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คำนำ 
 
 
 

        เอกสาร “คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานฉบับนี้” จัดทำเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานและเป็น
เอกสารพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เจตคติและแนวทางการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาโรงเรียน
นักเรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดการศึกษาพิเศษ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ งานพัฒนาครู 
ผู ้บริหารสถานศึกษา ด้านพัฒนา การจัดการศึกษาพิเศษ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้มีความสามารถพิเศษ  งานพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียน จัดการเรียนรวมงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ งานการจัดการศึกษาพิเศษ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน งานหลักสูตรเพศวิถี งานการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ งานโรงเรียน
ประชารัฐ (คอนเน็กซ์อีดี) และโรงเรียนร่วมพัฒนา งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา งานโครงการของมูลนิธิโรงเรียน
สตาร์ฟิชคันทรีโฮม  งานจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา  
       หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง              
ในการท่ีจะดำเนินงานจัดการเรียน ในทุกรูปแบบท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
   
 
                                                                    นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา 
                                                    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
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   คำนิยาม 

 
  
  
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนา           

การปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ และเพื่อให้ศึกษานิเทศก์นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนิน การศึกษานำไปใช้และเผยแพร่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยกลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจต่อไป 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา       
ในเขตพื้นที่การศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยการให้
คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ ได้
มาตรฐานกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดังนี้ 

• งานการจัดการศึกษาพิเศษ 
• งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
• งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 

    • งานหลักสูตรเพศวิถี 
   • งานการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   • งานโรงเรียนประชารัฐ (คอนเน็กซ์อีดี) และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
  • งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
   • งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    • งานโครงการของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
   • งานจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  
                     O 

 
 คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แนวคิด

ของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เป็นกลุ ่มงานดำเนินการ         
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู้            
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

  1. งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงาน
นิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

  1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา          
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ   
วัดและประเมินผลการศึกษาพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

   1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื ่อจัดทำเป็นเอกสาร คู ่มือ และสื ่อใช้ใน         
การปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

   1.3 การว ิเคราะห์ วิจ ัยเก ี ่ยวก ับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้            
สื ่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน        
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
ผู้สนใจท่ัวไป 

   1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน 
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

   1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         

กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นกลุ่มงานท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง          
ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
และวิเคราะห์ ว ิจ ัย ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล เพ ื ่อพ ัฒนาการจัดการเร ียนการสอน                  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ 
การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ

นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ 
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การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดง
ให้เห็นว่ามี การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา    
มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนา
วิชาชีพมีเทคนิคช้ันสูง ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
การศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื ้นที ่การศึกษา สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นท่ี
การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
๑. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
     
     1.1 ลักษณะงาน  
 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 
     1.2 กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
     1.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. สำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ Google form 
และดำเนินการตามขั้นตอน ตามช่วงเวลาที่ได้วางกำหนดไว้โดยได้รับการตอบกลับจากครูผู้รับผิดชอบ 
และนำข้อมูลท่ีได้มา สรุป แยกประเด็นปัญหา/ ความต้องการ                               
 ๒. การจัดทำ  Road Map  Special Education 
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 ๓. การจัดทำ google sites ให้ความรู้ครูท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม
โดยมีเนื้อหาให้ครูท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้ท่ีมีความสนใจ สามารถเข้าศึกษา และหาความรู้
พื้นฐานของงานการศึกษาพิเศษได้ด้วยตนเอง และสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้         
ซึ่งรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
  1. รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ 
  2. รายช่ือผู้คัดกรอง 
  3. ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
  4. ประเภทความพิการ 
  5. พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ 
  6. แบบคัดกรองความพิการ 9 ประเภท 
  7. คู่มือการใช้งานระบบ SET 
  8. การเรียนรวม 
  9. แบบฟอร์ม IEP. IIP. 
  10. ส่ือและส่ิงอำนวยความสะดวก 
   11. ตัวอย่างส่ือการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔. เผยแพร่ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
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๒. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 
     2.1 ลักษณะงาน 
  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) ดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 
     2.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 5. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
     2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานรวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษ 

 ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ท้ังในและต่างประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  โดย 
  ๓.๑ พัฒนาครู ผู ้บริหาร ให้มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ และ

ดำเนินการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้  
  ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน            

ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
 ๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาพิเศษ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๕. ประสานงานกับโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และโรงเรียน

ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก  
 ๖. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และให้ความช่วยเหลือ

สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
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๓. งานพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
 
     3.1 ลักษณะงาน 

 การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบจัดการเรียนร่วม และงานพัฒนาครู ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษเป็นงานส่งเสริมให้ผู้บริหารกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเรยีน
ร่วมตามศักยภาพ 

 
     3.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 
 4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
     3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 ๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม 
และทิศทางในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 

 ๓. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้าน
นโยบายและการปฏิบัติ 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ   
ด้านการบริหารจัดการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโนบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม 
โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโครงการพัฒนาคุณภาพสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทาง       
การเรียนรู้ และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 ๕. เน้นการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพของ 
Deming ดังนี้ 

  ๕.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดเด่น และจุดด้อย 
  ๕.๒ นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ (Plan) และจัดทำโครงการ โดยยึดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี /โครงการ/นโยบายหน่วยงานตันสังกัด 
  ๕.๓ ดำเนินงานตามแผนการนิเทศ / โครงการ (Do) ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้อง 
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  ๕.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (Check) 
  ๕.๕ ปรับปรุง (Act) และพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างต่อเนื่อง 

 ๖. สรุปและรายงานผล 
 
 

๔. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนการศึกษาพิเศษ 
 
     4.1 ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เป็นงานนิเทศ ติดตาม
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ การนำหลักสูตรไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพ มีคุณภาพตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 
     4.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
     4.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สู่แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) และการนิเทศแนวใหม่ 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และนำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนร่วมโดยให้สถานศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

 ๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนร่วม โดยใช้
กระบวนการที่เชื่อมโยงกันระหว่างกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศ การศึกษาที่ปฏิบัติอย่างสอดคล้องประสานสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการบริหารทำหน้าที่ควบคุม 
กำกับ ดูแลให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการนิเทศการศึกษา
เป็นแหล่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที ่ทำหน้าท่ี เป็นตัวประสานความรู้ ความคิด สู ่ความสามารถใน     
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูมีการพัฒนาคุณภาพ ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
 ๔. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
    ๔.๑ วิเคราะห์ครู จุดเด่น ข้อจำกัดและความต้องการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน 

การคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
    ๔.๒ วางแผนนิเทศ ดำเนินการนิเทศตามแผนและปฏิทินนิเทศ โดยมีการกำหนดการ

ทำงานร่วมกันท้ัง ๒ ฝ่ายเสมอ 
    ๔.๓ ประเมินผลการพัฒนาครู และดำเนินการนิเทศ เพื่อเติมเต็มให้ครูมีความสามารถ         

ในการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและแสดงพฤติกรรมสำคัญ
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้รอบด้านของผู้เรียน (Best Practices) ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ 
              ๔.๔ ใช้กระบวนการนิเทศและพัฒนา ดังนี้ 

          ๔.๔.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
          ๔.๔.๒ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นตามนโยบายจุดเน้นของ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ๔.๔.๓ วางแผนการนิเทศทั้งการนิเทศด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมกับผู้ที ่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
         ๔.๔.๔ สร้างส่ือ เครื่องมือ วิธีการและนวัตกรรมการนิเทศ 
         ๔.๔.๕ ปฏิบัติการนิเทศตามแผน ร่วมคิด ร่วมทำนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบติั

ในโรงเรียนและห้องเรียน 
         ๔.๔.๖ สร้างเครือข่ายการนิเทศร่วมกับศึกษานิเทศก์ผู ้บริหารโรงเรียนและครู           

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นการนิเทศ ๑0๐% คือ การนิเทศอย่างทั่วถึง 
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

         ๔.๔.๗ ทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน ื ่องตามวงจรของ Deming (PDCA) 
ประเมินและสรุปรายงานผลการนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและนำข้อมูลไปใช้ 

         ๔.๔.๘ ปรับปรุงและสร้างความยั่งยืนให้แก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นท่ียอมรับ 
 
๕. งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 
     5.1 ลักษณะงาน 

 งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาพิเศษ  เป็นงาน
ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับหนว่ยงานอืน่ในการจัดการศึกษาพิเศษ 
 
    5.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
  ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)          



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๔. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

5.3  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายการสร ้างความร ่วมมือกับหน่วยงานอื ่นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ศึกษานโยบายและเป้าหมายการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
          ๓. วิเคราะหภ์ารกิจงานและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
           ๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๕. ดำเนินการกับหน่วยงานอื่นให้บรรลุเป้าหมาย 
           ๖. สรุปรายงานผล 
 
๖. งานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรยีนจัดการเรียนรวม 
 
     6.1 ลักษณะงาน 

 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนเรียนรวม เป็นการดำเนินการร่วมกับ
บุคคกรในโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนรู้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของเด็กพิเศษ ตามโครงสร้าง SEAT โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
     6.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 
 ๔. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๕.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
     6.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. ศึกษานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในด้านเป้าหมายคุณภาพและแนวดำเนินการ 

 ๓. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ 
 ๔. รวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 ๕. วิเคราะห์สภาพโรงเรียน (จุดเด่น จุดด้อย) 
 ๖. กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
 ๗. กำหนดแนวทาง/วิธีการในการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
 ๘. สร้างเครือข่ายในการทำงาน /การนิเทศร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 
 ๙. กำหนดภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด 
 ๑๐. ดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด 
 ๑๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน 
 ๑๒. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางเพื่อให้บรรลุผล 
 ๑๓. สรุปรายงานผล 
 ๑๔. ยกย่อง ช่ืนชมผลงานและผดุงคุณภาพของโรงเรียน 
 

๗. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
     7.1 ลักษณะงาน 
       ศึกษาคันคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
     7.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕    

และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๔. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

     7.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ 
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

 5. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 

๘. งานนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุม่โรงเรยีน 
          ๑. กลุ่มโรงเรียนเสมามหาราช 
          ๒. กลุ่มโรงเรียนนครใหญ ่
          ๓. กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพฒันา 
8.1 

     8.1 ลักษณะงาน 
 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน เป็นงานท่ีมุ่งส่งเสริมนิเทศ 

ติดตามและประสานความร่วมมือเพื ่อพัฒนาโรงเรียนในกลุ ่มโรงเรียนให้จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
 
     8.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ว่าด้วยกลุ่ม
โรงเรียน 
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     8.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ศึกษาระเบียบกลุ่มโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา ดังนี้ 
    ๓.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญหาในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสำรวจความต้องการของผู้รับการนิเทศในกลุ่มโรงเรียน 
    ๓.๒ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามนโยบาย และจุดเน้น 

              ๓.๓ สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และ
เป้าหมาย 
              ๓.๔ วางแผนการปฏิบัติการนิเทศร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
              ๓.๕ สร้างส่ือ เครื่องมือการนิเทศ 
              ๓.๖ ดำเนินการตามแผนการนิเทศ 
              ๓.๗ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
              ๓.๘ ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ 
               ๓.๙ สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
๙. งานหลักสูตรเพศวิถี (ผ่านระบบออนไลน์) 
      
     9.1 ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ผ่านการอบบรมหลักสูตรเพศวิถี ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและ
ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาครู และผู้บริหารโรงเรียน 
 
     9.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
     9.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ศึกษาระเบียบกลุ่มโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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 ๓. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน       
เพศวิถี ดังนี้ 

  ๓.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญหาในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน 
โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสำรวจความต้องการของผู้รับการนิเทศในกลุ่มโรงเรียน 

    ๓.๒. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามนโยบาย และจุดเน้น 
              ๓.๓ สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และ
เป้าหมาย 
              ๓.๔ วางแผนการปฏิบัติการนิเทศร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
              ๓.๕ สร้างส่ือ เครื่องมือการนิเทศ 
               ๓.๖ ดำเนินการตามแผนการนิเทศ 
              ๓.๗  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
              ๓.๘  ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ 
              ๓.๙ สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
๑๐. งานจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
     10.1 ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนแกนนำให้
การจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ส่งเสริมการผลิตส่ือท่ีสอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
 
     10.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
     10.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๓. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก แนวการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยจัดทำแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าท่ีhttps://sites.google.com/view/21century-
21 ท่ี Site google ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/21century-21%20ที่
https://sites.google.com/view/21century-21%20ที่
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 ๔. จัดโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ โดยขอเชิญชวนคุณครู 
เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นการต่อยอดการจัดการเรียนการสอนจากชั้นเรียน เพื่อเป็นการตอบโจทย์ตาม
ตัวชี้วัด KRS System (ระบบการรายงานผลส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ)   
           ๕. สร้างส่ือ เครื่องมือการนิเทศ 
           ๖. สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
๑๑. งานโรงเรียนประชารัฐ (คอนเน็กซ์ อีดี) และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
 
     11.1 ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (คอนเน็กซ์ อีดี) และ
โรงเรียนร่วมพัฒนา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
     11.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
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     11.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑ ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
            ๒. ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ ่น ๑  – ๓  
จำนวนทั้งสิ ้น ๕๐ โรงเรียน โดยเป็นการติดตามการดำเนินงานมุ่งเน้นความต่อเนื่องของการได้รับ        
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ลักษณะของกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ ปัญหา
อุปสรรคแนวทางการแก้ไขปัญหา ภาพความสำเร็จของโรงเรียน  ประชารัฐ และความพึงพอใจของ
โรงเรียนท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 
๑๒. งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 
 
     12.1 ลักษณะงาน 

 ๑. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning Community) 
ให้แก่ทีมแกนนำขับเคล่ือน PLC ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 ๒. จัดทำแผนและแนวทางการขับเคล่ือน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา  
 ๓. นิเทศ ติดตามการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา  
 ๔. สะท้อนผลการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
     12.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
  
     12.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ศึกษาแนวทางการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำ site google เป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติhttps://sites.google.com/view/plc-aya1/ Site 
google ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๑๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพละศึกษา  
 
     13.1 ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
 
     13.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน ้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
     13.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 ๒. ศึกษาระเบียบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ดังนี้ 
    ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญหาในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน 
    ๒) จัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามนโยบาย และจุดเน้น 

               ๓) สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมาย 
              ๔) วางแผนการปฏิบัติการนิเทศร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
              ๕) สร้างส่ือ เครื่องมือการนิเทศ 
               ๖) ดำเนินการตามแผนการนิเทศ 
               ๗) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
              ๘) ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ 
              ๙) สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
๑๔ .งานโครงการโรงเรียนมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 
     14.1 ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  
 
     14.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน ้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑   

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
     14.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑ ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
            ๒. ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  จำนวน  ๔ โรงเรียน  
 
 

๑๕. งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา 
 

     14.1 ลักษณะงาน 
 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  

 
     14.2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑   

 ๒. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 

     14.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๒. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา 

จัดทำ site google เป็นแนวทางในการนำไปสู่การ https://sites.google.com/view/multiple-
intelligences-aya1 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
(ตามโครงสร้าง SEAT) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วันท่ี..................เดือน ........................พ.ศ. 2565 
 
คำช้ีแจง    ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนตามประเด็นคำถามและบันทึกข้อมูล ข้อสังเกตตาม
สภาพจริงท่ีปรากฏในปัจจุบัน 
********************************************************************************************** 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. โรงเรียน..............................................................   อำเภอ...................................................................... 
2. ช่ือ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ............................................................................................................... 
3. โรงเรียนจัดการศึกษาระดับ   
    ปฐมวัย – ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
4. ขนาดของโรงเรียน    ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่   ขนาดใหญ่พิเศษ 
 
คำช้ีแจง ให้ผู้นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับคะแนนตรงตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้ระดับคะแนนการปฏิบัติ  ระดับ 3 มี/ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
       ระดับ 2 มี/ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ   
       ระดับ 1 มี/ไม่นำไปสู่ปฏิบัติ 
       ระดับ 0 ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 
 

ท่ี รายการ 
ระดับคะแนน 

บันทึกเพิ่ม 
3 2 1 0 

                       นักเรียน (Student)   
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านตามระดับ

ความสามารถในปัจจุบันที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

     

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนตามระดับ
ความสามารถในปัจจุบันที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

     

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านตามจุดประสงค์
ระยะยาว ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

     



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 

ท่ี รายการ 
ระดับคะแนน 

บันทึกเพิ่ม 
3 2 1 0 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนตามจุดประสงค์
ระยะยาว ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  

     

5 ผู้เรียนพูดส่ือสารเรื่องท่ีฟัง ดู ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้อง 

    
 

 
 

6 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเลขตามระดับ
ความสามารถในปัจจุบันที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

     

7 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเลขตามจุดประสงค์
ระยะยาว ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

     

8 ผู้เรียนสังเกตรูปภาพ  ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ แล้ว
จัดกลุ่มตามเกณฑ์                                             

     

9 ผู้เรียนสังเกตรูปภาพ  ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
เปรียบเทียบขนาด ใหญ่ เล็ก 

     

10 ผู้เรียนสามารถบอกตำแหน่งบน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า 
หลัง 

     

11 ผู้เรียนบอกความแตกต่างของส่ิงกำหนดให้      
12 ผู้เรียนจัดกลุ่ม ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ พร้อมบอก

เหตุผล                                             
     

13 ผู้เรียนอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข      
14 ผู้เรียนแสดงออกตามศักยภาพ      
15 ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง      
16 ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ      
17 ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ      
18 ผู้เรียนเข้าใจอารมณ์ของตนเอง ไม่ระบายอารมณ์

ของตนเองในทางระรานผู้อื่น 
     

19 ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง      
20 ผู้เรียนมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น      
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ท่ี รายการ 
ระดับคะแนน 

บันทึกเพิ่ม ๓ ๒ ๑ ๐ 

                  สภาพแวดล้อม (Environment) 
๒1 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง

โอกาสทางการศึกษา 
     

๒2 การให้ทุนการศึกษา โดยทางโรงเรียนได้ประสาน
ความร่วมมือจากครู บุคคลผู้ท่ีมีฐานนะดีในชุมชน  
ผู้ท่ีมีจิตใจดีร่วมบริจาคและทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ 

     

๒3 การตรวจสุขภาพ การรักษาสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายจิต 

     

๒4 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวิเคราะห์สภาพ
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา (SWOT 
Analysis) 

     

๒5 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเสนอแนวทางในการ
พัฒนาและการอนุมัติโครงการต่าง ๆ 

     

๒6 ผู้ปกครองร่วมพัฒนาอาคารสถานท่ีโดยการเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาอาคารเรียน 

     

๒7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนเกี่ยวกับ การจัดทำ 
IEP รวมถึงส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ ในรูปของคูปองทางการศึกษา 

     

                  Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน) 
๒๘ กำหนดนโยบายจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนครอบคลุม

การจัดการเรียนรวม/เรียนรวม 
     

๒๙ จัดทำโครงการ/กิจกรรมการพฒันานักเรียนเรียน
รวม/เรียนรว่ม สู่การปฏิบัติ 

     

๓๐ กำหนดภาระงานพัฒนาผู้เรียนนักเรียนเรียนรวม/
เรียนร่วม ตามจุดเน้น   

     

๓๑ มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียน
รวม/เรียนรว่ม ท่ีชัดเจน 

     

๓๒ นำผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบนำไปใช้พัฒนา      
๓๓ สรุป และรายงานผลการพัฒนานักเรียนเรียนรวม/

เรียนร่วม 
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ท่ี รายการ 
ระดับคะแนน 

บันทึกเพิ่ม ๓ ๒ ๑ ๐ 

๓๔ มีข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลจุดเด่น        
จุดด้อย ของนักเรียนเรียนรวม/เรียนร่วม รายบุคคล
ครอบคลุมพร้อมใช้   

     

๓๕ มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
สอดคล้องกับจุดเน้นและศักยภาพของผู้เรียน 

     

๓๖ มีแผนการจัดการเรียนรู้ (IEP) สอดคล้องกับ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     

๓๗ จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม IEP 

     

๓๘ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม IEP      
๓๙ จัดตารางสอนเสริมยืดหยุ่นเหมาะสมกับรูปแบบการ

เรียนรู้ของเด็กแต่ละคน 
     

๔๐ มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมตาม IEP และจุดเน้น 

     

๔๑ สรุปและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้รายบุคคล       
 ๔๒ นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา      
                     Tools (เคร่ืองมือ) 
๔๓ โรงเรียนมีส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวกเหมาะสำหรับ

นักเรียน 
     

๔๔ โรงเรียนมงีบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อส่ือ
ท่ีเพียงพอ 

     

๔๕ โรงเรียนมกีารใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๔๖ โรงเรียนมีกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

     

๔๗ โรงเรียนมีการบริการให้คำแนะนำการศึกษาท่ีดี      
 
ข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   

ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้สังเกตชั้นเรียนและครูผู้สอน 
ผู้สังเกตช้ันเรียน (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 
ตำแหน่ง........................................สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ครูผู้สอน(นาย/นาง/นางสาว)..................................................โรงเรียน.................................................... 
อำเภอ...........................วัน เดือน ปี............................เริ่มเวลา.....................น.เสร็จส้ินเวลา................น. 
ช่ือหน่วย................................................เรื่อง............................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับชั้นเรียน 
จำนวนผู้เรียนในห้อง ชาย................................คน หญิง................................คน รวม...........................คน 
2.1 ลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน 

1. การจัดกลุ่มผู้เรียน 
.............................................................................................................................................................  
2. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
............................................................................................................................................................. 
3. การจัดป้ายนิเทศ 
............................................................................................................................................................. 
4. การถ่ายเทอากาศและความสว่าง 
.............................................................................................................................................................

2.2 พฤติกรรมของครูและนักเรียนในชั้นเรียน 
 พฤติกรรมของครู 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 พฤติกรรมของนักเรียน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
 
2.3  สรุปภาพรวมของการจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ 
 1. ความถูกต้องและครบถ้วนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ในเนื้อหาท่ีสอน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 2. การจัดการเรียนรู้ท่ีมีข้ันนำ ขั้นตอน และขั้นสรุปท่ีชัดเจน มีประสิทธิผลและเหมาะสม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 3. การจัดการช้ันเรียนโดยดูแลนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 4. การใช้คำถามท่ีส่งเสริมการคิดระดับสูง เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามอย่างท่ัวถึง มีการรอ
คอยคำตอบของนักเรียน และใหค้วามสนใจคำตอบของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……….......................................................................................................................................................................... 
                                                                          

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

    ตำแหน่ง …………………………………………………………… 
    วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ............ 
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แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วันท่ี..................เดือน ........................พ.ศ. 256๔ 
 

ชื่อผู้รับการนิเทศ…………………………..............…………ชื่อผู้นิเทศ………….……………………................….……………… 
วิชา.................................รหัสวิชา.................. ชั้น ….…....…กลุ่มสาระการเรียนรู ้................................................. 

ที่ รายการนิเทศ 
การ

ปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1 แผนการจัดการเรียนรู้        
2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

       

3 การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

       

4 การกำหนดสื่อประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู ้        
5 กำหนดวิธีการวัดประเมินผล        
6 ลำดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

( นำเข้าสู่บทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุปผล ) 
       

7 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ /นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

       

8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการแบ่งกลุ่ม/ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

       

9 ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และแก้ปัญหาในชั้นเรียน        
10 มีการเสริมแรงตามความเหมาะสม        
11 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน        
12 การใช้สื่อ ประกอบการเรียนการสอน        
13 การใช้สื่อ ICT มาถ่ายทอดเน้ือหา สาระ และออกแบบ       

การเรียนรู้ 
       

14 มีการวัดผลก่อนเรียน และหลังเรียนในแต่ละบทเรียน        
15 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้อง

กับหลักสูตร และประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้
เกิดทักษะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

       

16 มีการกำกับติดตาม นักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียน 
ของรายวิชาท่ีสอน ดำเนินการช่วยเหลือ/ แก้ไข 

       

17 จัดบรรยากาศการเรียนที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่
ผู้เรียน 

       

18 การบันทึกหลังสอน และการนำผลการบันทึกหลงัสอนมาแก้ไข/ 
พัฒนา 

       



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้นเิทศ 
 1. พฤติกรรมครู 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 3. พฤติกรรมนักเรียน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
ลงช่ือ..................................... ผู้นิเทศ  ลงช่ือ.........................................ผู้รับการนิเทศ 
      ............/............../.............        ............/............../............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ผู้นิเทศ 1.……………………..……… 2.......................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................. 
โรงเรียน................................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... 

 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี
รายการรับนิเทศ /การสังเกตการสอน 

ผู้รับการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ วิชา รหัส ช้ัน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......... 

   รายวิชา................................................รหัสวิชา...................  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่................. 
   เร่ือง.............................................................     เวลา ................. ช้ัวโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที ่...........: …………………………….. 
 มาตรฐาน  ……………………………………………………………………….....................…………… 
 
ตัวชี้วัด 
 ....................................................................................................................................................... 
 
สาระสำคัญ 
 ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
..................................................................................................................................................................... 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
..................................................................................................................................................................... 
 
ภาระงาน/ช้ินงาน/การปฏิบัติ 
 1. ภาระงานในแบบฝึก...................................................... 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง ................................... จำนวน .................................. 
 2. แบบฝึก เรื่อง ...................................... จำนวน .................................. 
..................................................................................................................................................................... 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดผลและประเมินผล 
     1.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1.2 ประเมินผลจากการตรวจผลงาน 
 2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
     การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม และ
การทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 3. เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
     3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน 
    3.2 แบบประเมินชิ้นงาน 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร /ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
       ลงช่ือ................................................. 
           (....................................................) 
       ตำแหน่ง................................................. 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     1)  ผลการเรียนรู้ 
         1.1)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
     1.2)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    1  ..............................................  สาเหตุ ........................................................................ 
                    2  ..............................................  สาเหตุ ......................................................................... 
                    แนวทางแก้ปัญหา ............................................................................................................. 
          1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................ 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................... 
  .................................................................................................................             
 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................ 
                  ............................................................................................................................................. 
      1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ...................................................................................... 
                    ........................................................................................................................................... 
     1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
         ............................................................................................................................................ 
     2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)  
 ...................................................................................................................... 
     3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .
 .......................................................................................................................... 
 
                                                                     ลงช่ือ .................................................... ผู้สอน 
           (....................................................) 
       ตำแหน่ง................................................. 
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ตารางเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องวิชา/ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา......... 

โรงเรียน................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................ 
( ระหว่างวันท่ี ............................. - .....................................) 

 
กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล 

1  3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
วิธีการ 
1. แบบงูกินหางหรืออาจผสมผสานกันแบบคู่สัญญา 
2. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดเองว่าครูผู้สอนคนใดจะเย่ียมช้ันเรียนใด 
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แบบการเยี่ยมช้ันเรียน (CLASSROOM VISTATION) 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา........................... 

โรงเรียน................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................ 
คำช้ีแจง  แบบการเย่ียมช้ันเรียนนี้ เป็นแบบเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละรายวิชาท่ีสอน 
            โดย ผู้บริหารหรือผู้เย่ียมช้ันเรียน และบันทึกข้อมูลจากการเย่ียมช้ันเรียนโดยทำเครื่องหมายถูก    
           ( ✓ ) ในแบบประเมินทุกข้อ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้รับผิดชอบช้ันเรียน (ช่ือ-นามสกุล) ……………………………………………….………………………………………… 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ....................................................................................................................... 
   เรื่องท่ีสอน.................................................................................... ระดับช้ัน/ห้องท่ีสอน .........../............ 
   วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. ................... คาบท่ี................เวลา......................................... 
3. ผู้เย่ียมช้ันเรียน / ผู้นิเทศ (ช่ือ- นามสกุล)................................................................................................ 
ตอนที่ 2 การเยี่ยมช้ันเรียน 
 5 = ปฏิบัติได้ระดับดีมาก         4 = ปฏิบัติได้ระดับดี     3 = ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง  
 2 = ปฏิบัติได้ระดับพอใช้         1 = ควรปรับปรุงแก้ไข 
    ก.  สภาพห้องเรียน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับการปฏิบัติ  
หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

1 ห้องเรียนสะอาด  เรียบร้อย       
2 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการ       
3 มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน       
4 มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์       
5 มีการจัดมุมวิชาการ  หรือมุมประสบการณ์ทางการเรียนรู ้       

รวม       
ค่าเฉล่ีย   

    ข. พฤติกรรมของครู 
 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับการปฏิบัติ  
หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

1 มีการเตรียมการสอน  และบันทึกการสอน       
2 มีส่ือ  อุปกรณ์การสอน  และมีร่องรอยการใช้       
3 ควบคุมดูแลการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้       
4 พูดด้วยน้ำเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน       
5 แต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู       

รวม       
ค่าเฉล่ีย   



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
   ค. พฤติกรรมของนักเรียน 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับการปฏิบัติ  
หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

1 กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าและกล้าซักถามครูผู้สอน         
2 กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู ้       
3 มีความสนุกสนาน  ร่าเริง  แจ่มใส       
4 สนใจปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย       
5 แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย       
6 มีระเบียบวินัยดี  และมีมารยาทเรียบร้อย       

รวม       
ค่าเฉล่ีย   

รวมเฉล่ียทุกด้าน   
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
    ลงช่ือ.....................................................................ผู้เย่ียม/นิเทศ
           (..........................................................................) 
    ตำแหน่ง .................................................................................. 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
                ระดับคะแนน      4.51 – 5.00             หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับดีมาก 
                ระดับคะแนน      3.51 – 4.50             หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับดี 
                ระดับคะแนน      2.51 – 2.50             หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง 
                ระดับคะแนน      1.51– 2.50              หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับพอใช้ 
                ระดับคะแนน      1.00– 1.50              หมายถึง              ควรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบนิเทศคุณภาพโรงเรียน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วันท่ี..................เดือน ........................พ.ศ. 256๔ 
 

คำช้ีแจง ให้ท่านทำเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องผลการดำเนินการ ตามรายการนิเทศ 
1. ด้านผู้เรียน (70%) 13 ตัวชี้วัด 

รายการนิเทศ ผลการดำเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
2.ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ระดับดีขึ้นไป   
3.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ป.3 ระดับดี
ขึ้นไป 

  

4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชา  ต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป   
5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป   
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป   
7.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป   
8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  ต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป   
9.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป   
10.ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ในระดับดีขึ้นไป   
11.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป   
12.ผู้เรียนมีเจตคติในระดับดีขึ้นไป   
13.ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดี   

 

 
2. ด้านการมีส่วนร่วม (5%) 4 ตัวชี้วัด 

รายการนิเทศ ผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ   
2.ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา   
3.ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบข่าวสารจากสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ   
4.การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม   

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
 
3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (10%) 15 ตัวชี้วัด 

รายการนิเทศ ผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา   
2.สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   
3.โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย   
4.ผู้สอนมีผลการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป   
5.ผู้สอนสอนตรงตามวุฒิการศึกษา   
6.ผู้สอนมีภาระงานท่ีเหมาะสม   
7.ผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป   
8.ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป   
9.ผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้น
ไป 

  

10.ผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป   
11.ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป   
12.ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับดีขึ้นไป   
13.ผู้สอนมีความสามารถและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป   
14.ผู้สอนมีกระบวนการพฒันาตนเองท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป   
15.สถานศึกษามีบุคลากรด้านไอซีที   

 

 
4. ด้านหลักสูตรและการสอน (10%) 4 ตัวชี้วัด 

รายการนิเทศ ผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือบริบทของ ท้องถิ่น 

  

2.สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
3.ผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
4.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีทำให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและ
แนวทางการศึกษาต่อ 

  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (5%) 7 ตัวชี้วัด 

รายการนิเทศ ผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็น   
2.สถานศึกษามีห้องเรียนท่ีจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู ้   
3.สถานศึกษามีส่ือการสอนท่ีจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้   
4.ห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน   
5.ห้องเรียนทุกห้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   
6.ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ไอซีทีเพื่อการศึกษา   
7.สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้และเข้าถึง
แหล่งความรู้ออนไลน์ 

  

 
ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ (Professional Learning Community:  PLC) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วันท่ี..................เดือน ........................พ.ศ. 256๔ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
   1. ชื่อโรงเรียน.........................................................................................กลุ่มโรงเรียน.................................... 
   2. ขนาดโรงเรียน เล็ก  กลาง           ใหญ่         ใหญ่พิเศษ 
   3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ...................................................นามสกุล............................................... 
   4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชื่อ................................................นามสกุล………………................................... 
 
ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
1. การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 

ท่ี ประเด็น 
การปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินงาน/เอกสารร่องรอยหลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถนศึกษา 

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

๒ การกำหนดบทบาท
หน้าท่ีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ท่ีชัดเจน  

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

 

2.การกำหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 
ท่ี ประเด็น การปฏิบัติ กระบวนการดำเนินงาน/เอกสารร่องรอยหลักฐาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ การจัดทำแผนงานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ระดับสถานศึกษา 

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

๒ การสร้างทีมงาน PLC 
ระดับกลุ่มสาระ/ ช่วง
ชั้น/ ระดับชั้น 

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

๓ การสรา้งเครือข่ายกับ
หน่วยงานอื่น (เชน่ 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
เอกชน/อื่นๆ) พร้อมระบุ
ว่าเข้ามาสนับสนุนเร่ือง
ใดบ้าง 

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



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
3.การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ท่ี 

ประเด็น 
การปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินงาน/เอกสารร่องรอยหลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การสร้างความ
ตระหนัก/ความรู้ความ
เข้าใจ และแนวทางของ
กระบวนการ PLCให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

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

2 การกำหนดเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
ตามบริบทของแต่ละ
โรงเรียน แต่ยังคง
ตอบสนองนโยบายของ
สถานศึกษา) 

  อาจเขียนเป็น Mind Map หรือ ความเรียง 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................  

3 การนำกระบวนการ PLC 
เข้าสู่ห้องเรียน(การพูดคุย
ประเด็นก่อนการเข้า
สอน/ก่อนนำแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อนำไป
สอนในห้องเรียน  
การสังเกตการสอน การ
สะท้อนผลหลังสอน) 
 

  PLAN (แผนการจัดการเรียนรู้) 
..........................................................................................
........................................................................ 
DO (แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีต่อแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแล้ว,ภาพถ่าย,วิดีโอ) 
..........................................................................................
........................................................................ 
SEE (แบบสะท้อนความคิดของผู้นิเทศต่อผู้ถูก
นิเทศ)....................................................................... 
................................................................................. 

4 การนำกระบวนการ PLC 
มาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

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

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
      ๔. กิจกรรม PLC ที่สามารถเป็น Best practice ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจะมีมากกว่า ๑ กิจกรรม) 
 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม 

๑ ภาษาไทย  
๒ ภาษาต่างประเทศ  
๓ คณิตศาสตร์  
๔ วิทยาศาสตร์  
๕ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา  
๗ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
๘ ศิลปะ  
๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่าย 

ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

วันท่ี..................เดือน ........................พ.ศ. 256๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำชี้แจง  ขอให้โรงเรียนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ตามประเด็นของการติดตามดังต่อไปนี้  
             (สรุปการดำเนินการแบบกระชับ) 
 
โรงเรียน .................................................................อำเภอ.........................จงัหวัด…………………………………………. 

 

ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่

เก่ียวข้อง/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

1. โครงร่างองค์กรของโรงเรียนท่ีกำหนด
บริบท กำหนดกรอบโรงเรียนในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่าย 
ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

2. ค่าเป้าหมายในการพัฒนา   
3. โรงเรียนมีวิธีการใดในการสร้างกลยุทธ์
ในการดำเนินงานของโรงเรียน 

  

4. โรงเรียนมีวิธีการใดในการนำกลยุทธ์ของ
โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงานของ
โรงเรียน 

  

5. อธิบายการดำเนินการสรา้งความ
ตระหนักและชี้แจงแนวทางการพัฒนา 
โรงเรียน ให้แก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง  

  

6. อธิบายการดำเนินการทบทวน ปรับแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่าย
ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

7. อธิบายการดำเนินการจัดกิจกรรม    
พัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิ
โรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

8. อธิบายการดำเนินการรายงานผลการ 
 ประเมินโครงการ พร้อมท้ังประชาสัมพนัธ์ 
และ เผยแพร ่

  

 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
ประเด็นการติดตาม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เก่ียวข้อง/อธิบายการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 

9.  อธิบายการดำเนินการศึกษาทำความ 
 เข้าใจนโยบายการ ดำเนินงานของ 
 หลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน  

  

10. อธิบายการดำเนินการประชุมชี้แจงทำ 
ความเข้าใจกับ บุคลากรถึงแนวทางการ
ดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายของ
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

11. อธิบายการดำเนินการกระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผลการ ประเมินผล
การดำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่าย
ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

12. อธิบายการดำเนินการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ ของโรงเรียนในเครือข่าย 
ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

14. อธิบายการดำเนินการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน ทางการศึกษา
และ หน่วยงาน อื่น ๆ ในท้องถ่ินท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  

  

15. รายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร ่   
16. แสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการดำเนนิการ 
 ของโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิ
โรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม 

  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
.........................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
แนวทางในการแก้ปัญหา 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบนิเทศครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วันท่ี..................เดือน ........................พ.ศ. 256๔ 
 

ชื่อผู้รับการนิเทศ…………………………..............…………ชื่อผู้นิเทศ………….……………………................….……………… 
 

ที่ รายการนิเทศ 
การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมาย

เหตุ มี ไม่มี ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา 

       

2 การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา 

       

3 มีการกำหนดวิธีการวัดประเมินผล        
4 มีลำดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(นำเข้าสู่บทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุปผล ) 
       

5  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

       

6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการแบ่งกลุ่ม/
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา 

       

7 ความสามารถจัดการชั้นเรียน และแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน 

       

8 มีการเสริมแรงตามความเหมาะสม        
9 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

และสอดคล้องกับหลักสูตร และประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา 

       

10 มีการกำกับติดตาม นักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่
เข้าใจในบทเรียน ของรายวิชาท่ีสอน ดำเนินการ
ช่วยเหลือ/ แก้ไข 

       

11 จัดบรรยากาศการเรียนที่ดึงดูดความสนใจ
ก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน 

       

12 การบันทึกหลังสอน และการนำผลการบันทึก
หลังสอนมาแก้ไข / พัฒนา 

       

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้นเิทศ 
 1. พฤติกรรมครู 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
  
 3. พฤติกรรมนักเรียน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
ลงช่ือ..................................... ผู้นิเทศ  ลงช่ือ.........................................ผู้รับการนิเทศ 
      ............/............../.............        ............/............../............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ผู้นิเทศ 1.…………….......………  2......................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................   
โรงเรียน................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................ 

คร้ังที่ 
วัน เดือน 

ปี 
รายการรับนิเทศ /การสังเกตการสอน 

ผู้รับการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ 
วิชา รหัส ชั้น 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......... 

   รายวิชา................................................รหัสวิชา...................  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่................. 
   เร่ือง.............................................................   เวลา ................. ช้ัวโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที ่...........: …………………………….. 
 มาตรฐาน  ………………………………………………………………….....................……………………………. 
 
ตัวชี้วัด 
 ....................................................................................................................................................... 
 
สาระสำคัญ 
 ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
..................................................................................................................................................................... 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
..................................................................................................................................................................... 
 
ภาระงาน/ช้ินงาน/การปฏิบัติ 
 1. ภาระงานในแบบฝึก...................................................... 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง ................................... จำนวน .................................. 
 2. แบบฝึก เรื่อง ...................................... จำนวน .................................. 
..................................................................................................................................................................... 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดผลและประเมินผล 
     1.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1.2 ประเมินผลจากการตรวจผลงาน 
 2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
     การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม และ
การทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 3. เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
     3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน 
    3.2 แบบประเมินชิ้นงาน 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร /ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
       ลงช่ือ................................................. 
           (....................................................) 
       ตำแหน่ง................................................. 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     1)  ผลการเรียนรู้ 
         1.1)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
     1.2)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    1  ..............................................  สาเหตุ ........................................................................ 
                    2  ..............................................  สาเหตุ ......................................................................... 
                    แนวทางแก้ปัญหา ............................................................................................................. 
          1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................ 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................... 
  .................................................................................................................             
 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................ 
                  ............................................................................................................................................. 
      1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ...................................................................................... 
                    ........................................................................................................................................... 
     1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
         ............................................................................................................................................ 
     2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)  
 ...................................................................................................................... 
     3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .
 .......................................................................................................................... 
 
                                                                     ลงช่ือ .................................................... ผู้สอน 
           (....................................................) 
       ตำแหน่ง................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
ตารางเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องวิชา/ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา......... 

โรงเรียน................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................ 
( ระหว่างวันท่ี ............................. - .....................................) 

 
กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล 

1  3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
วิธีการ 
1. แบบงูกินหางหรืออาจผสมผสานกันแบบคู่สัญญา 
2. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดเองว่าครูผู้สอนคนใดจะเย่ียมช้ันเรียนใด 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
ตารางเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องวิชา/ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา......... 

โรงเรียน................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................ 
( ระหว่างวันท่ี ............................. - .....................................) 

 
กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล 

1  3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
วิธีการ 
1. แบบงูกินหางหรืออาจผสมผสานกันแบบคู่สัญญา 
2. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดเองว่าครูผู้สอนคนใดจะเย่ียมช้ันเรียนใด 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แบบการเยี่ยมช้ันเรียน (CLASSROOM VISTATION) 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา........................... 

โรงเรียน................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................ 
----------------------------------------------------------- 

คำช้ีแจง  แบบการเย่ียมช้ันเรียนนี้ เป็นแบบเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละรายวิชาท่ีสอน 
            โดย ผู้บริหารหรือผู้เย่ียมช้ันเรียน และบันทึกข้อมูลจากการเย่ียมช้ันเรียนโดยทำเครื่องหมายถูก    
           ( ✓ ) ในแบบประเมินทุกข้อ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้รับผิดชอบช้ันเรียน (ช่ือ-นามสกุล) ………………………………………………………………………………………… 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ....................................................................................................................... 
   เรื่องท่ีสอน.................................................................................... ระดับช้ัน/ห้องท่ีสอน .........../............ 
   วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. ................... คาบท่ี................เวลา......................................... 
3. ผู้เย่ียมช้ันเรียน / ผู้นิเทศ (ช่ือ- นามสกุล)................................................................................................ 
ตอนที่ 2 การเยี่ยมช้ันเรียน 
 5 = ปฏิบัติได้ระดับดีมาก         4 = ปฏิบัติได้ระดับดี     3 = ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง  

2 = ปฏิบัติได้ระดับพอใช้         1 = ควรปรับปรุงแก้ไข 
    ก. สภาพห้องเรียน 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
1 ห้องเรียนสะอาด  เรียบร้อย       
2 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการ       
3 มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน       
4 มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์       
5 มีการจัดมุมวิชาการ  หรือมุมประสบการณ์ทางการเรียนรู ้       

รวม       
ค่าเฉลี่ย   

    ข. พฤติกรรมของครู 

ท่ี รายการ ระดับการปฏิบัติ หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

1 มีการเตรียมการสอน  และบันทึกการสอน       
2 มีส่ือ อุปกรณ์การสอน  และมีร่องรอยการใช้       
3 ควบคุมดูแลการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้       
4 พูดด้วยน้ำเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน       
5 แต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู       

รวม       
ค่าเฉลี่ย   



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
     ค. พฤติกรรมของนักเรียน 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
1 กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าและกล้าซักถามครูผู้สอน         
2 กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู ้       
3 มีความสนุกสนาน  ร่าเริง  แจ่มใส       
4 สนใจปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย       
5 แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย       
6 มีระเบียบวินัยดี  และมีมารยาทเรียบร้อย       

รวม       
ค่าเฉลี่ย   

รวมเฉลี่ยทุกด้าน   
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงช่ือ.....................................................................ผู้เย่ียม/นิเทศ
           (..........................................................................) 
    ตำแหน่ง ............................................................................................... 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
                ระดับคะแนน      4.51 – 5.00             หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับดีมาก 
                ระดับคะแนน      3.51 – 4.50             หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับดี 
                ระดับคะแนน      2.51 – 2.50             หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง 
                ระดับคะแนน      1.51– 2.50              หมายถึง              ปฏิบัติได้ระดับพอใช้ 
                ระดับคะแนน      1.00– 1.50              หมายถึง              ควรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 



 
 

 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 


