมายถึง การท่ีผู้นิเทศเข้าพบและสังเกตสภาพการจัดห้องเรียน สภาพการท างาน 
ของครู เพื่อร่วมกันพัฒนาการท างานของครูให้มีคุณภาพ โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส ารวจสภาพการจัดห้องเรียน 
๒. เพื่อส ารวจความต้องการของครู 
๓. เพื่อสังเกตพฤติกรรมของครู และนักเรียน 
๔. เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 

๓.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมการเยี่ยมช้ันเรียน มีขั้นตอนส าคัญดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑   การช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

เป็นการท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ 
และทิศทางในการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ ๒   การเตรียมเคร่ืองมือ 
   ผู้นิเทศจัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ 
 ขั้นที่ ๓   การเยี่ยมชั้นเรียน 
   ผู้นิเทศเข้าเย่ียมช้ันเรียน 
 ขั้นที่ ๔   การสรุปผลการเยี่ยมชั้นเรียน 

  ผู้นิเทศตรวจสอบตามรายการในเครื่องมือ แล้วสรุปผลการเยี่ยมช้ันเรียน แจ้งให้ผู้รับ 
  การนิเทศทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ขั้นที่ ๕   การปรับปรุงการท างาน 
   ผู้รับการนิเทศปรับปรุงแก้ไขการท างาน 
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แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
โรงเรียน.................................................................อ าเภอ...........................................................สพม. เขต 25 
ครูผู้สอน.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ช้ัน......................... 
วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ....................  เวลา............................น. ถึง............................น. 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมิน 

รายการ 
ปฏิบัติ/ 

มี 
ไม่ปฏิบัติ/ 

ไม่มี 
บันทึกเพิ่มเติม 
ของผู้นิเทศ 

๑. สภาพการจัดห้องเรียน    
๑.๑  มีแสงสว่างเพียงพอ    
๑.๒  มีความสะอาด    
๑.๓  มีการจัดโต๊ะเรียนเหมาะสมกับกิจกรรม    
๑.๔  มีการจัดปูายนิเทศหรือมุมประสบการณ์    
๑.๕  มีปูายแสดงข้อมูลสถิติทางการเรียน 

 ของนักเรียน 
   

๑.๖  มีการแสดงผลงานของนักเรียน    
๑.๗   มีสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนาและ 
        พระมหากษัตริย์ 

   

๒. พฤติกรรมของครู    
๒.๑  แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู    
๒.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน    
๒.๓  มีส่ือประกอบการสอน    
๒.๔  สอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ    
๒.๕  มีการซักถามความเข้าใจของนักเรียน    
๒.๖  มีการตรวจและแก้ไขสมุดงานนักเรียน    

๓. พฤติกรรมของนักเรียน    
๒.๑  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย    
๒.๒  มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน      
๒.๓  มีความกล้าในการแสดงออก    
๒.๔  มีการใช้กระบวนการกลุ่ม 
       ในการร่วมกิจกรรม 

   

๒.๕  สมุดรายงานของนักเรียนสะอาดเรียบร้อย    
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สรุปความคิดเห็น.................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมช้ันเรียน
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................ผู้เย่ียมช้ันเรียน 
                           (...........................................) 
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การให้ค าปรึกษา 

 
๑. ความหมาย 

    หมายถึง การท่ีผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ให้ค าปรึกษาแก่คณะครูที่มีปัญหา ท้ังในด้าน
ส่วนตัว และด้านการเรียนการสอน เป็นการพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียน ความคิดเห็นระหว่างกันเป็นรายบุคคล   
และเป็นกลุ่ม อันจะท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู 

๒. วัตถุประสงค์ 

   ๒.๑   เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
   ๒.๒  เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กันและกัน 
   ๒.๓  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๓.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการ 
     เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การให้ค าปรึกษา 
  ขั้นตอนที่ ๒  การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
     ผู้ให้การปรึกษาและรับค าปรึกษาสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยเริ่มการสนทนาชมเชย 
     ยกย่องผลงานท่ีดีของผู้รับค าปรึกษา 
  ขั้นตอนที่ ๓  การสร้างความมั่นใจ 
     ผู้ให้ค าปรึกษาสร้างความมั่นใจให้ผู้รับค าปรึกษาเช่ือมั่นว่าผู้ให้ค าปรึกษา 
     ยินดีรับฟังเหตุผลและต้องการให้ความช่วยเหลือ 
  ขั้นตอนที่ ๔  การเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
     ผู้ให้ค าปรึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาโดยพยายามให้ผู้รับค าปรึกษา 
     ได้วิเคราะห์และมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 ขั้นตอนที่ ๕  การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
    ผู้ให้ค าปรึกษามอบแบบประเมินความพึงพอใจในการรับค าปรึกษา ให้ผู้รับค าปรึกษา 
    ประเมินความพึงพอใจ 
  ขั้นตอนที่ ๖  บันทึกผลการให้ค าปรึกษาลงในบันทึกการนิเทศตามแบบของ สพม. เขต 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใ   ใ 
 

ตัวอย่าง 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

โรงเรียน..........................................................................อ าเภอ......................................................................... 
เรื่องท่ีให้ค าปรึกษา............................................................................................................................................. 
ผู้ให้ค าปรึกษา...................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
ผู้รับค าปรึกษา...................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
วัน เดือน ปี  ท่ีให้ค าปรึกษา............................................................................................................................... 
 

เร่ืองที่ให้ค าปรึกษา ค าปรึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
         ลงช่ือ             ผู้รับค าปรึกษา 
      (....................................................) 
         ต าแหน่ง................................................. 
      ............/......................../...............  
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แบบประเมินความพึงพอใจการรับค าปรึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
โรงเรียน..........................................................................อ าเภอ......................................................................... 
เรื่องท่ีให้ค าปรึกษา............................................................................................................................................. 
ผู้ให้ค าปรึกษา...................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
วัน เดือน ปี  ท่ีให้ค าปรึกษา............................................................................................................................... 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจน้อย ไม่พอใจ 
๑. สถานท่ีให้ค าปรึกษาเป็นสัดส่วน    
๒. ให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนางานวิชาการ    
๓. ให้ความเป็นกันเองกับผู้รับค าปรึกษา    
๔. ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้น่าเช่ือถือ    
๕. หลังรับค าปรึกษาแล้วมองเห็นเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
    ด้วยตนเอง 

   

๖. ผู้รับค าปรึกษาน าแนวทางไปใช้แก้ปัญหาได้    
    
    
    
    

 
หมายเหตุ    ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้ประเมิน 
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การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

 
๑. ความหมาย 
 การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  หมายถึง  กิจกรรมการนิเทศท่ีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหารภายในโรงเรียน            
ใช้วิธีการจูงใจให้ครูในโรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้มาถ่ายทอดให้แก่หมู่คณะ 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพื่อช่วยเหลือครูท่ีมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองจากเอกสาร                          
ทางวิชาการ และสามารถน าไปแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

 ๒.๒  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูสนใจท่ีจะศึกษาหาค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม 
  เพื่อพัฒนาตนเอง และเตรียมตัวไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น 

๓. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

 ขั้นที่ ๑  การเตรียมการ 
 -  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 -  ก าหนดขอบข่าย เนื้อหาสาระท่ีต้องการให้ครูศึกษาค้นคว้า 
 ขั้นที่ ๒  การด าเนินการ 

๒.๑ ก าหนดเอกสารทางวิชาการที่ศึกษา 
๒.๒  เอกสารที่ผลิตขึ้นเอง 
๒.๓ เอกสารที่ได้มาจากแหล่งความรู้อื่น 
๒.๔ เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.๕ จัดท า/จัดหาเอกสารทางวิชาการท่ีต้องการศึกษาและรวบรวมไว้ให้เป็นระบบ 
๒.๖ มอบหมายให้ครูได้ศึกษาเอกสารและสรุปสาระส าคัญท่ีได้ควรใช้เวลา ๓-๕ วัน 
๒.๗ จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้แก่คณะครุตามความเหมาะสม 

 ขั้นที่ ๓  การประเมินผล 
    ๓.๑ สรุปผลการศึกษาเอกสารทางวิชาการลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
    ๓.๒ นิเทศติดตามการท างานของครู  
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แบบบันทึกการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

 

ช่ือผู้แต่ง (Author (s)) : ………………………………………………………..………………………………….…..…………………… 
ช่ือเรื่อง (Title) : ……………………………….……………………………………………………..………………..……..……………… 
ปีท่ี (Volume) : ………...…ฉบับท่ี (Number) …………..….หน้า………………………….………ปี……………..….……..… 
หรือช่ือหนังสือ : ……………………………………………………………………..………………………………..………………….…… 
บรรณาธิการ  : ………………………………………………………………………………………………..…..…………….….………… 
ส านักพิมพ์ : …………………………………………………………………เมืองท่ีพิมพ์………………………..…………..…………… 
หน้า :………………………………………….…..……………….ปีท่ีพิมพ์…………………………………...……….….………………… 

บันทึกย่อ  :  สาระส าคัญจากการอ่าน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................
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จ านวนเอกสารอ้างอิงในเรื่อง.................................................................รายการ 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ศึกษาเอกสาร 
                                                   วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.................... 
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ภาคผนวก 
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แนวทางในการนิเทศบรูณการ โดยใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐานเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษาสูก่ารนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียน 
เปน็ฐานเพื่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  

“2562  ปีทองแห่งการนเิทศภายใน ห้องเรยีนเปน็ฐานเพื่อการพฒันาคณุภาพของผู้เรียน”  สู่การปฏบิัต ิ
 

     1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกปฏิทินท่ีเป็นก าหนดการในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็น แนวทางในการนิเทศบูรณการ โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้
ห้องเรียน   เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “2562  ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ              
ของผู้เรียน”   สู่การปฏิบัติ   ในระดับโรงเรียน  ให้ด าเนินการดังนี ้
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลา ส่ือ/เครื่องมือ 
๑. สร้างความรู้              
ความเข้าใจ แก ่
บุคลากรในโรงเรียน 

๑. สถานศึกษาทบทวน 
วิสัยทัศน์  
๒. สถานศึกษาก าหนด 
เปูาหมาย กลยุทธ์  พันธกิจ          
ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดย การมีส่วนร่วม  
๓. จัดท าสารสนเทศพื้นฐาน 
(Data Base) ส าหรับการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ โรงเรียน เช่น ข้อมูล
ครูผู้สอน/ บุคลากรใน
โรงเรียน ข้อมูลการ สอบ
ระดับชาติ ข้อมูลผลการ 
เรียนของนักเรียน ข้อมูล 
นักเรียนรายบุคคลรอบด้าน 
ของแต่ละช้ันเรียน                        
(ด้าน สติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม)  
๔. จัดประชุม/อบรมสร้าง
การ รับรู้และส่งเสริมให้ครู
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
นิเทศภายใน โรงเรียนและ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องท่ี ต้องการ
นิเทศภายใน 

๑. ผู้บริหาร          
๒. คณะกรรมการ 
สถานศึกษา  
๓. ครู  
๔. บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 

มิ.ย. ๖๒ ๑. แผนพัฒนา 
คุณภาพ
การศึกษา  
๒. แผนปฏิบัติ 
การประจ าป ี 
๓. Info 
Graphic  
๔. Application 
Line 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลา สื่อ/เคร่ืองมือ 
๒. จ าท าแผนและ 
คู่มือนิเทศภายใน         
ตามบริบท ของ 
สถานศึกษา 

๑. จัดท าแผนการนิเทศภายใน 
โรงเรียน  
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
คู่มือและเครื่องมือการนิเทศ
ภายในโดยการมีส่วนร่วม มี
องค์ประกอบ เช่น  
   ๑) วัตถุประสงค์  
   ๒) ข้อมูลพื้นฐาน  

๑. ผู้บริหาร  
๒. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
๓. ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย/ผู้ท่ี
ได้รับแต่งต้ัง 

มิ.ย.-ก.ค. 
๖๒ 

๑. แผนนิเทศฯ 
๒. คู่มือนิเทศฯ 
๓. เครื่องมือ 
นิเทศ 

    ๓) กระบวนการนิเทศ  
   ๔) ประเด็นการนิเทศ  
   ๕) เทคนิค/ วิธีการนิเทศ  
   ๖) กิจกรรมการ นิเทศ              
   ๗) บทบาทของผู้นิเทศ                   
   ๘) คณะนิเทศ  
   ๙) ปฏิทินการ นิเทศ  
 ๑๐) เครื่องมือนิเทศ                            
๓. จัดหา จัดท า ส่ือ/อุปกรณ์ 
ส าหรับการนิเทศภายใน 
โรงเรียน 

   

๓. นิเทศ ภายใน 
ห้องเรียน ๑๐๐% 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบและ 
คณะนิเทศ  
๒. ประชุมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจ กับทีมนิเทศ  
๓. แจ้งผู้รับการนิเทศ  
๔. ด าเนินการนิเทศตามแผนท่ี 
ก าหนดโดย  
    ๔.๑ ใช้กระบวนการนิเทศท่ี 
โรงเรียนพฒันาขึ้นเอง หรือใช้ 
กระบวนการท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวทางไว้               
๕ ขัน้ตอน คือ  
   ๑) การศึกษา สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความ ต้องการ  
   ๒) การวางแผนการ นิเทศ    
   ๓) การสร้างส่ือและ 
เครื่องมือนิเทศ  
    

๑. ผู้บริหาร                
๒. ครูผู้สอน 

มิ.ย.-ก.ค. 
๖๒ 

๑. คู่มือ 
ด าเนินการ 
ขับเคล่ือนการ 
นิเทศภายใน 
โรงเรียนโดยใช้ 
ห้องเรียนเป็น 
ฐาน 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลา สื่อ/เคร่ืองมือ 
 ๔) การปฏิบัติการนิเทศ  

   ๕) การประเมินผลและ         
รายงานผล    
๔.๒ เน้นประเด็นการนิเทศ ๖ 
เรื่อง ได้แก่                                            
      ๑) การพัฒนาและใช้ 
หลักสูตรสถานศึกษา  
      ๒) การอ่านออก เขียนได้ 

   

       ๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
      ๔) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีทางไกล 
DLTV/DLIT  
      ๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน  
      ๖) การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
   ๔.๓ วิธีการนิเทศโดยเน้นการ                     
ใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Clip Video/ 
Conference/Video 
Line/You Tube/Face book 
Live ๔.๔ กิจกรรมการนิเทศ
เหมาะสม ตามสภาพปัญหา                 
และความต้องการ เช่น                                
การประชุมสัมมนา  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
สังเกตช้ันเรียน การสาธิต การ
บันทึก วิดีโอและการถ่ายภาพ 
การสัมภาษณ์ Coaching & 
Mentoring ICT PLC ฯลฯ  
๕. ก ากับติดตาม ประเมินผล
และ น าผลฯการนิเทศไป
ปรับปรุง พัฒนา  
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ใน การนิเทศระดับสหวิทยาเขต                
กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ
และ เขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓. ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย/                  
ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง                   
๔. ศึกษานิเทศก์ 

มิ.ย.-ก.ค. 
๖๒ 

๒. แบบบันทึก
การนิเทศ  
๓. แบบสังเกต 
ช้ันเรียน  
๔. แบบ
ประเมิน 
แผนการจัดการ 
เรียนรู ้ 
๕. แบบติดตาม 
การด าเนินงาน 
นิเทศ  
๖. หน่วย/ แผน 
จัดการเรียนรู้              
๗. ผลงาน
นักเรียน  
๘. ส่ือ/
นวัตกรรม 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ ช่วงเวลา สื่อ/เคร่ืองมือ 
๔. สรุปผล และ 
รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

๑. สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน  
   - ระยะท่ี ๑ และน าผลไปใช้
ปรับปรุงและ พัฒนา  
    - ระยะท่ี ๒ และน าผลไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาและวางแผน 

๑. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
๒. ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
๓. ศึกษานิเทศก์ 

- ก.ค. ๖๒  
 
 
 
- มี.ค.๖๓ 
 

๑. แบบบันทึก
การนิเทศ                     
๒. แบบรายงาน
ผลการ 
ด าเนินงาน  
 

 ๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน 
๓. คัดเลือกผลงานท่ีเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดี 
(Beast Practice) มอบรางวัล 
และจัดเวทีเผยแพร่การ
ด าเนินงานตามบริบท ของ
โรงเรียน ๔. รายงานผลและ
เผยแพร่การด าเนินงานนิเทศ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง  
๕. น าผลการนิเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเผยแพร่สู่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 
- มี.ค.๖๓ 
 
 
 
- มี.ค.๖๓ 
 
เม.ย. ๖๓ 

๓. แบบสังเกต 
ช้ันเรียน  
๔. แบบ
ประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู ้ 
๕. แบบติดตาม
การด าเนินงาน 
นิเทศ  
๖. หน่วย/ แผน
จัดการเรียนรู้  
๗. ผลงาน
นักเรียน  
๘. ส่ือ/
นวัตกรรม 

 
              2.  ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศ เพื่อนิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นการนิเทศ               
เพื่อ ช่วยเหลือ ก ากับ เก็บข้อมูลด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขต ของศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ        
ในพื้นท่ีของตนเอง โดยออกนิเทศ ติดตามในวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใ   ใ 
 

ปฏิทินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 

ระยะที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 

 

สหวิทยาเขต โรงเรียน ประเภทสถานศึกษา ว /ด/ป สถานที่ 

เมืองขอนแก่น 

ขอนแก่นวิทยายน ขนาดใหญ่พิเศษ 16  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

ขามแก่นนคร ขนาดใหญ่ 
ขอนแก่นวิทยายน 2 ขนาดกลาง 
ขอนแก่นวิทยายน 3 ขนาดเล็ก 
โคกสีพิทยาสรรพ์ ขนาดเล็ก 

แก่นนครราช
พฤกษ์ 

แก่นนครวิทยาลัย ขนาดใหญ่พิเศษ 17  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

นครขอนแก่น ขนาดใหญ่ 
ฝางวิทยายน ขนาดกลาง 
สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขนาดกลาง 
แก่นนครวิทยาลัย 2 ขนาดเล็ก 
ปุาหวายวิทยายน ขนาดเล็ก 
สีหราชเดโชชัย ขนาดเล็ก 

กัลยาณมิตร 

กัลยาณวัตร ขนาดใหญ่พิเศษ 18  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

เตรียมอุดมพัฒนาการ 
ขอนแก่น 

ขนาดกลาง 

เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขนาดเล็ก 
ประชารัฐวิทยาเสริม ขนาดเล็ก 
ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 
ขอนแก่นวิทยาลัย ขนาดเล็ก 

ปราสาท 
พญาไผ่ 

บ้านไผ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 19  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

บ้านไผ่พิทยาคม ขนาดกลาง 
บ้านแฮดศึกษา ขนาดกลาง 
บ้านลานวิทยาคม ขนาดกลาง 
เปือยน้อยศึกษา ขนาดเล็ก 
กู่ทองพิทยาลัย ขนาดเล็ก 
หนองขามพิทยาคม ขนาดเล็ก 
บ้านไผ่ศึกษา ขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 

http://www.kkw.ac.th/
http://www.kkw2.ac.th/
https://www.facebook.com/kkw3khonkaen/
http://koksischool.ac.th/
http://www.sawatee.ac.th/
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ปฏิทินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 

ระยะที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 
 

สหวิทยาเขต โรงเรียน ประเภทสถานศึกษา ว /ด/ป สถานท่ี 

อุดมคงคาคีรี 

มัญจาศึกษา ขนาดใหญ่ 20  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

ชนบทศึกษา ขนาดกลาง 
โคกโพธิ์ชัยศึกษา ขนาดเล็ก 
โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขนาดเล็ก 
เหล่าใหญ่นาข่าพิทยาคม ขนาดเล็ก 
มัธยมโพนเพ็ก ขนาดเล็ก 
ท่าศาลาประชานุสรณ์ ขนาดเล็ก 
ค าแคนวิทยาคม ขนาดเล็ก 
ประชารัฐพัฒนาการ ขนาดเล็ก 

หนองสอง 
ห้อง-พล 

พล ขนาดใหญ่ 23  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

หนองสองห้องวิทยา ขนาดกลาง 
ศรีหนองกาววิทยา ขนาดเล็ก 
พลพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 
โนนข่าวิทยา ขนาดเล็ก 
เบญจมิตรวิทยา ขนาดเล็ก 
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ ์ ขนาดเล็ก 
ไตรคามวิทยา ขนาดเล็ก 

แวงใหญ่ 

แวงใหญ่วิทยาคม ขนาดกลาง 24  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

แวงน้อยศึกษา ขนาดกลาง 
โนนศิลาวิทยาคม ขนาดกลาง 
โนนสะอาดวิทยาคาร ขนาดเล็ก 
สันติพัฒนกิจวิทยา ขนาดเล็ก 
ท่านางแนววิทยายน ขนาดเล็ก 

น้ าพอง-กระนวน 

ศรีกระนวนวิทยาคม ขนาดใหญ่พิเศษ 25  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

บัวใหญ่พิทยาคม ขนาดเล็ก 
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขนาดเล็ก 
ยางค าพิทยาคม ขนาดเล็ก 
พังทุยพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 
ล าน้ าพอง ขนาดเล็ก 
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ปฏิทินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 

 

สหวิทยาเขต โรงเรียน ประเภทสถานศึกษา ว /ด/ป สถานที่ 

พระธาตุขามแก่น 

น้ าพองศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 27  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

อุบลรัตน์พิทยาคม ขนาดกลาง 
เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขนาดกลาง 
น้ าพองพฒันศึกษา           
รัชมังคลาพิเษก 

ขนาดกลาง 

บัวแก้วพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ดงมันพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ดงบังวิทยายน ขนาดเล็ก 
บึงไทรพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ม่วงหวานพัฒนศึกษา ขนาดเล็ก 

เวียงเรือค า 

หนองเรือวิทยา ขนาดใหญ่พิเศษ 30  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

ภูเวียงวิทยาคม ขนาดใหญ่ 
กุดขอนแก่นวิทยาคม ขนาดกลาง 
เวียงนครวิทยาคม ขนาดกลาง 
เวียงวงกตวิทยาคม ขนาดกลาง 
หนองนาค าวิทยาคม ขนาดกลาง 
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ขนาดเล็ก 

ชุมแพม่านชมพู 

ชุมแพศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 31  มี.ค. 63 ประธานสหวิทยาเขต 
จะก าหนดสถานท่ี 
ในการรับการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ 

จตุรมิตรวิทยาคาร ขนาดกลาง 
ภูผาม่าน ขนาดเล็ก 
หนองเสาเล้าวิทยาคาร ขนาดเล็ก 
นาจานศึกษา ขนาดเล็ก 
หนองตาไก้ศึกษา ขนาดเล็ก 
ผาขามวิทยายน ขนาดเล็ก 
ชุมแพพิทยาคม ขนาดเล็ก 
ขัวเรียงศึกษา ขนาดเล็ก 
ซ ายางวิทยายน ขนาดเล็ก 


