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บทท่ี 1 

บทนํา  

   ความเป็นมาและความสําคัญ 

                 การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องสอดคล้องกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ    
เพ่ือทําให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.  2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย   จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าท่ี
ส่งเสริม  สนับสนุนให้การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ  

      หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา  คือการจัดการเรียนรู้ คือ ครู  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้    ส่งผลให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศต่อไป      ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.  2545 ได้ให้ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้  โดยได้กําหนดในมาตราท่ี 24  ไว้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน  การฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้   
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ทําได้  คิดเป็น ทําเป็น   รักการอ่านและ
เกิดการเรียนรู้   และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  มีการผสมผสานความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม   
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี    มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยมาตราท่ี 25   รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตต่างๆในชุมชน     มาตราท่ี 28 ได้กําหนดให้สถานศึกษาจะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และตัดสินผลการเรียน    มาตราท่ี 30 ได้กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  

 นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังได้กําหนดมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ไว้หลาย
มาตรฐาน อาทิ มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   พ.ศ.2559-2564   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล 
กล่าวว่า “โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีความ



2 

 

เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยการยกระดับคุณภาพหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัด
ประเมินผล สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม    และกลยุทธิ์ท่ี 4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ  มาตรการ
ท่ี 4.4.2  พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และกําหนดไว้ในประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ท่ี  4/2553 

เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีประจําปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 

งานนิเทศภายในโรงเรียน  มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย   ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลในสถานศึกษาจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา  โดยมีการกําหนดในยุทธศาสตร์มูลนิคณะ    
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   พ.ศ.2559-2564   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   แต่การดําเนินการท่ีผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ อีกมาก ได้แก่    การขาดแคลนวิทยากรท่ีให้ความรู้กับครูเรื่องการนิเทศ  ผู้นิเทศภายในโรงเรียนมีความ
จํานวนน้อย   โรงเรียนประสบปัญหาเก่ียวกบการส่งเสริม  สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดน้อยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ      แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  และขาดทักษะในการนิเทศในการจัดการเรียนรู้ 

           ดังนั้นคณะทํางานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษา       
การนิเทศและการติดตามผลการสอนของครูนับว่าเป็นปัจจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  
การนิเทศและติดตามผลเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศในการท่ีจะแก้ไขปรับปรุง มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูได้พัฒนาตนเองในการปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นการให้คําแนะนําช่วยเหลือให้
คําปรึกษา ติดตามผลงาน เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความม่ันใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การนิเทศเป็นกระบวนการทํางาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผลและปัญญา  ผลจากการนิเทศจึงส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา และพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาได้สูงสุดอย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยระหว่างครูกับผู้นิเทศในการท่ีจะแก้ไขปรับปรุง  มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูได้พัฒนาตนเองในการปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นการให้คําแนะนําช่วยเหลือให้
คําปรึกษา ติดตามผลงาน เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความม่ันใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การนิเทศเป็นกระบวนการทํางาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผลและปัญญา การสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างผู้นิเทศ กับผู้รับการนิเทศเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือท่ีดีในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน    และจัดให้มีการส่งเสริมท่ีเป็นรูปธรรม  โดยมีการสร้างสรรค์งานวิจัย
คู่มือในการนิเทศให้เป็นรูปธรรมชัดเจน    
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          คณะทํางาน ได้ลงมือปฏิบัติงานสํารวจข้อมูลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  และรวบรวมข้อมูลจาการ
สํารวจโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  โรงเรียนส่วนใหญ่มีคู่มือนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ  ท่ีผู้รับผิดชอบ / 
คณะกรรมการนิเทศ   แต่ครูผู้ปฏิบัติจะไม่ได้รับเอกสาร มีเพียงรับทราบผ่านการประชุมเท่านั้น  การแต่งต้ัง
คณะกรรมการนิเทศ ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  เป็นต้น และมีการ
ระบุงานนิเทศในโครงสร้างฝ่ายวิชาการ   ผู้นิเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่ครูท่ีเข้าร่วมในโครงการนิเทศของมูลนิธิฯ     
แต่เป็นครูในระดับหัวหน้า ยกเว้นการนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรม ความรู้   
และทักษะการนิเทศ   ระบบนิเทศส่วนใหญ่ มีข้ัน P  D  C  ขาด A  บางโรงเรียนก็เป็นเพียง P และ D  เครื่องมือ 
เกณฑ์ ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมคุณภาพครูตามมาตรฐานท่ี 7   โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการนําผลการนิเทศ    
มาวิเคราะห์ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือสะท้อนคุณภาพระบบนิเทศของโรงเรียน   นอกจากนี้ยังไม่มี
การนําผลการนิเทศ มาวิเคราะห์ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือสะท้อนคุณภาพระบบนิเทศของโรงเรียน   
หลายโรงเรียนดําเนินการนิเทศตามงาน / โครงการท่ีต้ังไว้  แต่ขาดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือนํามาพัฒนาระบบนิเทศของ  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีการกํากับติดตามผลการพัฒนาหลังการนิเทศและนํา
ผลมาสู่การวางแผนพัฒนาครู ยังไม่เป็นระบบอย่างชัดเจน 
 

              คณะทํางานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําคู่มืองานนิเทศภายใน
โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนิเทศอย่างชัดเจน    ซ่ึงส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพ
สูงสุดแล้ว     อีกท้ังเกิดวัฒนธรรมการพัฒนางานในโรงเรียน  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมมือกันพัฒนา
งานนิเทศ ขยายผลการนิเทศไปสู่ครูผู้สอนโดยตรง   ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ครูและโรงเรียน          
เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอ่ืนนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  

          1 .เพ่ือให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดําเนินงานนิเทศ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

          2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานนิเทศและพัฒนาเครือข่ายงานนิเทศ แบบมีส่วนร่วมจากโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ องค์กรต่าง ๆ และสามารถนําผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

          3. เพ่ือให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีแนวทางในการดําเนินงานนิเทศในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 2 การนิเทศภายในโรงเรียน 

                ในการจัดทําคู่มือในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคู่มือ
งานนิแทศภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความหมายการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2. ลักษณะการนิเทศภายในโรงเรียน 
 3. ความจําเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 4. ขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน 
 5. หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
 6. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 7. เทคนิควิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 8. บุคลากรในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 9. มาตรฐานวิชาชีพของผู้นิเทศของโรงเรียน 
 

1. ความหมายการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การนิเทศการภายในโรงเรียน คือ การนิเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีเป็นกระบวนการทํางานท่ี
บุคลากรภายในโรงเรียนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและจัดข้ึน เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู  อันจะส่งผลในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน อันเป็นกระบวนการท่ีผู้นิเทศในสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร  ครูวิชาการ  และครูท่ีผู้บริหารมอบหมายดําเนินการ  ร่วมมือร่วมใจประสานงานและใช้
ศักยภาพการทํางานอย่างเต็มท่ี  เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนางานการสอนของครูในโรงเรียนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กําลังใจ ความม่ันใจในการทํางานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของครูให้มากยิ่งข้ึน โดยท่ัวไปจะให้ความสําคัญในการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลวิธีการนิเทศภายในมีหลายวิธี จึงต้องมีการเลือกกลวิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพ ปัญหา และสถานการณ์ของ
สถานศึกษา  ผู้ทําหน้าท่ีนิเทศการศึกษาจําเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ และความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547 ก: 179 – 180)  
  คําว่า    ” การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน” เป็นคําศัพท์ท่ีเรียกกันภายในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยเท่านั้น  สําหรับในต่างประเทศจะไม่ใช้คําศัพท์นี้แต่จะมีคําศัพท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า
นิเทศภายในโรงเรียนของไทยเราก็คือ  คําว่า  “Personalized Supervision” (Berman and Usery, 1966) 
การท่ีระบบการจัดการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยได้มีการต้ังชื่อการนิเทศ การศึกษาภายในโรงเรียนข้ึนมา
นั้นก็เพ่ือให้เกิดความแตกต่างเก่ียวกับความรับผิดชอบในการจัดการนิเทศการศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจาก  การนิเทศ
การศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นได้เริ่มเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคยในฐานะท่ีเป็นงานของศึกษานิเทศก์  ซ่ึงเป็น
ตําแหน่งของบุคลากรท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษา และประการสําคัญสมัยก่อนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ยังมีจํานวนจํากัด ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่ก็มีวุฒิทางครูค่อนข้างตํ่า       ดังนั้นการช่วยเหลือและ
พัฒนาครูประจําการให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนนั้นจึงต้องอาศัยศึกษานิเทศก์ซ่ึงกรมท่ีมี
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สถานศึกษาได้จัดต้ังข้ึนสําหรับทําหน้าท่ีนิเทศครูในสถานศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ  โดยเหตุนี้ในสังคมไทย
จึงมีความเข้าใจเก่ียวกับคําว่า  “การนิเทศการศึกษา”ในฐานะงานของศึกษานิเทศก์ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีอยู่
ภายนอกสถานศึกษา 
  จุดกําเนิดของคําว่า  “การนิเทศภายในสถานศึกษา”  ได้เริ่มข้ึนเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาต่างๆโดยศึกษานิเทศก์ภายนอกนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เนื่องจากจํานวน
ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอ ภาระงานของศึกษานิเทศก์มีมาก ไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสมํ่าเสมอได้ 
ประกอบกับในช่วงระยะหลัง  กระแสวิทยาการทางกาศึกษามีความเจริญก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ครูใน
โรงเรียนต่างได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถไปเป็นอย่างมาก บุคลากรในสถานศึกษาต่างๆมีความรู้
สูงข้ึน  จึงสามารถท่ีจะดําเนินการนิเทศกันเองได้ และบังเกิดผลเนื่องจากเป็นผู้เข้าใจสภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียนได้ดีกว่า รวมท้ัง เป็นการแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ซ่ึงอยู่ภายนอกอันจะทําให้การเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  
   

2. ลักษณะการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการศึกษาโดยอาศัยบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นผู้
นิเทศ ได้แก่ ครูใหญ่ หัวหน้าหมวดวิชา รวมท้ังครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญ ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในด้านการสอน บุคลากรเหล่านี้จะต้องสามารถทําการนิเทศครูในโรงเรียนในรูปของการเป็นพ่ี
เลี้ยง การบริหารงานในหมู่คณะ การให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยถือหลักการผนึกกําลังกันปฏิบัติงานให้สําเร็จด้วยดี
ได้ งานนิเทศการศึกษามีความสําคัญมากข้ึน เพราะความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา 
ตลอดจนการขยายตัวในด้านขนาดของโรงเรียน ทําให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนกว่าแต่
ก่อนเป็นอันมาก   การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิผลนั้นต้องดําเนินการด้วยกระบวนการ
บริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กันไป สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษานั้น
เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่าการนิเทศภายในโรงเรียนจะเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การนิเทศท่ีดีควร
เป็นการนิเทศท่ีเกิดจากบุคลากรภายในโรงเรียน เพราะคนท่ีอยู่ในโรงเรียนย่อมจะทราบสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการได้รับการนิเทศของบุคคลในโรงเรียนเดียวกันได้ดีกว่าและมีแนวทางการนิเทศท่ีจะช่วยให้
เกิดประสิทธิผลได้มากกว่าการนิเทศท่ีเกิดจากบุคคลท่ีอยู่ภายนอกโรงเรียน 
  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครู มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปัญหาการนิเทศการศึกษาท่ีเป็นอยู่มานาน
และยังไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ ทําหน้าท่ีนิ เทศภายในโรงเรียน ไม่มี
ประสบการณ์ด้านการนิเทศ   บุคลากรในโรงเรียนท่ีทําหน้าท่ีนิเทศส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนิเทศโดยตําแหน่งหรือ
ได้รับการคัดเลือกให้ทําหน้าท่ีนิเทศ เนื่องจากมีความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษ ปัญหาอีกประการหนึ่งท่ี
พบ ก็คือ ผู้ให้การนิเทศส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามประเมินผลการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง ขาดผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้รับผิดชอบด้านการนิเทศ  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาท่ีสําคัญ คือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนมี
ความรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน  จึงก่อให้เกิดปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน (วัฒนา  
สุวิทยพันธุ์. 2537) 
  กล่าวโดยสรุป การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน หมายถึง การนิเทศท่ีอาศัยบุคลากรในโรงเรียน
เป็นผู้นิเทศซ่ึงได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชาต่างๆ ตลอดจนครูในโรงเรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนคัดเลือกและแต่งต้ังข้ึนโดยทํางานร่วมกับ
ครูในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาท่ี
กําหนดไว้ 
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การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ จะทําให้ประสบผลสําเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูและบุคลากรทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  
ชื่นชมกับความสําเร็จของตนเองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  หัวใจสําคัญของการนิเทศภายในนั้น
คือความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์จนเข้าใจวิธีการต่างๆได้อย่าง
ชัดเจนและมองภาพอนาคตได้อย่างตลอดแนว โดยเฉพาะด้านจัดการเรียนรู้ของครู วิธีการท่ีทําให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองได้มีหลายวิธีการอาทิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้
ของนักเรียน การมีโอกาสได้รับความรู้ ถ่ายทอดความความรู้แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท้ังปัญหาของตนเองเพ่ือนครูและผู้ปกครอง และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541:87)  
 จากการสํารวจสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษา     
เขตการศึกษา 9 (2538 : :7)  พบว่า ยังมีปัญหาหลายประการท่ีทําให้การนิเทศภายในโรงเรียนไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าท่ีควร ดังเช่น บุคลากรส่วนใหญ่คิดว่าการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การไปสังเกตการสอนของครู
ในชั้นเรียน ผู้นิเทศไม่มีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ ไม่รู้จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการนิเทศ และไม่เห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของการนิเทศภายใน เนื่องจากเข้าใจว่าการนิเทศเป็นการไปตรวจสอบ จับผิด 
ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์  ผู้นิเทศไม่ใช้สื่อเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการนิเทศ และถ้ามีการใช้สื่อต่างๆก็
มิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหลัก กระบวนการนิเทศจึงขาดความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา จากบุคลากรในโรงเรียน  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า  โดยท่ัวไปมี
ปัญหาท่ีควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือบุคลากรท่ีเป็นผู้นิเทศและรูปแบบกระบวนการในการนิเทศท่ี
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาท่ีพบว่า  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนไม่ค่อยประสบผลสําเร็จอันเนื่องมาจากบุคลากรไม่ค่อยมีความรู้และความเข้าใจในการนิเทศ
อย่างแท้จริง ขาดบุคลากรท่ีจะเป็นผู้นิเทศ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ขาดเครื่องมือในการประเมินท่ีเชื่อถือได้และครูไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ของข้อมูลย้อนกลับท่ีได้รับ 
(รัชนี ขาวพระไพ, 2538: บทคัดย่อ)  
  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นวิธีการนิเทศท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
เพราะนอกจากจะเป็นบทบาทหน้าท่ีด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแล้ว  การรอรับการนิเทศจาก
ศึกษานิเทศก์มีจํากัด บริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็ยากท่ีจะทําให้คนภายนอกเข้าจําได้ดีกว่า บุคลากร
ในโรงเรียนจึงควรร่วมมือให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะมีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอท่ีจะนิเทศกันเองได้  
  ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนนับเป็นกระบวนการในการเร่งรัดคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะงานวิชาการ ซ่ึงเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงควรพัฒนาการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนให้เกิดผลอย่างแท้จริง 
 

3. ความจําเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน 
   

 การนิเทศภายในโรงเรียน  มีความจําเป็นสําหรับครูอย่างมาก เนื่องจากการนิเทศเป็นการนําเอา
แนวคิดใหม่ๆ ทางการศึกษามาสู่การปฏิ บั ติ  เ พ่ือให้ครู เ กิดการพัฒนาวิธีการทํางานของตนเอง                 
ซ่ึงอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  (2552, online) ได้กล่าวถึงความจําเป็นของการนิเทศในโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
 1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด้วย  การนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 



7 
 

 2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็
เกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา  การนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาข้ึน จําเป็นต้องได้รับ
การชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําให้แก้ไขปัญหาได้สําเร็จลุล่วง 
 4. การศึกษาของประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแล
ด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
 5. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน จําเป็นท่ีจะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครูท่ีมี
ความสามารถต่าง ๆ กัน 
 6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจําเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีทํางานในสถานการณ์จริง 

ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน   
          1.เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน 
  2. เพ่ือช่วยเหลือครูผู้สอนให้เข้าใจหลักสูตร และโครงสร้างของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สามารถ
นําไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการประชุม อบรม สัมมนา และปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอยู่
เสมอ 
  4. เพ่ือส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูให้ครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาการ
เรียนการสอนเห็นความสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 
  5. เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน การปรับตัวของครูผู้สอนและนักเรียน เช่น     
การทําการศึกษารายกรณีสําหรับนักเรียนท่ีมีปัญหา จัดการแนะแนวในโรงเรียนอบรมควบคุมความประพฤติ 
จัดบรรยากาศทางการเรียน เป็นต้น 
  6. เพ่ือแบ่งเบาภาระ ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละฝ่ายรับผิดชอบร่วมกันและทําหน้าท่ีแทนกัน
ได้ เช่น หัวหน้าหมวดวิชาทําหน้าท่ีนิเทศแทนอาจารย์ใหญ่ หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 
  7. เพ่ือแนะนําครู อาจารย์ใหม่และการจัดการปฐมนิเทศครู อาจารย์ ในการเริ่มต้นเปิดเรียน เพ่ือตก
ลงทําความเข้าใจทบทวนนโยบายการดําเนินงาน หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาท้ังงานหลักและงานสนับสนุน 
  8. เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือผู้ปกครองเก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  9. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน คือ คุณภาพของนักเรียน โดยเน้น
กระบวนการให้มาก นอกเหนือจากการกวดขันแต่เพียงผู้เรียนฝ่ายเดียว เป็นการเน้นท้ังระบบของการบริหาร
และการนิเทศภายในโรงเรียน   
      จากความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนิเทศ
ภายในโรงเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คําแนะนําช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน
ให้แก่ครูในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดจนการช่วยในการประชาสัมพันธ์และความเข้าใจ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาท่ีวางไว้ 
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4. ขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน 
ขอบข่ายของงานนิเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

 1. งานนิเทศท่ัวไป เป็นงานพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่น การอบรมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดมุมหรือห้องวิชาการการพัฒนาครูให้สามารถทํา
หน้าท่ีแนะแนวและให้บริการแก่ผู้เรียน การส่งเสริมให้ครูสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข งานเหล่านี้
เป็นงานท่ีผู้บริหารจะต้องจัดให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษานับต้ังแต่ครูเข้ามาใหม่ๆ ด้วยการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและมีการให้คําแนะนําฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีครูได้
อย่างสมบูรณ์  
 2. งานนิเทศการสอนเป็นงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอน ซ่ึงเป็น
งานท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ สื่อการเรียนการสอน 

Glickman (1990. 2) จัดขอบข่ายงานนิเทศของโรงเรียนไว้ 5 งาน ดังนี้  
 1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct assistance)  
 2. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff development)  
 3. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม (Group development)  
 4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)  
 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน (Action research)  
 

5. หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
การท่ีจะดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ได้ผลนั้น  มีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี

ความเข้าใจในหลักการของการนิเทศ  สิ่งสําคัญประการแรกนั้น  จําเป็นจะต้องเข้าใจและแยกให้ออกว่างานใด
เป็นงานนิเทศ  และงานใดเป็นงานบริหาร  หากผู้บริหารให้ครูปฏิบัติงานโดยไม่ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเลยนั้นไม่ถือว่าเป็นงานนิเทศ  การทําความเข้าใจ  เรื่องพฤติกรรมการนิเทศกับพฤติ
กรรมการบริหารนับว่ามีความสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  ท้ังนี้
เพราะการจําแนกออกได้ว่างานใดเป็นงานนิเทศและงานใดเป็นงานบริหารจะทําให้ปริมาณของงานท่ีจะต้อง
ทําการนิเทศมีน้อยลง  ผู้บริหารย่อมจะสามารถทุ่มเทความพยายามไปสู่งานนิเทศได้อย่างเต็มท่ี  นอกจากนี้
หากไม่จําแนกงานนิเทศกับงานบริหารให้ชัดเจน  ก็อาจก่อให้เกิดความสับสน  และเป็นผลในทางลบต่อเจตคติ
ต่อการนิเทศได้ ในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ได้ผลนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นิเทศ
ควรมีความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรและ  ควรยึดหลักการสําคัญต่าง (สงัด 
อุทรานันท์   .2529 : 202 – 203) 

1.  ความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี  ถ้าผู้จัดการ

นิเทศการศึกษามีความเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจถึงศักยภาพ สภาพพ้ืนฐานทางจิตใจตลอดจน
ความต้องการของบุคลากรเหล่านั้น สิ่งท่ีผู้จัดการนิเทศควรทําความเข้าใจมีดังนี้ คือ 

 1.1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานแต่ละคนมีเกียรติมีศักด์ิศรี และมีคุณค่าต่อหน่วยงานทัดเทียมกัน   
 1.2. ผู้ปฏิบัติงานจะมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ  และตัดสินใจได้อย่างฉลาดโดยอาศัย

ความร่วมมือกัน 
 1.3. ผู้ปฏิบัติงานจะมีศักยภาพในการเพ่ิมพูนความสามารถของตนเอง 
 1.4. ถ้ามองผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน  
 1.5. ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงข้ึน 
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 1.6. ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพเฉพาะอย่าง มีความปรารถนา และมีความสามารถในการนําตนเอง
ได้ 

 1.7. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นแหล่งทรัพยากรเป็นผู้ให้ข้อมูลปฐมภูมิ  มีความคิดสร้างสรรค์   
มีสติปัญญา และมีทักษะในด้านเทคนิควิธีการทํางาน  ดังนั้นเขาเหล่านี้จึงเป็นทรัพยากรสําคัญในการปรับปรุง
หน่วยงาน 

    1.8. หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษามีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสท่ีจะเป็นนัก
การศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญได้ 

    1.9. ครูมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ฉะนั้น
เขาจึงมีอํานาจเต็มท่ีในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม 

   1.10. มีความจําเป็นท่ีจะให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษา 

   1.11. บุคลากรจะมีอารมณ์เท่าๆ  กับการมีเหตุผล  ฉะนั้นความรู้สึกของเขาเหล่านั้นจึงมี
ความสําคัญและจําเป็นจะต้องได้รับการพิจารณา    ) Lovell and Wiles, 1983, p. 15)  ถ้าหากผู้จัดการนิเทศ
การศึกษามีความเข้าใจในสภาพพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะหรือธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น  ก็จะ
สามารถดําเนินการจัดการนิเทศการศึกษาได้โดยราบรื่น  ปราศจากข้อขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ใน
สภาพการณ์เช่นนี้โอกาสพบความสําเร็จในการนิเทศการศึกษาก็จะเป็นไปได้สูงมาก 

ชารี  มณีศรี (2538, 13 - 15) กล่าวว่าหลักการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
โรงเรียนวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครูนักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนมีดังนี้ 
 1. การนิเทศเป็นการช่วยกระตุ้นประสานงานและแนะนําให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครูโดยท่ัวไปซ่ึง
อาจทําได้โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพ่ือให้ครูได้ทราบหลักวิธีการสอนโดยท่ัวไปพัฒนาหลักวิชา
ความรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงข้ึนปรับปรุงแผนการเรียนการสอน
โครงการสอนจัดทําวัสดุอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆท้ังท่ีหาได้ในโรงเรียนและในท้องถ่ินให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคนิคการประเมินผลช่วยให้ครูมีประสบการณ์ในการเตรียมเครื่องมือประเมินผลชนิดต่างๆสรุปผล
การวัดผลและการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนช้า 
 2. การนิเทศจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้โอกาสบุคลากรทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือปรับปรุงการเรียนของเด็กให้ดี
ข้ึนกระตุ้นให้ครูมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนการ
สอน 

 3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริมสร้างสรรค์ควรหลีกเลี่ยงวิธีการบังคับและแบบแผนวิธีการท่ี
เข้มงวดขาดความยืดหยุ่นควรสร้างบรรยากาศให้ครูได้พยายามคิดหาวิธีการทํางานแบบใหม่ๆตามสติปัญญา
ของแต่ละคน 

 4. การนิเทศจะต้องมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงหลักสูตรปัญหาในการใช้หลักสูตรการพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์การรู้จักใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 5. การนิเทศคือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ผู้นิเทศจะต้องยอมรับนับถือบุคคลอ่ืนมีความเห็นอกเห็นใจ
คนอ่ืนมีความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีและให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่คนอ่ืน 

 6. การนิเทศมุ่งเพ่ือส่งเสริมบํารุงขวัญของครูให้สูงข้ึน 
 7. การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีจะขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผู้นิเทศจะต้องศึกษาและ
วางแผนเพ่ือทราบความต้องการและปัญหาในชุมชนเร่งเร้าครูสํารวจทรัพยากรในท้องถ่ินและนํามาใช้
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ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําชุมชนได้มีโอกาสร่วมวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียน  
 เช่นเดียวกับเยาวพา  เดชะคุปต์ (2542, 134 - 135) ได้ให้หลักการสําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนท่ีเก่ียวข้องน่าจะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ 
 1. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบและมีส่วนรับรู้ต่อ
ความก้าวหน้าของครูในโรงเรียนท่ีมีผลต่อเนื่องจากโรงเรียน 
 2 .โรงเรียนต้องทํางานร่วมกันและใช้วิธีการประชาธิปไตยกับการดําเนินงานกล่าวคือมีความเคารพ
ในเหตุผลซ่ึงกันและกันเป็นความร่วมมือร่วมใจและใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
 3. โรงเรียนต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สภาพปัญหาท่ีแท้จริงเสียก่อนแล้วจึงกําหนดแผนหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหานั้นๆ 
 4. โรงเรียนมุ่งเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไม่ใช้การจับผิดจึงต้องพยายามให้บุคลากรทุก
ฝ่ายเข้าใจและดําเนินงานให้เป็นไปตามอุดมการณ์ดังกล่าวบุคลากรในโรงเรียนต้องยอมรับความจริงในแง่ท่ีว่า
ไม่มีใครจะมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญไปในทุกเรื่องโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกันทําให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

วิจิตร   วรุตบางกูร  และคนอ่ืนๆ (2540 : 10) ได้เสนอแนะหลักสําคัญในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
1) หาทางให้ครูรู้จักช่วยและพ่ึงตัวเอง ไม่ใช่คอยจะอาศัยและหวังพ่ึงศึกษานิเทศก์หรือคนอ่ืน

ตลอดเวลา 
2) ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ 
3) ต้องทราบความต้องการของครู แล้ววางแผนการนิเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น ๆ 
4) ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของครู และทําความเข้าใจกับปัญหานั้น ๆ แล้วพิจารณาหาทางช่วยแก้ไข 
5) ชักจูงให้ครูช่วยกันแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
6) การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดและลงมือกระทํา

เองให้มากท่ีสุด 
7) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครู แล้วนํามาพิจารณาร่วมกัน 
8 ) ช่วยจัดหาแหล่งวิทยากร อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ครู 
9) ช่วยจัดหาเอกสาร หนังสือ และตําราต่าง ๆ ให้แก่ครู 
10) ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดทําวัสดุอุปกรณ์การสอนท่ีขาดแคลนด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน

ท่ีมีอยู่ 
11) หาทางให้สถานศึกษา ชุมนุมชน และหน่วยงานท่ีใกล้เคียง มีความสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซ่ึง

กันและกัน 
12) ต้องยอมรับนับถือบุคลากรท่ีร่วมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความสําคัญ

ในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 
13) ช่วยให้ครูได้แถลงกิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบโดยสมํ่าเสมอ 
14) ต้องทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกันและ

กัน 
15) ช่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
16) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์มาทําการวิเคราะห์และวิจัย 
17) ทําความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือจะได้ดําเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมาย 
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สรุปจากแนวคิดท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่าหลักการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนพัฒนา

ตนเองได้แก่ 
 1. หลักภาวะผู้นําในการนิเทศผู้นิเทศต้องใช้วิธีการของภาวะผู้นําเพ่ือให้บุคลากรในความรับผิดชอบ
ของตนปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท้ังนี้จะ
นิเทศในรูปคณะกรรมการหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ 
 2. หลักการเชิงระบบในการนิเทศผู้นิเทศต้องใช้วิธีการเชิงระบบในการดําเนินการนิเทศซ่ึง
ประกอบด้วยการวางแผนการนิเทศการดําเนินการนิเทศการประเมินผลการนิเทศแล้วปรับปรุงแก้ไขท้ังนี้ต้อง
เป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาหรือปรับปรุงงานของโรงเรียน 
 3. หลักการนิเทศเชิงมนุษยนิยมผู้นิเทศจะต้องใช้วิธีการประสานสัมพันธ์และสร้างขวัญกําลังใจทํา
ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรของโรงเรียนและผู้เก่ียวข้องทําให้สภาพการทํางานของบุคลากร
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีความสุขได้รับการยกย่องเชิดชูให้ปรากฏ 
 4. หลักการมีส่วนร่วมผู้นิเทศต้องใช้วิธีการสร้างความมีส่วนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนใน
การนิเทศให้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาและพัฒนางานต้ังแต่การวางแผนการนิเทศไปจนถึงการปรับปรุง
แก้ไข 
 5. หลักการนิเทศภายในประสานกับการนิเทศภายนอกแม้การนิเทศภายในจะทําให้ผู้ปฏิบัติใน
โรงเรียนเข้าใจเป้าหมายของโรงเรียนเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานได้ถูกทิศทางแล้วยังมีงานบางงานท่ีมีขอบข่ายและ
ความเฉพาะเจาะจงเกินกําลังของบุคลากรในโรงเรียนเช่นการประสานนโยบายกรมเจ้าสังกัดกับภาระหน้าท่ี
ของโรงเรียนการนิเทศเฉพาะทางท่ีลึกซ้ึงการยกย่องเชิดชูความดีเด่นของโรงเรียนให้แพร่ไปในวงกว้างงาน
เหล่านี้ต้องใช้ผู้นิเทศจากภายนอก 
 

6. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
             1. บุคลากรนิเทศ  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่าย
วิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ และครูผู้สอน ซ่ึงจะเป็นตัวจักร
สําคัญในการนิเทศการศึกษาและทําหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศการศึกษา 
             2. วิธีการนิเทศ 
                 2.1 กําหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ  ท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการทํางานของ
ครูและคณะส่งเสริมให้ครูรักงานวิชาการ ทํางานวิชาการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เคารพในหลักการและ
เหตุผล พยายามปรับปรุงคุณภาพของงาน และช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ มีเวลาปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                2.2 กําหนดวิธีการหาข้อมูล  ศึกษาปัญหาอุปสรรค และประเด็นท่ีต้องพัฒนา ได้แก่ การเข้า
เยี่ยมชั้นเรียน การสังเกต ปรึกษาหารือ ประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน 
                2.3 กําหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกิจกรรมต่อไปนี้ตามความ
เหมาะสมได้แก่ การปฐมนิเทศ การสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประชุม การอบรม 
             3. เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกบรรยากาศในชั้นเรียน และเอกสารอ้างอิง 

ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนควรมีการการดําเนินงาน ดังนี้ 
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1. การดําเนินงานระดับโรงเรียน แบ่งเป็น 3  ข้ันตอน  
 1.1  แจ้งนโยบายการนิเทศ  

ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และแจ้งนโยบายของโรงเรียน ท่ีต้องการให้มีการนิเทศ
ภายในข้ึน พร้อมข้อดีท่ีให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน และเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม 

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน  
 การแต่งต้ังควรจะมีบุคลากรต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ 
        -   ผู้บริหาร 
        -   ผู้ช่วยผู้บรหิารฝ่ายต่างๆ 
        -   หัวหน้าหน่วยวชิาและหัวหน้างาน 
        -   บุคลากรภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม 
        -   สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ ควรเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานการนิเทศท่ีโรงเรียนแต่งต้ังข้ึน 

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.) สํารวจความต้องการของครูและความพร้อมของโรงเรียน 
2.) กําหนดกรอบแผนงานของการนิเทศ 
3.) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ดําเนินการนิเทศ 
4.) ดําเนินการให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร งบประมาณ อ่ืนๆและควบคุม

คุณภาพงาน 
5.) สร้างการประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือ เพ่ือบํารุงขวัญและกําลังใจ 
6.) ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 

 

1.3 กําหนดกรอบแผนงานนิเทศ  
คณะกรรมการพิจารณาเลือกนโยบายของโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานต่างๆแล้วนํามา

กําหนดเป็นขอบข่ายของงานท่ีจะปฏิบัติ เพ่ือลดปัญหาหรือ พัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
เช่น ปรับปรุงหน่วยการเรียนและแผนการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคการสอนของครู การผลิตสื่อการสอน
ในรายวิชาต่างๆ  การวัดและประเมินผล พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
2. การดําเนินงานระดับ   ฝ่าย  / หมวดวิชา หรือ  งาน  

 การดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในระดับฝ่าย / หมวดวิชา /งาน เป็นลักษณะงานในระดับ
ปฏิบัติ ดังนั้นข้ันตอนการดําเนินงานต้องมีกระบวนการทํางานเชิงระบบท่ีมีคุณภาพแบ่งได้เป็น 6 ข้ันตอนหลัก 
ดังนี้ 

     2.1  การสํารวจความต้องการหรือความจําเป็น   ( Need  Assessment  : N. A. ) 

ฝ่าย / หมวดวิชา /งาน หรือหน่วยงาน  ทําการสํารวจสภาพปัจจุบันและสภาพความ
ต้องการแท้จริงของครูและหรือหน่วยงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น สอบถาม สังเกต  สัมภาษณ์สํารวจ 
ซักถาม ทดสอบ แล้วนําไปเปรียบเทียบกับกรอบแผนงานนิเทศของโรงเรียน ทําให้ทราบความต้องการจําเป็น
ของฝ่าย หมวดวิชา งานหรือหน่วยงาน นําไปสู่การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงมี ข้ันตอนย่อยๆดังนี้ 

1) สร้างเครื่องมือ  เช่น แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์       
แบบสํารวจ ซักถาม แบบทดสอบ การสนทนากลุ่ม  
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2) หาคุณภาพของเครื่องมือก่อนนําไปใช้นําเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบ
คุณภาพและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วปรับปรุงแก้ไข เพ่ือนําไปใช้ต่อไป ซ่ึงรายละเอียดเรื่องนี้
สามารถศึกษาได้จากเอกสารตําราท่ีเก่ียวข้องโดยท่ัวไป มีผู้เขียนไว้มากมายหลายคน 

2.1.1 นําเครื่องมือไปใช้ 
2.1.1.1 การวิเคราะห์และสรุปสภาพปัญหาความต้องการนําเอาข้อมูลท่ี 

 รวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเบ้ืองต้นตามความเหมาะสมของข้อมูล
และเครื่องมือท่ีใช้ 

2.1.1.2 การจัดทํารายงานสภาพปัญหาความต้องการจัดทําเอกสารรายงานใน
ลักษณะเอกสารทางวิชาการ 

    2.2  การวางแผนนิเทศ 
 นําข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนใน ข้อ 2.1 มาดําเนินการต่อเพ่ือการกําหนดแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมการนิเทศ ซ่ึงสามารถดําเนินเป็นข้ันตอนย่อยๆตามลําดับ    ดังนี้  
1) ระบุปัญหาและความต้องการจําเป็นในการนิเทศ 
2) ศึกษา ประมวล แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาความต้องการและการนิเทศ 
3) กําหนดทางเลือกในการนิเทศและแก้ปัญหา 
4) วางแผนปฏิบัติการนิเทศ 
5) เขียนโครงการนิเทศ 

 หัวข้อการเขียนโครงการนิเทศ   ประกอบด้วย 
-    ชื่อโครงการ 
- หลักการและเหตุผล 
- จุดประสงค์ท่ัวไป 
- จุดประสงค์เฉพาะ 
- เป้าหมาย ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
- ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
- ระยะเวลา 
- สถานท่ี 
- ผู้รับผิดชอบ 
- แผนปฏิบัติการ 
- หลักสูตรและเนื้อหาสระ 
- การดูแลกํากับติดตาม 
- งบประมาณ 
- การประเมินผลโครงการ 

     2.3  การเตรียมการนิเทศ 
 การเตรียมการนิเทศ คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการนิเทศ  เพ่ือให้การปฏิบัติการ
นิเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นไปตามแผนและบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีคาดหวัง ซ่ึงฝ่าย / หมวด
วิชา /งาน หรือหน่วยงาน ต้องเตรียมการดังนี้  คือ 

  2.3.1 การเตรียมการด้านธุรการ ได้แก่ การจัดทําคําสั่งเพ่ือการปฏิบัติการนิเทศ   
  การขออนุญาตดําเนินการจากผู้มีอํานาจ การขออนุมัติใช้งบประมาณ การ  

ประสานงานวิทยากร ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นต้น 
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2.3.2 การเตรียมงานวิชาการ ได้แก่ การเตรียมหัวข้อเนื้อหาสาระการนิเทศ การเตรียมสื่อ
เอกสารและข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เตรียมแผนปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินการ
นิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เช่น แผ่นใส ข้อมูลการ
นําเสนอจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

  2.3.3  งานบริการ ได้แก่ การกําหนดพิธีการ อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องใช้ 
   ท่ีจําเป็นเพ่ือการอํานวยความสะดวก    

2.4  การปฏิบัติการนิเทศ 
ข้ันตอนนี้เป็นการนําเอาโครงการหรือกิจกรรมการนิเทศท่ีผ่านการเลือก วางแผนและ

เตรียมการไว้แล้ว สู่การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย ท่ี กรรมการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน ผู้บริหาร ฝ่าย กลุ่ม งาน บุคคล หรือชุมชนคาดหวัง ซ่ึงเขาเหล่านั้นมีส่วน รู้คิดและสร้าง 
ร่วมกันโดยประกาศไว้ในแผนปฏิบัติการหรือธรรมนูญโรงเรียน ตามข้อกําหนดในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพ  วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนนั้นๆ 

2.5  การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 
 เม่ือมีการปฏิบัติการนิเทศ  ฝ่าย / หมวดวิชา / งาน หรือหน่วยงาน จําเป็นต้องมีการประเมินผล
การดําเนินการไปพร้อมกัน เพ่ือทราบประสิทธิภาพแห่งผลการพัฒนา หาจุดเด่นจุดด้อยของการปฏิบัติการ
และผลสําเร็จของการนิเทศท่ีได้ เพ่ือนํามาประมวลผลหาข้อสรุปการปฏิบัติการนิเทศ หากพบว่ามีสิ่งใด
บกพร่องหรือไม่เป็นไปตามจุดหมายมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขก็จะนําเข้าสู่กระบวนการวางแผนเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป ถ้ามีผลสําเร็จและสิ่งดีๆท่ีเกิดข้ึนก็คงไว้ซ่ึงสิ่งท่ีดีๆนั้นไว้ และร่วมกันชื่นชมยินดีเก็บเป็นผลงาน
และความภาคภูมิใจของผู้ร่วมงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

2.6  การรายงานผลการนิเทศ 
นิเทศ  ฝ่าย / หมวดวิชา / งาน หรือหน่วยงาน  เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการนิเทศต้อง

จัดทํารายงานการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ โดยนําผลจากการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ท่ีเกิดข้ึนจากแผนงานโครงการหรือกิจกรรมปฏิบัติมาเขียนรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการ ดําเนินการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้เก่ียวข้อง และ
เก็บไว้เป็นผลปรากฏของผลการปฏิบัติงานของตนเองของฝ่าย/ หมวดวิชา / งาน หรือหน่วยงาน  โดยจัดทํา
เป็นรูปเล่มเอกสารรายงานผลการดําเนินการในลักษณะเอกสารทางวิชาการ  ซ่ึง  หัวข้อการรายงานควรจะมี
ดังต่อไปนี้ 

1) บทนํา 
2) เอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3) วิธีการนิเทศ 
4) ผลการนิเทศ 
5) สรุป  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
7. เทคนิควิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา 

การนิเทศภายในสถานศึกษา  สามารถทําได้หลายรูปแบบ และสามารถผสมผสานแต่ละรูปแบบ
เข้าด้วยกัน ซ่ึงการจะใช้รูปแบบใดเม่ือใดนั้น ควรคํานึง ถึงความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเป็นสําคัญ 
โดยให้เป็นไปตามหลักการและกระบวนการนิเทศ ( ชัด  บุญญา  2538 : 2 – 3 ) (รพีพรรณ เอกสุภาพันธ์. 
2555 ) ดังนี้ 
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7.1 การสอนงานและระบบพ่ีเล้ียง 
 ในระยะไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา หน่วยงานทางการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้รอบอย่างแท้จริง การนิเทศภายในโรงเรียนนับเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ การนิเทศจึงมีความสําคัญมากในการพัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนรู้ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
การนิเทศและติดตามผลเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศในการท่ีจะแก้ไขปรับปรุง มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูได้พัฒนาตนเองในการปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นการให้คําแนะนําช่วยเหลือให้
คําปรึกษา ติดตามผลงาน เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้
มีประสิทธิภาพ เกิดความม่ันใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 การสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง มักจะเป็นคําท่ีใช้ควบคู่กันไป คําว่า Mentor หมายถึงพ่ีเลี้ยง ซ่ึงจะ
เป็นผู้ทําหน้าท่ีสอนงาน หรือสอนแนะ (Coach) ให้กับผู้อ่ืน การนิเทศโดยวิธีการการสอนงานหรือระบบพ่ี
เลี้ยง (Coaching & Monitoring System) กําลังเป็นวิธีท่ีกําลังได้รับความสนใจและถูกนําไปใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานทางการศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีท่ีช่วยปูพ้ืนฐานให้
พนักงานใหม่หรือผู้ท่ีมีความรู้ไม่เพียงพอให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในงานของตนองได้เป็นอย่างดี     
การสอนงาน (Coaching)บางทีเรียกว่าการสอนแนะ ในโรงเรียนเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของครู
เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและการทํางานได้ดีข้ึน รวมท้ังเป็น
การการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานให้เกิดข้ึนในโรงเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย หัวหน้างาน หรือพ่ี
เลี้ยงก็ได้ประโยชน์จากการสอนงานลูกน้องหรือน้องเลี้ยง  ให้สามารถทํางานได้ถูกต้อง ทันเวลา พ่ีเลี้ยงรับรู้ถึง
ปัญหาอุปสรรคในการทํางานและความคาดหวังของน้องเลี้ยง  ส่วนน้องเลี้ยงก็จะได้รับรู้และเข้าใจเป้าหมาย
การทํางานของโรงเรียนและความคาดหวังของหัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยง  รู้จุดแข็งและจุดอ่อนในการทํางานของ
ตนเองมีกําลังใจในการทํางาน เม่ือท้ังพ่ีเลี้ยง/หัวหน้าและน้องเลี้ยง/ครู  ได้รับประโยชน์จากการสอนงาน    
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนก็จะบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ดียิ่งข้ึน  นอกจากนี้การสื่อสารสองทางท่ี
เกิดข้ึนในการกระบวนการสอนงานยังช่วยเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์  (2532 อ้างถึงใน อัญชลี  โพธิ์ทอง 2541 : 83-84) กล่าวว่า  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีคุณค่าและความสําคัญต่อการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 
 1.  ในขณะท่ีการนิเทศภายนอกกระทําได้ไม่ท่ัวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนสามารถแทน การนิเทศ
ภายนอกได้ 
 2. การนิเทศภายใน ช่วยให้ครูปรับปรุงการสอนของตนเอง ให้มีคุณภาพดีข้ึนไม่แพ้การนิเทศจาก
ภายนอกโรงเรียน 
 3. การนิเทศภายในเป็นวิธีการช่วยตัวเองของโรงเรียน ซ่ึงกระทําได้ทันทีท่ีมีการต้องการนิเทศเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูในโรงเรียน 
 4. การนิเทศภายใน ช่วยครูให้ปรับปรุง พัฒนาการสอนของตนได้เป็นระยะๆ ในความถ่ีท่ีสูงได้ 
เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณไม่มากเท่ากับการนิเทศภายนอก 
 5. การนิเทศภายในจัดทําโดย บุคลากรของโรงเรียนได้เปรียบท่ีบุคลากรดังกล่าวอยู่ในปัญหา         
รู้ปัญหาด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเพ่ิมเติม ก็ดําเนินการช่วยเหลือครู 
อาจารย์ในโรงเรียนได้ทันที 
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 6.  การนิเทศภายในกระทําภายในโรงเรียน โดยบุคลากรของโรงเรียนจัดทํา  แล้วช่วยให้ครูอาจารย์ 
รู้สึกว่าตนได้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และรู้สึกภูมิใจว่าการบริหารเป็นประชาธิปไตย คือ เป็นการ
บริหารของพวกเขา โดยพวกเราและเพ่ือพวกเรา ความร่วมมือในการแนะนํา วิธีการปรับปรุงการเรียนการ
สอน มีแนวโน้มจะได้รับความร่วมมือสูงกว่า 
 7.  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการท่ีผู้บริหารโรงเรียน กระทําในลักษณะท่ีใช้ทรัพยากรมนุษย์ท่ี
โรงเรียนมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 8.  การนิเทศภายในเป็นวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนแต่ละคนได้แสดงออก ในการ
พัฒนาการสอนของตน นับเป็นการเสริมความสามารถพิเศษของบุคลากรในด้านการสอนซ่ึงยังผลให้บุคลากร
รายบุคคลมีขวัญดีข้ึน 
 9.  การนิเทศภายในเป็นวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนแต่ละคนได้แสดงออก ในการ
พัฒนาการสอนของตน นับเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษของบุคลากรของบุคคลในด้านการสอนซ่ึง
ยังผลให้บุคลากรรายบุคคลท่ีมีขวัญดีข้ึน 
 10.  การนิทศภายใน เป็นวิธีการท่ีช่วยให้บุคลากรภายในโรงเรียนพบปะปรึกษา และแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน นับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ทํางานร่วมกัน 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการได้มาก 
 11.  บุคลากรภายในโรงเรียนเชื่อว่า เยาวชนท่ีตนรับผิดชอบสอนนั้นเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดของ
ชาติ พึงได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตในทุกๆ ด้านด้วยความระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้ประชาชน
ได้เรียนรู้รวดเร็ว และเข้าใจจึงเป็นหน้าท่ีหลักของผู้สอนแต่ละคนท่ีต้องจัดทําภายในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
และไม่กระทบกระเทือนศักด์ิศรีของเยาวชน 
 12. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องเชื่อว่า ครูอาจารย์ท่ีทําการสอนมาหลายปีไม่จําเป็น ต้องมี
ประสบการณ์สอนมาก หมายความว่า ครูท่ีทําการสอนมา 10 ปี บางคนมีประสบการณ์สอนเพียง ปีเดียว
เท่านั้น ดังนั้นการมีประสบการณ์สอนมากเป็นสิ่งจําเป็นและการนิเทศภายในเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้ครู อาจารย์
มีประสบการณ์การสอนเพ่ิมข้ึนได้ 
 

 ความหมายของการสอนงาน (Coaching) 

การสอนงาน (Coaching) หรือการสอนแนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของ
บุคคลโดยเน้นไปท่ีการทํางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้นหรือการช่วยให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจท่ีมี
อยู่และ/หรือได้ร  ับการอบรมมาไปสูการปฏิบัติได้ การสอนงานหรือบางท่ีเรียกสอนแนะ (Coaching) 
Coaching) เป็นการสอนแนะลูกน้องของตนเอง เป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตน 
ท้ังนี้จะเรียก ผู้สอนงานว่า “Coach” ส่วนผู้ถูกสอนสอนแนะโดยปกติจะเป็นลูกน้องท่ีอยู่ภายในทีม หรือกลุ่ม
งานเดียวกันเรียกว่า “Coachee”  

การนิเทศสอนงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้นิเทศจะคอยแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อ
เนือง ช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป ดังนั้น การนิทศแบบสอนงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วย การสังเกต การซักถาม และการให้ข้อคิดเห็น ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพแก่ผู้สอน มีการประเมินผลเชิงวิพากษ์ต่อการสอน การไตร่ตรองและวิเคราะห์ประสิทธิผลของการ
ฝึกสอน ช่วยพัฒนาให้เกิด “ครูผู้สอนท่ีคิดอย่างไตร่ตรองและมีวิจารณญาณ ช่วยให้เกิดแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทางวิชาชีพ การประเมินคุณภาพการสอน การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่พียงข้ึนอยู่กับทักษะการ
สอนงานของผู้นิเทศและความสามารถในการรับรู้ของครูเท่านั้น แต่ยังข้ึนอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการ
นิเทศสอนงานด้วย เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัด ความสําเร็จ (KPI : Key Performance  ้Index) ความ
ชัดเจนในเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด ความสําเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับ การนิเทศแบบสอน
งานท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทํางานดีด้วยการพูด คุย ระหว่างการนิเทศสอนงาน    
และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและเกณฑ์ในการนําไปสูความสําเร็จ  

การสอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตนในหน่วยงาน เป็นวิธีการใน
การพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลในหน่วยงานให้สามารถทํางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น 
การสอนงานจึงประกอบด้วยสาระสําคัญ 4 ประการคือ(อาฟฟาน  เจะเตะ. 2555   : มปป) 

1. ต้องเป็นกระบวนการ มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน มีการวางแผน มีวิธีการ และมี 
เทคนิค การจัดกิจกรรม 

2. มีจุดประสงค์ในการทํางานให้ไปสู่เป้าหมายในการทํางาน คือ  
2.1 แก้ปัญหาในการทํางาน  
2.2 พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทํางาน 
2.3 การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทํางาน  

3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนแนะกับผู้รับการสอนแนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(one-one-one relationship and personal support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีหลักการพ้ืนฐานในการทํางาน ได้แก่ 
4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน (co-construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน 
4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
4.3 การเสริมพลังอํานาจ (empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เม่ือค้นเจอก็

คืนพลังนั้นให้เขาไป 
5. เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพต้องมี

ความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ลําพังการสอนแนะอย่างเดียวไม่อาจทําให้การดําเนินงานสําเร็จได้ 
  กล่าวโดยสรุป  Coaching คือ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้สอนงาน 

(Coach) ในเรื่องเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู ซ่ึงเป็นผู้ถูกสอน ซ่ึงผู้ท่ีทําหน้าท่ีนิเทศสอนงาน
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 

 
 หลักการของการสอนงาน  

 การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ(trust and rapport) การชี้แนะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์  
ระหว่างผู้ชี้แนะกับครูรายบุคคล หรือ กลุ่มครู ความเชื่อถือ และความไว้วางใจของครูท่ีมีต่อผู้สอนงานมีส่วน
สําคัญท่ีทําให้การนิเทศประสบความสําเร็จ เป็นไปอย่างราบรื่น การสอนงานเป็นการเสริมพลังอํานาจ 
(empowerment) การสอนงานเป็น กระบวนการท่ีชวยให้ครูสามารถพบวิธีการทํางานของตนเองด้วยตนเอง 
ทําให้เกิดความรู้แลการปฏิบัติท่ียั่งยืนและครูสามารถสร้างองค์ความรู้ความคิดได้ด้วยตนเอง สามารถพ่ึงพิง
ตนเองได้ การสอนงานจึงทําให้เกิดการทํางานท่ีเป็นระบบ (systematic) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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สามารถนําไปปฏิบัติได้ มีเป้าหมายร่วมกัน และเกิดจากการทํางานเป็นทีม มีการทํางานอย่างใกล้ชิด สามารถ
สังเกตเห็นและทบทวนและสะท้อนการทํางานได้ สามารถแก้ไขปรับปรุงและสรุปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในคราวต่อไป 

1. มิติของการสอนงาน (Coaching)เก่ียวข้องกับ การต้ังคําถาม การติชม และการให้คําแนะนํา 
โดยการแบ่งปันตัวอย่างต่างๆ และการช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นกับครู 

2. บทบาทหน้าท่ีของผู้สอนงาน (Coach) ควรเป็นผู้รักและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา   
และนําความรู้เหล่านั้นมาแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตลอดเวลา บทบาทหน้าท่ีมีหลายประการ ได้แก่ บทบาท
หน้าท่ีของพ่ีเลี้ยง(Mentor)ครู/ผู้ฝึกสอน(Teacher/coach)ท่ีปรึกษา/ผู้แนะนํา(Counsellor/adviser) 
ผู้จัดการ (Manager) ผู้ประเมิน (Assessor)  

    คุณลักษณะของผู้สอนงานต้องเป็นพ่ีเลี้ยงมีหน้าท่ีในการสนับสนุน พัฒนา และประเมินผลครูใน
โรงเรียน ระบบพ่ีเลี้ยงท่ีดีเก่ียวข้องกับ “การพูดคุยสนทนาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา การเกิดกระบวนการคิด
ไตร่ตรอง และการให้คําแนะนําอย่างมืออาชีพ”)  ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจ 
มองโลกในแง่ดี รับผิดชอบ ยืดหยุ่น ให้โอกาสผู้อ่ืน และมีความม่ันใจในตนเอง ความเข้าใจในสิ่งท่ีปรากฏกับ
บุคคลอ่ืน มีวิสัยทัศน์ ความเคารพนับถือ ความจริงใจไม่เสแสร้ง และซ่ือสัตย์  ความสมดุล ระหว่าง       
“การส่งเสริมสนับสนุน” และ “ความท้าทาย” จากพ่ีเลี้ยง การเป็นพ่ีเลี้ยงท่ีดี  

- เป็นครู ผู้ให้คําแนะนํา ผู้ฝึกสอน 
- เป็นบทบาทต้นแบบในทักษะต่างๆ มีความเป็นมืออาชีพ 
- มีความน่าเชื่อถือ การยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้องและชอบธรรม  มีความรับผิดชอบ 
- มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญ มีความสามารถพิเศษในการดูแล อบรมบ่มนิสัย 
-  เป็นผู้ท่ีน่าเคารพ 
- เป็นผู้ท่ียินดีจะแบ่งปันความรู้ 
- เป็นผู้ให้การสนับสนุน การท้าทายความสามารถ 
- เป็นผู้ฟังเช่นเดียวกับเป็นท่ีปรึกษาและต้ังคําถามได้ พ่ีเลี้ยงไม่ได้ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

ท่ีสําคัญยังต้องมีทักษะการฟัง ทักษะการให้คําปรึกษา รวมท้ังให้ความเคารพผู้อ่ืน เป็น
ผู้ฟังท่ีกระตือรือร้น รู้จักต้ังคําถามเพ่ือช่วยให้เกิดการประเมินตนและพัฒนาตนเองได้  

-  ส่งเสริมคุณค่าของความเป็นวิชาชีพ 
- ระบบพ่ีเลี้ยงนี้มีความเก่ียวข้องกับ การพูดคุยสนทนาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา การเกิด

กระบวนการคิดไตร่ตรอง และการให้คําปรึกษาอย่างมืออาชีพ 
- เป็นการพูดคุยกันอย่างแท้จริง ซ่ึงประกอบไปด้วย การอภิปรายและการหาข้อเท็จจริง 

การพูดคุยและการฟัง การสอบถาม การถกประเด็น การคิดใคร่ครวญ ตลอดจนการ
แบ่งปันกัน แม้จะเป็นการชี้นําหรือการชักจูง แต่ในท่ีสุดจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
แลกเปลี่ยนประโยชน์ท้ังสองฝ่ายและเกิดความร่วมมือกัน 

- การสังเกต และการซักถามอย่างละเอียด การสังเกต และการซักถามอย่างละเอียด  
เป็นกระบวนการของการประเมินผลและการนิเทศ กระบวนการนี้เกิดข้ึนเม่ือครูฝึกสอน
ทําการสอนและพ่ีเลี้ยงทําการสังเกตการสอน จากนั้น ท้ังคู่นําผลการสังเกตการสอนมา
อภิปรายร่วมกัน โดยภาพรวมของการสอนนี้เป้าหมายต่างๆ ถูกจัดข้ึนเพ่ือครูฝึกสอน 
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3. แนวปฏิบัติในการสอนงาน ต้องใช้เวลาท่ีเหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี ตรงตาม
และเหมาะสมกับเนื้อหา และสภาพบริบทของการศึกษา  

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคทําให้การสอนงานไม่ประสบความสําเร็จได้แก่ สภาพแวดล้อม ห้องทํางานไม่
เหมาะสม บรรยากาศอึดอัด และเป็นทางการมากเกินไป วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพไม่พร้อมใช้
งาน ผู้สอนงานขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ไม่ควบคุมเวลา ขาดทักษะการสื่อสาร ไม่เห็นความสําคัญของ
การสอนงาน  อารมณ์ไม่ม่ันคง  ครูไม่ยอมรับการสอนงาน ไม่ปฏิบัติตามคําสอน ดังนั้นครูผู้รับการสอนงานจึง
ต้องมีความรับผิดชอบและมีการเตรียมพร้อมนักเรียนและครู ดังต่อไปนี้ 

1) การนําแนวคิดทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพมาใช้ในการทํางาน 
2) เข้าทํางานสมํ่าเสมอและตรงเวลา 
3) มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการทํางานของโรงเรียน 
4) มีการพิจารณาไตร่ตรองความก้าวหน้าและการต้ังเป้าหมายกับท่ีปรึกษา (พ่ีเลี้ยง) วิชาเฉพาะ  

ในเวลาท่ีตกลงกันไว้ 
5) ปฏิบัติตามข้อคิดเห็นและคําแนะนําท่ีได้รับอย่างสร้างสรรค์ 
6) มองหางานท่ีมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบและเรียนรู้ในทุกแง่มุมของบทบาทครูในโรงเรียน 
7) ครูฝึกสอนยอมรับหน้าท่ีความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตนเอง โดยการลงนาม ในช่วง 
    เริ่มต้นการฝึกอบรม 

กระบวนการสอนงาน  

 กระบวนการสอนงานมีข้ันตอนสําคัญ   การสนทนาทางวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน
และกัน อาจใช้เวลาตอนพักกลางวัน หรือร่วมกับการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ขณะรับประทานอาหาร
ร่วมกัน โดยนําเรื่องท่ีน่าสนใจมาเป็นหัวข้อสนทนา   .ใช้วิธีการการระดมสมอง เป็นการสอนความคิด
อย่างหลากหลาย ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพ่ือหา แนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน   
โดยไม่มีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์ความคิดเห็นของกันและกัน    หรือการประชุมกลุ่ม
ย่อย เป็นกิจกรรมท่ีใช้กับกลุ่มเล็ก ๆ คล้ายการระดมสมอง   แต่มีโอกาสท่ีจะเสนอความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับหัวข้อสนทนาได้ 

 7.2 การนิเทศเป็นรายบุคคล   

มีเทคนิคท่ีใช้ในการนิเทศ ดังนี้ 

 1. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เป็นการติดตามพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน เทคนิคการสังเกตการสอนเป็นเทคนิคท่ีสําคัญของการ
นิเทศภายใน การสังเกตการสอนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ  3 ข้ันตอน ดังนี้ 

    1. ข้ันปรึกษาก่อนสอน (Pre – observation) เป็นการปรึกษาหารือระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศ ก่อนท่ีจะทําการสอน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเพ่ือให้ผู้นิเทศได้ช่วยเหลือ แนะนํา 
ปรับปรุง ในสาระแต่ละเรื่องก่อนทําการสอน เช่น จุดมุ่งหมายในการสอน ข้ันตอน และกิจกรรมการ
สอน สื่อท่ีใช้ประกอบการสอน วิธีประเมินผล และพฤติกรรมท่ีต้องการเน้น ครูผู้สอนบันทึกรายการ
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ท่ีตนจะสอนลงในแบบ และร่วมอภิปรายกับผู้นิเทศ จนท้ัง 2 ฝ่ายม่ันใจว่า ถ้าสอนตามแนวท่ีบันทึก
ไว้แล้วจะเกิดผลดีท่ีสุด ต่อจากนั้นนัดหมายวัน เวลา เพ่ือสังเกตการณ์สอน 

                2.  ข้ันสังเกตการสอน (Observation) เป็นการสังเกตในระหว่างท่ีครูกําลังทําการสอน ผู้ 
นิเทศจะบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สอนไว้ในแบบบันทึกการสังเกตการสอน สิ่งท่ีผู้นิเทศบันทึกลงในแบบสังเกต 
จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการปรึกษา หารือ ซ่ึงกันและกัน ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในข้ันตอนต่อไป 

             3. ข้ันปรึกษาหลังสอน (Post – observation) เป็นการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ หลังจากท่ีได้ดูการสอนในข้ันตอนท่ี 2 ผู้นิเทศจะเสนอรายการตามประเด็นในแบบท่ีกําหนด ชี้ให้
ผู้สอนหรือผู้รับการนิเทศเห็นสิ่งท่ีเขาทําได้ดี ในระหว่างท่ีดําเนินการสอนเป็นเรื่อง ๆ รายละเอียดในส่วนนี้    
ผู้นิเทศจะบันทึกลงในแบบก่อนท่ีจะพบกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือปรึกษาหารือ  สําหรับในส่วนท่ียังบกพร่องหรือ
ต้องแก้ไข ผู้นิเทศจะปรึกษากับผู้รับการนิเทศทีละประเด็นให้ทราบเหตุผลท่ีผู้รับการนิเทศแสดงพฤติกรรมนั้น 
ๆ แล้วหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีกว่าร่วมกัน ถ้าท้ัง 2 ฝ่ายยอมรับก็จดบันทึกในแบบท่ีเว้นว่างไว้ ทําเช่นนี้จนครบ
ทุกประเด็น    แล้วท้ัง 2 จึงลงนามกํากับและต่างเก็บแบบบันทึกไว้เพ่ือประโยชน์ของแต่ละฝ่าย 
  ประเด็นในการสังเกตการสอน ในประเด็นท่ีผู้นิเทศควรสังเกตการสอนของผู้รับการนิเทศ 
ได้แก่  

1.  ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
2.  ข้ันชี้แนะจุดมุ่งหมาย เป็นการบอกจุดมุ่งหมายในเรื่องท่ีจะเรียนจะสอน 
3.  ข้ันให้ความรู้ใหม่ เป็นการเสนอความรู้ใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่เคยรับรู้มาก่อน เพ่ือ 

เป็นพ้ืนฐานในการท่ีจะต้องปฏิบัติกิจกรรมข้ันต่อไป 
4.  ข้ันตรวจสอบความเข้าใจ เป็นการตรวจประเมินท่ัว ๆ ไปว่า นักเรียนเข้าใจเรื่องท่ีเรียน

มากน้อยเพียงใด อาจใช้คําถามให้นักเรียนตอบปากเปล่า หรือสังเกตการทํางานของนักเรียน 
5.  ข้ันทําให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นการทําให้นักเรียนดู เช่น แสดงการทดลอง อ่านคํา 

ประพันธ์ วิธีเขียนพยัญชนะ 
6. ข้ันฝึกปฏิบัติ เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน หลังจากการแนะนํา

บทเรียนใหม่ จะทําให้ครูได้ทราบว่า นักเรียนคนใดควรทํากิจกรรมต่อไปหรือคนใดต้องฝึกกิจกรรมเดิม 
           7. ข้ันให้ทํางานตามลําพัง เป็นการเสริมให้นักเรียนทํางานโดยอิสระ ให้มีความม่ันใจ     
และคล่องแคล่ว ท้ังนี้รวมถึงการมอบงานให้ทําเป็นการบ้านด้วย 

8. ข้ันสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระสําคัญท่ีกําหนดในบทเรียน 
ท้ังนี้ ผู้สอนอาจใช้ข้ันตอนการสอนแตกต่างกันตามลักษณะเนื้อหาและความต่อเนื่องของแต่

ละวิชา ในบางชั่วโมงอาจใช้เพียง 3/4 ข้ันตอน บางชั่วโมงอาจใช้ครบท้ัง 8 ข้ันตอน ดังนั้น ผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศต้องวางแผนการสอนร่วมกัน เพ่ือกําหนดข้ันตอนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ลักษณะกิจกรรม
และความต่อเนื่องของเนื้อหาแต่ละครั้งท่ีจัดการเรียนการสอน 

การสังเกตกระบวนการสอนของครูท่ีดี สําหรับผู้นิเทศ ได้แก่ 
  1. การวางแผนการสอน มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนตาม

ความสามารถ มีความเหมาะสมสอดคล้องและต่อเนื่องกับเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว 
2. การเลือกใช้เทคนิคการสอน มีการใช้หลาย ๆ วิธีท่ีเหมาะสมกับโอกาส 
3. การคํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเป็นหมู่ เป็นกลุ่มท่ีหลากหลาย

ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
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4. การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในบทเรียน มีการเตรียมบทเรียนตามแนว
เอกสารหลักสูตรและความพร้อมของนักเรียน 

5. ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีสอน มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและหลักสูตรเป็น
อย่างดี เลือกนําเสนอบทเรียนได้แม่นยํา ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน 

6. การรู้จักใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การใช้เวลาเพ่ือการสอนอย่างคุ้มค่า 
8. ความสามารถในการชักจูงนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนซักถามและอภิปรายกับท่ัวทุกคน 

รวมท้ังการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวนักเรียน 
9.  ความสามารถในการสื่อความหมาย ท้ังด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 
10. ความสามารถในการประเมินและช่วยเหลือนักเรียน วางแผนและจัดทําข้อสอบ 

ประเมินนักเรียนท้ังก่อนและหลังสอน 
 

     7.3 การเย่ียมช้ันเรียน (Inter – Visitation) http://www.gotoknow.org/posts/202176 
      เป็นเทคนิคการนิเทศการศึกษาอย่างหนึ่งท่ีให้ครูไปทําการสังเกตขณะท่ีคนอ่ืนทํางาน ซ่ึงบางที

หรือบางแห่งใช้คําว่า Observation การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  เป็นเทคนิควิธีท่ีทําการสังเกตการสอนใน
สถานการณ์จริงของครูอาจารย์ เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของครูอาจารย์เหล่านั้น ซ่ึงจะช่วยให้ทราบ
จุดดีหรือจุดอ่อนของการสอน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการนิเทศได้ การสังเกตการสอนต้องได้รับความ
ยินยอมจากครู และพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการสอนของตนเอง การเยี่ยมชั้นเรียนหรือการ
สังเกตการสอนนี้ก็คล้ายกันกับการสาธิตการสอน คือมีคนสอนคนเดียว และมีคนมาดูอาจจะเป็น 1 คน    
หรือกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ ท่ีสามารถเห็นสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ทุกอย่าง แต่จะต่างกันเล็กน้อยตรงท่ีการ
สาธิตการสอนจะมีการเตรียมตัวผู้สาธิตเป็นอย่างดี และแจกบันทึกการสอนให้ผู้ท่ีจะมาดูศึกษาล่วงหน้า 
เทคนิคและวิธีการของการเยี่ยมชั้นเรียน ก็ดี จะต้องบอกจุดมุ่งหมายของการไปสังเกตการณ์สอนและหลัง
จากนั้นจะต้องมีการอภิปรายการสอนเพ่ือปรับปรุงการสอน ท้ังของผู้สังเกตและครูผู้สาธิต ศึกษานิเทศก์ก็ต้อง
ดูว่าใครเป็นผู้มีปัญหาการสอนวิชาใด และใครเก่งให้ไปดูไว้ล่วงหน้า และจะต้องเตรียมไว้ว่า หลังจากดูการ
สอนแล้ว  ผู้สังเกตการสอนและผู้สอนจะต้องทําอะไรบ้าง ซ่ึงจะต้องมีการแจกรายละเอียดให้กับผู้เข้า
สังเกตการณ์สอนก่อน เช่น จุดมุ่งหมายท่ีจะไปดูการสอน บันทึกการสอน ลักษณะของห้องเรียน            
และรายละเอียดเก่ียวกับผู้เรียน บางคนในห้องท่ีจะไปดูการสอน 
 การเยี่ยมชั้นเรียนเป็นเทคนิคท่ีใช้กันมากท่ีให้ครูท่ีมีจุดอ่อนและต้องการความช่วยเหลือไปดูครูท่ีมี
ลักษณะตรงกับท่ีตนต้องการสอนทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูด้วยกันและทําให้ผู้นิเทศการศึกษารู้จักใช้
ความสามารถของคนท่ีตนนิเทศให้เห็นประโยชน์และอาจจะทําให้ผู้นิเทศเองหรือผู้บริหารได้ปรับปรุงความรู้
เก่ียวกับวิธีการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

 การสนทนาทางวิชาการ  เป็นการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  โดยอาจจัดกิจกรรมเป็น
ครั้งคราวตามความเหมาะสมของสถานศึกษา  การสนทนาทางวิชาการนี้สามารถเชิญวิทยากรท้ังจาก
ภายนอกหรือภายในสถานศึกษามาร่วมกิจกรรม 

 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  เป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปสู่ครูอาจารย์ การให้ความรู้นี้
อาจทําได้หลายวิธี เช่นการบรรยาย การจัดสัมมนาหรือจัดแบบซิมโปเซียม(Symposium) มีการอภิปราย
ประกอบ 
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การเชิญสถานประกอบมาสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เป็นเทคนิควิธีให้ความรู้ ท่ีมุ่งให้ได้เห็นการ
ดําเนินการ กระบวนการทํางานของอุปกรณ์เครื่องมือท่ีคล้ายกับสถานการณ์จริง แต่ควรจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
และใช้วิธีการอ่ืนควบคู่กันไปด้วย 

การไปศึกษาดูงานตามหน่วยงานและการดูนิทรรศการ ทัศนศึกษา (Field Trips) การไปทัศนศึกษา
นอกโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือให้ครูเห็นการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ถึงกิจกรรมนี้จะเป็นท่ีนิยมของครู
และนักเรียน แต่ก็เป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้จัดให้มีบ่อยนักในการพัฒนาบุคลากรหรือการคัดเลือกบุคลากร       
การทัศนศึกษามักจะไม่มีการเยี่ยมชั้น หรือสังเกตการณ์สอน เป็นแต่เพียงการดูบรรยากาศโดยท่ัวไป การจัด
ทัศนศึกษามีข้อควรคํานึงบางอย่าง เช่น ความเหมาะสมของบุคลากรท่ีจะร่วมเดินทาง สถานท่ี หรือแหล่ง
สําหรับเยี่ยมชม ต้องสอดคล้องกับความต้องการ หรือวิชาท่ีผู้ร่วมเดินทางสอน กิจกรรมการทัศนศึกษานี้มี
ประโยชน์มากสําหรับครูสังคมศึกษา  ครูศิลปะ เช่น  เยี่ยมชมสถานศึกษาอ่ืน  เยี่ยมชมสถานประกอบการ  
และโรงงานอุตสาหกรรม  การออกภาคสนาม(Field  Trip) เพ่ือศึกษาดูงานในด้านท่ีสัมพันธ์กับงานของครู
อาจารย์ 

การสาธิตการสอน  โดยครูในสถานศึกษาหรือจากสถานศึกษาอ่ืน เป็นการจําลองสถานการณ์จริง
หรือบทบาทสมมุติ(Role Playing)  โดยการกําหนดสถานการณ์ข้ึน แล้วให้ผู้ทํากิจกรรมตอบสนอง หรือลอง
ปฏิบัติไปตามท่ีควรจะเป็น ในการนํามาใช้ในการนิเทศ จะเป็นการเอาปัญหาท่ีเกิดมาเป็นตัวกําหนดให้ผู้ทํา
กิจกรรมสมมุติตัวเองว่า ถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นเขาจะทําอย่างไร ซ่ึงจะเป็นลักษณะสาธิตการสอนในแต่ละ
เรื่อง เช่น วิธีนําเข้าบทเรียน การต้ังคําถาม การสร้างกําลังใจให้ผู้เรียน เป็นต้น 

7.4 การประชุม  การประชุมท่ีใช้ในการนิเทศมีหลายลักษณะ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยในงาน    
การประชุมเฉพาะกิจ การประชุมระดมสมอง การประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา การอบรม การประชุม
ปฏิบัติการในเรื่องใดๆ การประชุมแบบต่าง ๆ อาจแบ่งได้ 6 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) การประชุมสภา หรือสมัชชา (Assembly) 
2) การประชุมมีกําหนด (Convention) 
3) การประชุมปรึกษา (Conference) 
4) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 
5) การประชุมสัมมนา (Seminar) 
6)  การประชุมอภิปราย (Discussion) 

ในท่ีนี้ นําเสนอการประชุมท่ีใช้บ่อย ๆ ในโรงเรียนหรือในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

การประชุมสัมมนา (Seminar) 

1)“การประชุมสัมมนา” (Seminar) คือ การประชุมตามหัวข้อท่ีได้กําหนดไว้ มีการอภิปราย
กันอย่างเสรีในระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงเป็นผู้ประสบปัญหาร่วมกัน มีการสรุปผลว่าท่ีประชุมนั้นเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาไว้อย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะเหล่านี้ผู้รับอาจปฏิบัติก็ได้หรือไม่ปฏิบัติก็ได้ ไม่มีพันธะผูกพัน
เหมือนการประชุมปรึกษา 

การประชุมสัมมนามีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการแก้ปัญหาท่ีสมาชิกมีความสนใจร่วมกันผู้เข้าร่วม
สัมมนาจึงต้องทําหน้าท่ีร่วมกันคือ เป็นท้ัง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” กล่าวคือ เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นหรือ
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ข้อเท็จจริงจากสมาชิกหรือวิทยากรและเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอันจะนําไปสู่การแก้ปัญหา
ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง และพยายามสร้างบรรยากาศทางวิชาการและ
ความเป็นกันเองให้มากท่ีสุดเป้าหมายอันสําคัญของการสัมมนานี้มิได้อยู่ท่ีการสรุปข้อเสนอแนะสําหรับการ
แก้ปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวหากอยู่ท่ีกระบวนการของการสัมมนาด้วยว่า สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาได้มีการแสดงความคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การแก้ปัญหา ไม่มีการลงคะแนนเสียงหรือการลงมติชี้
ขาดในปัญหาใดนอกเหนือไปจากประมวลความเห็นสรุปเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหาเท่านั้น เช่น 
สัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน โครงการ ประจําภาคเรียนหรือประจําปีของหมวดวิชา ฝ่าย งาน การ
สัมมนาเสนอผลงาน  ของหมวดวิชา ฝ่าย งาน ประจําภาคเรียน หรือประจําปี  การสัมมนาสรุปผลการสอน 
หรือผลงานใดๆ ของครู หรือ บุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 

  กระบวนการในการประชุมสัมมนา 
  ในการประชุมสัมมนาแต่ละครั้งจะมีการกําหนดช่วงเวลาสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  พิธีการเปิดสัมมนา 
  2.  การประชุมใหญ่ของสมาชิกท้ังหมด เพ่ือรวบรวมปัญหาเลือกหัวข้อเรื่อง จัดประเด็นของ
ปัญหา และตกลงในวิธีประชุมสัมมนาและการแบ่งกลุ่ม 
  3.  การประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะและปัญหาและความสนใจ การประชุมกลุ่มย่อยนี้
มักจะใช้วิธีการแก้ปัญหา 4 ข้ัน ดังนี้ 
       -  วิเคราะห์ปัญหาท่ีกลุ่มได้รับมอบหมายหรือสนใจท่ีจะอภิปราย 
       -  คิดหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นหลาย ๆ วิธี 
       -  เลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีเห็นว่าจะใช้ได้ผลดี 
       -  ประมวลข้อเสนอแนะของกลุ่มสําหรับรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ 
  4.  ทํากิจกรรมประกอบ เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษานอกสถานท่ี 
  5.  รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมใหญ่ และการพิจารณาสรุปข้อเสนอแนะ 
  6.  สรุปและประเมินผลจากการประชุมสัมมนา 

1) การประชุมอภิปราย (Discussion) 
 การประชุมอภิปราย (Discussion) คือ การประชุมท่ีบุคคลคณะหนึ่งจัดให้มีข้ึนด้วย เจตนาร่วมกันท่ี
จะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังได้นําข้อปัญหาและแง่คิดต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องนั้นข้ึนมากล่าวให้ท่ีประชุมช่วย
กนแสดงความคิดเห็น หรือช่วยขบปัญหานั้น ๆ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ การอภิปรายในท่ี
ประชุม (Public Discussion) กับการประชุมคณะอภิปราย  (Panel) ผู้ร่วมอภิปรายจะแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องหรือปัญหาเดียวกันตามแนวทรรศนะของตนแนวใดก็ได้ และอาจมีการซักถาม ขัดแย้ง สนับสนุน 
เพ่ิมเติมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอภิปรายอ่ืน ๆ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแนวความคิด
แก่ผู้ฟัง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมอภิปรายด้วยกันและผู้อภิปรายกับผู้ฟัง และเพ่ือแยกแยะ
และขบปัญหาร่วมกัน  

2) การอภิปรายในกลุ่ม (Group Discussion) ซ่ึงมีวิธีการอยู่หลายแบบดังนี้คือ เป็นการอภิปรายท่ี
ผู้ร่วมอภิปรายทุกคนมีส่วนในการพูดแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ไม่มีผู้ฟังท่ีไม่ได้ร่วมการอภิปรายในท่ี
ประชุม การประชุมกลุ่มนี้มีวิธีการหลายแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

2.1) การระดมสมอง (Brainstorming) 
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 เป็นกิจกรรมการประชุมอย่างหนึ่งซ่ึงเป็นการรวมเอากําลังความคิดระดมสมองร่วมกัน บุคคลท่ีเข้า
ประชุมควรจะเป็นผู้มีความรู้และใจกว้างพอท่ีจะรับฟังความรู้ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย ลักษณะของกลุ่มท่ี
ประชุมอาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือเล็กก็ได้ คุณภาพของความคิดข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลผู้เข้าร่วม
กลุ่ม ความคิดจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นท่ียอมรับของกลุ่มหรือไม่ก็ตาม แต่จะไม่มีการตัดสิน
ว่าถูกหรือผิด วิธีการประชุมแบบนี้จะได้ประสบการณ์น้อย เพราะเป็นการประชุมลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
แต่สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนคือ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากการประชุม เป็นการอภิปรายท่ีให้ผู้อภิปรายทุกคน
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่มีการตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ข้อคิดเห็นนั้นว่าถูกหรือผิด แต่จะบันทึกไว้
ท้ังหมด โดยท่ัวไปจะมีผู้ร่วมอภิปราย 5 – 15 คน ถ้ามากเกินไปจะทําให้แสดงความคิดเห็นกันไม่ท่ัวถึง    
และถ้าหากน้อยเกินไปจะทําให้พูดยืดยาวไม่น่าสนใจ ส่วนเวลาท่ีใช้ ตามปกติไม่จํากัดตายตัว ข้ึนอยู่กับจํานวน
ผู้อภิปราย โดยถือหลักว่าคนหนึ่งควรใช้เวลาประมาณ 2 นาที 

การระดมสมองมีกฎ 4 ข้อ คือ 
1. สิ่งท่ีต้องการ คือ สํานวนของแนวคิดต่อเรื่องนั้น ๆ จุดมุ่งหมายคือ แนวคิดท่ีแตกต่างกันเป็น

จํานวนมาก 
2.  ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ความคิด “การฆ่าความคิด” ถูกตัดออกไป 
3.  เสนอความคิดอย่างอิสระแม้บางทีจะเป็นความคิดท่ีอาจจะเกินความเป็นจริงก็ตาม 
4.  มีการเชื่อมโยงและพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ 

         เทคนิคการจัดประชุมแบบต่าง ๆ สามารถทําได้หลายวิธี  ดังนี้ 
 1. การฟังเทป วิทยุ หรือเครื่องบันทึกเสียง (Listening to Tape, radio, or recordings) 
กิจกรรมนี้เป็นการใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการเสนอความคิด แนวคิดต่าง ๆ แก่บุคคลคนเดียวหรือหลาย
คน เพ่ือสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่าง ๆ การบันทึกเสียงต้องสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการนิเทศ    
เช่น การประชุมกลุ่ม การเยียวยากลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันวิทยุ
ไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากเท่าสมัยท่ียังไม่มีโทรทัศน์  การบันทึกเทปกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยในการปรับปรุงแก้ไข
และให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน เช่น การบันทึกเทปการสอนจะเป็นแนวทางในการ
ถกเถียง อภิปรายได้เป็นอย่างดี การบันทึกเทปการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะช่วยให้ครูสามารถเข้าใจ
พฤติกรรมของตนเองในขณะท่ีสอนในชั้นเรียน 

 2. การบันทึกการสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ เก่ียวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ การบันทึกการสัมภาษณ์แบบบทบาทสมมติ จะช่วยให้ผู้สวม
บทบาทสามารถวิเคราะห์เทคนิคต่าง ๆ ได้ เทปบันทึกเสียงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง เพราะสามารถใช้ในการบันทึกการสัมภาษณ์ต่าง ๆ 

 3. การบันทึกเสียงการประชุมกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ
การทํางานของผู้นํากลุ่มได้โดยการเปิดเทปท่ีบันทึกไว้ซํ้าจากเหตุการณ์ท่ีได้ฟังจากเทปจะเป็นแนวทางในการ
แสดง หรือดําเนินการต่อไป  

 4. Microteaching และเทคนิคการวิเคราะห์ตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยวีดิโอเทป        
แต่อย่างไรก็ตาม การบันทึกเสียงกิจกรรมท้ังสองนี้ก็คงเพียงพอในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้  
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1.  การสัมภาษณ์ทางอ้อม (Interview Non – Directive) เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  
ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ทางอ้อม มีจุดมุ่งหมาย คือ ผู้นิเทศรับฟังครู หรือผู้รับการ
นิเทศท่ีมีปัญหา ให้อภิปรายสิ่งต่าง ๆ ในทัศนะของเขา รวมท้ังการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ๆ 
โดยผู้นิเทศสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ครูได้แนวคิดและความรู้สึกท่ีถูกต้อง เหมาะสําหรับการ
เปลี่ยนทัศนคติ คุณค่าความเข้าใจในหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ซักถามสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความชอบ
ใจ  เป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีไม่ต้องมีแนวทางกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ ข้ึนอยู่ท่ีว่าผู้ถูกสัมภาษณ์มีปัญหา   
ความสนใจและข้อข้องใจอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สัมภาษณ์ซักถาม ผู้สัมภาษณ์จะ
สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองพยายามมาช่องทางตะล่อมให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบให้มากท่ีสุด 

การสัมภาษณ์ชนิดนี้มักจะใช้เพื่อช่วยแก้ไขหรือรักษาผู้ป่วย (Therapeutic Interview) การ
สัมภาษณ์ชนิดนี้มีประโยชน์มากท่ีสุด ในการท่ีสัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็น ทัศนคติหรือค่านิยมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงไป ถ้าได้มีการระบายอารมณ์และมีการวิเคราะห์ความรู้สึก ค่านิยม และทัศนคติในสถานการณ์ท่ี
เป็นกันเองจะช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังมีเทคนิค วิธี อ่ืน เช่น 

- การฝึกงาน 
- การให้คําปรึกษาแนะนํา 
- การจัดแหล่งและบริการทางวิชาการเช่น  จัดห้องสมุด  จัดนิทรรศการ ฯลฯ   
- การจัดประกวด  แข่งขัน หรือ  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู 
- การทําวิจัยในชั้นเรียน  หรือ  วิจัยเชิงปฏิบัติการอ่ืนๆ 
- การทดลองสอนในห้องเรียน 
- การไปเยี่ยมซ่ึงกันและกัน 

 
8. บุคลากรในการนิเทศภายในโรงเรียน 

 บุคคลท่ีทําหน้าท่ีนิเทศการศึกษา ไม่จําเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผู้เดียว ใครก็ได้ท่ีทําหน้าท่ี
ช่วยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเน้นในเรื่องของ
กระบวนการเรียนการสอน ในปัจจุบันบุคคลผู้ทําหน้าท่ีนิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่ม ดังนี้ 

 1. ศึกษานิเทศก์ คือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษาโดยตําแหน่ง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ครู อาจให้ความช่วยเหลือแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพ่ือนครู

ด้วยกัน 
 4. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคคลท่ีสถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร เพ่ือช่วยเหลือแนะนําและให้ความรู้

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5.  ผู้บริหารการศึกษา 

 ผู้บริหารโรงเรียน 
 ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญมากในการจัดการศึกษาเพราะการศึกษาจะก้าวหน้าหรือ
ล้มเหลวข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญในทางปฏิบัติผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีส่วนสําคัญท่ีจะผลักดันให้การ
นิเทศภายในและบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนความรับผิดชอบในด้านการนิเทศ
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมีดังนี้ 
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 1. ช่วยครูแต่ละคนทําการสอนส่งเสริมให้ครูมีความเจริญงอกงามในอาชีพ 
 2. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการแก่ครูทุกคนในด้านการสอนคือต้องช่วยเหลือครูในด้าน
เนื้อหาวิธีสอนการใช้อุปกรณ์การจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนการวัดผล 
 3. ทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรท่ีดีของครูในทุกโอกาสคือสามารถให้คําปรึกษาแนะนําชี้แจงหรือชี้
แหล่งวิทยาการท่ีเหมาะสมให้ครู 

 4. ประเมินผลการเรียนการสอนและโปรแกรมของโรงเรียนท้ังหมด 
 

       ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรการฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายวิชาการ

สามารถทําหน้าท่ีนิเทศโดยการช่วยเหลือให้เข้าใจระบบต่างๆของโรงเรียนให้ดียิ่งข้ึนโดยเฉพาะผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการต้องรับผิดชอบโดยตรงในด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีหน้าท่ีนิเทศครูในด้านการ
สอนด้วยดังนี้ 

 1. ประสานงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาต่างๆจัดทําประมวลการสอนตลอดจนกําหนดวัดผล
และประเมินผล 
 2. อํานวยความสะดวกในการทํางานของครูนับต้ังแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนแบบเรียน
และหนังสือค้นคว้าต่างๆซ่ึงจะช่วยให้ครูมีความรู้และทํางานได้ดียิ่งข้ึน 
 3. จัดให้มีศูนย์วิชาการของโรงเรียนโดยศูนย์วิชาการนี้จะรวมวัสดุอุปกรณ์หนังสือค้นคว้าและ
คู่มือในการสอนต่างๆเช่นหลักสูตรแบบเรียนโครงการสอนทุกสาขาวิชาไว้ในท่ีแห่งเดียวกันซ่ึงจะสะดวกในการ
ให้บริการครูอย่างดี 
 4. ประเมินผลและวิจัยจะต้องสร้างหรือหาเครื่องมือและวิธีการในการสอนและวัดความรู้สึก
และคุณลักษณะต่างๆด้วย 
 5. การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีเป็นเทคนิคใหม่ๆท่ีครูในโรงเรียนไม่มีความรู้มาก่อน 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ท่ีทํางานใกล้ชิดกับครูในสายวิชามากท่ีสุดจึงเป็นผู้รู้ปัญหา
และความต้องการของครูในสายวิชาเป็นอย่างดีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงควรมีบทบาทดังนี้ 
  1. ให้คําแนะนําในด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโ้ครงการสอนระยะยาวแก่ครูในหมวด 
  2. เป็นท่ีปรึกษาของครูในทุกโอกาสเม่ือครูมีปัญหา 
  3. ร่วมกับครูกําหนดวิธีสอนการวัดผลและประเมินผลจัดทําข้อสอบเพ่ือใช้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  4. พาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปชมกิจการหรือการดําเนินงานของโรงเรียนอ่ืนๆในเรื่องท่ี
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสนใจหรือพาไปดูการแสดงการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ 
  5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มาร่วมกันทํางานเพ่ือส่วนรวมเช่นให้มา
ช่วยกันทําคู่มือการสอนโดยผู้นิเทศเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ 
  6. จัดให้มีการสาธิตการสอนของครูในสายเพ่ือแก้ปัญหาด้านการสอน 
  7. แนะนําครูใหม่เก่ียวกับการสอนและวิธีปฏิบัติงาน 
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              ครู 

       ครูเป็นผู้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษาโดยตรงใครจะเป็นผู้นิเทศก็ตามแต่ผู้ปฏิบัติ
ส่วนมากจะเป็นครูครูเป็นผู้ลงมือทําการสอนย่อมจะทราบปัญหาเก่ียวกับการสอนได้ดีมีครูเป็นจํานวนมากท่ีมี
ความสามารถในการสอนสูงเป็นท่ียอมรับของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยท่ัวไปครูบางคน
สามารถนิเทศได้ดีถ้าหากได้รับมอบหมายบทบาทของครูในการนิเทศการศึกษามีดังนี้ 

1. การก่อให้เกิดการนิเทศการศึกษาครูจะทราบสภาพการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่า
ผู้บริหารจึงสามารถท่ีจะทําการนิเทศได้เป็นอย่างดี 

2. การให้ความร่วมมือในการนิเทศ หมายถึง การเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงการเรียน การ
สอนตามท่ีได้รับการนิเทศ 

3. การร่วมกันนิเทศการศึกษา ครูไม่มีหน้าท่ีนิเทศการศึกษา แต่มิได้หมายความว่าจะ
เก่ียวข้องกับงานนิเทศไม่ได้ ผู้นิเทศท่ีดีควรจะรู้ว่าครูคนใดมีความสามารถเด่นทางใดบ้าง และใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการนิเทศ เช่น ให้สาธิตการสอน ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย เป็นต้น 

4. การเป็นผู้นิเทศการศึกษา ผู้บริหารอาจมอบหมายให้ครูท่ีมีความสามารถสูง ทําการนิเทศ
ได้โดยมากจะเป็นการนิเทศภายในโรงเรียนหรือในกลุ่มโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายหลักก็เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์เป็นงานท่ีสร้างกําลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการแนะนํา เสนอแนะ และให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิค และวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยทําอย่างมีระบบ ทําให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของการศึกษา ผู้นิเทศ
การศึกษาจึงเป็นบุคคลใดก็ได้ท่ีสามารถปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายนี้ได้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 267) 
กล่าวว่า บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถนิเทศได้ คือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะฝ่ายวิชาการ 
3. หัวหน้าคณะ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรือหัวหน้าโครงการ 
4. ครู อาจารย์ทําหน้าท่ีสอนแต่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สามารถสาธิตหรือ ให้

คําปรึกษาแนะนําแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 
5. ผู้เชี่ยวชาญท่ีเชิญมาเป็นวทิยากรเฉพาะเรื่อง 
สรุป การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนในทุกระดับ และ คณะ

ครู อาจารย์เช่นเดียวกัน รวมท้ังการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาร่วม เทคนิควิธีการต่าง ๆ เหล่านี้
ข้ึนอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถนํามาใช้ในการดําเนินงานได้ดีเพียงใด เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นหรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 
บทบาทของบุคลากรในการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นการดําเนินงานท่ีต้องมีการประสานงานกันบุคลากรการ
นิเทศ หมายถึง ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา แต่ละแห่งมีบทบาทและภารกิจสําคัญ  



28 
 

ดังนี้   
1. บทบาทในการส่งเสริมและจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง  

สามารถดําเนินงานตามนโยบายได้ถูกต้อง  ทําหน้าท่ีนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์  
2.  บทบาทในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะการ

จัดการเรียนรู้ให้ดีข้ึน ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ครูในโรงเรียน  

3.  บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม
ปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมให้ครูมี โอกาสเข้ารับการอบรมใน
การพัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  บทบาทในการติดตามประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ครูพัฒนาศักยภาพได้ดีข้ึน การประเมินเพ่ือนําผล
ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  

5.  บทบาทในการใช้กลุ่มโรงเรียน สมาคมวิชาชีพหรือเครือข่ายเป็นแนวทาง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ครูในโรงเรียน โดยใช้กลุ่มหรือเครือข่ายช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ 
การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

6.  บทบาทในการสร้างครูต้นแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาและเป็น
แบบอย่างแก่ครูท่ัว ไปได้    
   บุคคล 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ บุคคลท้ัง 3 ฝ่ายนี้จะต้องยอมรับ
บทบาทซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
    บทบาทของผู้บริหาร ผู้บริหารในฐานะผู้นําและเป็นผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงบทบาทดังนี้ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการนิเทศภายในอย่างจริงจังและจริงใจ ทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรท่ีดีของครูทุก
โอกาส ให้คําแนะนําชี้แหล่งวิชาการให้แก่ครู บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศใน
ทุกๆ ด้าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 
  บทบาทของผู้บริหารการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนนี้จากผลการวิจัยการจัดการนิเทศการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษาของพิมพ์ใจ นิศาวัฒนานันทร์ พบว่า ผู้บริหารควรมีบทบาท ดังนี้ 

1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานและความช่วยเหลือในการทํางานของครูเป็นคณะไม่ใช่ต่างคนต่างทําส่งเสริมให้ครูรักงานวิชาการ
ทํางานวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ เคารพหลักการและเหตุผลและช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก มีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ มีเวลาปฏิบัติงานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กําหนดวิธีการหาข้อมูล ศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ของงาน
วิชาการในโรงเรียน เช่น เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน ปรึกษาหารือกับครูเป็นรายบุคคลและคณะ จัด
ให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิชาการต่างๆ เพ่ือเป็น
แนวทางปรับปรุงงาน รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ผู้ปกครองกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน ผู้นําในท้องถ่ิน 

3) กําหนดวิธีกิจกรรมการนิเทศภายใน เช่น  ปฐมนิเทศครูใหม่ให้เข้าใจวิธีทํางาน นโยบายของ
โรงเรียนด้วยการแนะนําชี้แจงหรือจัดพ่ีเลี้ยงให้ จัดครูท่ีมีประสบการณ์สาธิตการสอน จัดประชุมครูเก่ียวกับ
งานวิชาการระดับชั้นและกลุ่มประสบการณ์เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน การวางโครงการเฉพาะ
เรื่อง จัดให้มีการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เช่น การจัดทํากําหนดการสอน การสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้ครูมีเอกสารทางวิชาการ เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสือ
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ประกอบค้นคว้าจัดไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องสมุดหรือห้องพักครู เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ครู ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ครูทดลองสอน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดให้มีการเยี่ยมเยียนชั้นเรียนหรือชมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนอ่ืนทําให้เกิดแนวความคิด ในการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้ครูเลือกวัสดุและจัดหาสื่อ
การสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ประเมินตัวเอง เพ่ือให้ครูรับผิดชอบต่อ
ผลงานท่ีจะปฏิบัติและมีการพัฒนาวิธีการสอน โดยการให้ครูบันทึกกิจกรรมการสอนและปฏิบัติงานและมี
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูด้วยตนเอง 
  บทบาทของผู้นิเทศ ผู้นิเทศหรือผู้ให้การนิเทศ หมายถึง ครูวิชาการหรือครูคนใดคนหนึ่งใน
โรงเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงคณะครูเต็มใจและคัดเลือกให้เป็นผู้นิเทศ มีดังนี้ ประชุมวางแผนร่วมกับ
เพ่ือนครู เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีครูกําลังเผชิญอยู่ ร่วมกับเพ่ือนครูวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือเพ่ือครูในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนช่วยเหลือเพ่ือนครูในการประเมินผลนักเรียน 
ช่วยให้เพ่ือนครูประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนและมีความรู้สึกม่ันคงร่วมกับผู้บริหารและ
เพ่ือนครูประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนครูหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขจากผลการปฏิบัติงาน 

  เพ่ือปรับปรุงการสอนให้มีคุณภาพ  ดังนั้นลักษณะพ้ืนฐานของผู้นิเทศท่ีควรจะมีอยู่ในตัว อย่าง
น้อย 3 ประการ คือ 
   (1)  พ้ืนความรู้ซ่ึงผู้นิเทศควรจะต้องมีความเข้าใจหน้าท่ีของครูผู้สอน เข้าใจบทบาทของผู้มี
ส่วนร่วมในงานการนิเทศ  การศึกษา  รวมท้ังพ้ืนฐานของความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในวัยผู้ใหญ่ท่ีจะต้องเก่ียวข้องกับงานอาชีพครู 
   (2)  ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Inrerpersonal  Skills) ผู้นิเทศจะต้องทราบว่ามี
พฤติกรรมของการนิเทศในลักษณะใดบ้างท่ีจะมีผลต่อครูผู้สอนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มมากท่ีสุด 
   (3)  ทักษะเฉพาะ (Technical  Skills) ในกรณีนี้ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะเฉพาะในด้านการ
สังเกต  (Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลังการ
ปรับปรุงการสอน องค์ประกอบท้ัง 3 ประการดังกล่าวนับว่าเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นท่ีผู้นิเทศการศึกษาควรจะมี 
 

9. มาตรฐานวิชาชีพของผู้นิเทศของโรงเรียน  
คุรุสภา (2556) ได้กําหนดมาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ผู้ประกอบ

วิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรู้และการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานความรู้ 
1.  การนิเทศการศึกษา 
2.  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
3.  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
4.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  การบริหารจัดการการศึกษา 
6.  การวิจัยทางการศึกษา 
7.  กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
8.  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
2. มุ่งม่ัน พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม  

ศักยภาพ  
3. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
4. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลําดับ  
5. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
6. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
8. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
9. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
11. เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ  

     12. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
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บทท่ี 3 

แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

1. ปฏิทินในการดําเนินงาน 

                 ปฏิทินดําเนินงานนิเทศการสอนโรงเรียน............................................. 

                                          ปีการศึกษา........................................ 

วัน /เดือน /ปี กิจกรรม หน่วยงาน 

วันท่ี.../พ.ค./25… แต่งต้ังคณะกรรมการงานนิเทศ งานนิเทศการสอน 
วันท่ี.../พ.ค./25… จัดทําแบบฟอร์มงานนิเทศการสอน งานนิเทศการสอน 

วันท่ี.../พ.ค./25… 
แจ้งปฏิทินการดําเนินงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบทาง(Web 
site) 

งานนิเทศการสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 , 2 

(ดําเนินการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง) 

การดําเนินการก่อนการนเิทศ  
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ / แนวทางการนิเทศการสอน 
ให้ครูผู้สอนรับทราบ 
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเครื่องมือวัดและประเมิน
ชิ้นงาน /ภาระงาน  และให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข 

การดําเนินการระหว่างการนิเทศ  
-นิเทศการสอนตามตารางนัดหมาย 

การดําเนินการหลังการนิเทศ 
-สะท้อนผลการนิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะ 
-ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับแก้ไข 
 

งานนิเทศการสอน 

เดือนกันยายน 
และเดือน
กุมภาพันธ์ 

ประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน งานนิเทศการสอน 

มีนาคม  ประเมินคุณภาพของครูตามมาตรฐานท่ี 7 (มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2555) 
 

งานนิเทศการสอน 

มีนาคม – เมษายน จัดทําสารสนเทศผลการนิเทศ และคุณภาพครูตามมาตรฐานท่ี 7  งานนิเทศการสอน 
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วัน /เดือน /ปี กิจกรรม หน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมและกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพครูตามผลและ
ข้อเสนอแนะงานนิเทศ 
 

งานนิเทศการสอน
และคณะกรรมการงาน

นิเทศการสอน 

ตลอดปีการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ครูท่ีผลการนิเทศดีเด่น 
 
 

งานนิเทศการสอน 

และคณะกรรมการงาน
นิเทศการสอน 
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2. แบบฟอร์มการดําเนินงาน  
   2.1  เครื่องมือในการกํากับติดตามพัฒนาครูด้านการสอน 
         2.1.1   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
 1) ระดับปฐมวัย 
 2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 3) ระดับอาชีวศึกษา 
         2.1.2   แบบบันทึกผลการนิเทศ    
         2.1.3   แบบกรอกข้อมูลผลการนิเทศ 
 1) ระดับปฐมวัย 
 2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 3) ระดับอาชีวศึกษา 
         2.1.4   แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับปฐมวัย 
 2) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาอาชีวศึกษา 
         2.1.5   แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานครู 
 1) ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 3) ระดับอาชีวศึกษา ด้าน 3.1  ครูผู้สอน 
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 2.1.1   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
 1) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียน.............................................. 
แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ...................................................................สาระการเรียนรู้............................................................................... 
สัปดาห์ท่ี..........วันท่ี.........   สาระการเรยีนรู้ย่อย ..............................................................................  ช้ัน  อนุบาล ………………. 
ภาคเรยีนท่ี ........   ปีการศึกษา ................. ครูผูส้อน …………………………………………………………………….……………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง       โปรดเขียนเครื่องหมาย �  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 
                        4 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 
  3 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมปานกลาง  
  2 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อย 
  1 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์(5.1) 

     

1.1 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับปรชัญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      
1.2 ความสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และเช่ือมโยงสู่การจัดทําหน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ ์การ

จัดกิจกรรมประจําวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
     

2. ออกแบบและจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และ
ลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก 

     

2.1 การจัดประสบการณส์อดคล้องกับสาระการเรยีนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      
2.2 การจัดประสบการณ์มรีูปแบบ แนวทางและวิธีการท่ีหลากหลาย อธิบายได้ชัดเจน      
2.3 การจัดประสบการณ์มคีวามเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก      

3. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู ้      
3.1 การสร้างบรรยากาศท่ีครอบคลุมด้านกายภาพและจิตภาพ      
3.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมวัย พัฒนาการและความแตกต่างของเด็ก บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมแวดล้อมเด็ก 
     

4. มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของเด็ก ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย      
4.1 วิธีการและเครื่องมือประเมินพัฒนามีการประเมินตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพพึงประสงค์ 
     

4.2 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการและระดับคุณภาพสามารถสะท้อนคุณภาพเด็กตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

     

คะแนนท่ีได ้      
รวมคะแนน  
ผลประเมิน  

การแปลความหมาย การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนน ต่ํากว่า 27 = ควรปรับปรุง (1) / 27-31= พอใช้ (2)  / 32-35 = ดี (3) / 36-40 = ดีมาก (4) / 41-45 = ดีเย่ียม(5)  
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ข้อเสนอแนะ 
        ด้านครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย     
            
            
            
            
             
 
        ด้านการจัดทําแผนการจัดประสบการณ ์        
            
            
             
            
             
        ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรยีนรู ้       
             
            
            
            
             
         ด้านการวัดและประเมินผล         
            
            
            
            
             
        ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)           
            
            
            
             

                                                                    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   (..............................................................) 
                                                                                          …………./…………………./………. 
 
สิ่งท่ีได้ดาํเนินการแก้ไข 
             
             
             
             
                                                                  

                                                                                (ลงช่ือ)..............................................................ผู้สอน 
                                                                                            (........................................................) 
                                                                                              …………./…………………./……….
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2.1.1   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
 2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียน.............................................. 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ........... เรื่อง   .............................................................................................................................................. 
รหัสวิชา  ..............................................   รายวิชา ............................................................  ช้ัน  ........  เวลา........ คาบ/ช่ัวโมง 
ภาคเรยีนท่ี ........   ปีการศึกษา ................. ครูผูส้อน …………………………………………………………………….……………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง       โปรดเขียนเครื่องหมาย �  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 
                        4 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 
  3 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมปานกลาง  
  2 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อย 
  1 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. การกําหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนท้ังด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (7.1) 

     

1.1 ความรูค้วามเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร      
1.2 การเช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรูข้องหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษากับ

แผนการจัดการเรียนรู(้มาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู)้ 
     

1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรูม้ีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

2. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู ้      
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะท่ีสําคัญ

ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนําผู้เรยีนไปสู่การสร้างภาระงาน/ช้ินงาน      
3. ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนรู ้      

3.1 สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้       
3.2 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลาและการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง      

4. มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย      
4.1 มีการประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด /กิจกรรมการเรียนรู ้      
4.2 ประเด็นและเกณฑ์การประเมนิสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด      

คะแนนท่ีได ้      
รวมคะแนน  
ผลประเมิน  

การแปลความหมาย การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนน ต่ํากว่า 30 = ควรปรับปรุง (1) / 30-34= พอใช้ (2)  / 35-39 = ดี (3) / 40-44 = ดีมาก (4) / 45-50 = ดีเย่ียม(5)  
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ข้อเสนอแนะ 
        ด้านการกําหนดเป้าหมายผูเ้รียน         
            
            
             
       ด้านออกแบบและจัดการเรยีนรู้          
            
             
 
        ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม         
             
            
             
         ด้านการวัดและประเมินผล         
            
            
             
        ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)           
            
             

                                                                    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   (..............................................................) 
                                                                                          …………./…………………./………. 
 
 
สิ่งท่ีได้ดาํเนินการแก้ไข 
             
             
             
             
                                                                  

                                                                                (ลงช่ือ)..............................................................ผู้สอน 
                                                                                            (........................................................) 
                                                                                              …………./…………………./………. 
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2.1.1   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
 2) ระดับอาชีวศึกษา 
 

โรงเรียน.............................................. 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ........... เรื่อง   .............................................................................................................................................. 
รหัสวิชา  ..............................................   รายวิชา ............................................................  ช้ัน  ........  เวลา........ คาบ/ช่ัวโมง 
ภาคเรยีนท่ี ........   ปีการศึกษา ................. ครูผูส้อน …………………………………………………………………….……………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง       โปรดเขียนเครื่องหมาย �  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 
                        4 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 
  3 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมปานกลาง  
  2 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อย 
  1 = หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. การกําหนดสมรรถนะ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ท้ังด้านความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์       
1.1 ความรูค้วามเข้าใจในการกําหนดสมรรถนะและจุดประสงค์การเรียนรู้ของคุณภาพนักเรยีนตามหลกัสูตร      
1.2 การเช่ือมโยงคุณภาพนักเรยีนตามจุดประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะกับแผนการจัดการเรียนรู ้      
1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรูม้ีการกําหนดสมรรถนะและจัดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     

2. จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย        
2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาสาระการเรียนรู้      
2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนานักเรยีนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ 
     

2.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย      
3. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน      

3.1 สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้       
3.2 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลาและการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง      

4. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
4.1 มีการประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้และสมรรถนะ      
4.2 ประเด็นและเกณฑ์การประเมนิสามารถสะท้อนคุณภาพนักเรียนตามสมรรถนะ      

คะแนนท่ีได ้      
รวมคะแนน  
ผลประเมิน  

การแปลความหมาย การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนน ต่ํากว่า 30 = ควรปรับปรุง (1) / 30-34= พอใช้ (2)  / 35-39 = ดี (3) / 40-44 = ดีมาก (4) / 45-50 = ดีเย่ียม(5)  
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ข้อเสนอแนะ 
        ด้านการกําหนดเป้าหมายผูเ้รียน         
            
            
             
       ด้านออกแบบและจัดการเรยีนรู้          
            
             
 
        ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม         
             
            
             
         ด้านการวัดและประเมินผล         
            
            
             
        ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)           
            
             

                                                                    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   (..............................................................) 
                                                                                          …………./…………………./………. 
 
 
สิ่งท่ีได้ดาํเนินการแก้ไข 
             
             
             
             
                                                                  

                                                                                (ลงช่ือ)..............................................................ผู้สอน 
                                                                                            (........................................................) 
                                                                                              …………./…………………./………. 
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2.1.2   แบบบันทึกผลการนิเทศ    
โรงเรียน............................................................ 

อนุบาล......../กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา......................................    
 ปีการศึกษา............................ 

 
คําชี้แจง     กรอกข้อมูลผลการนิเทศ ลงในตาราง 
ที่ 

รายชื่อครูผู้รับการนิเทศ ชั้น 
ผลประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้/การจัดประสบการณ์ 

ผลประเมินการนิเทศ สรุป
เฉลี่ย 

คูณ 20 ระดับคุณภาพ 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 เฉลี่ย ครั้งที่1 ครั้งที่2 เฉลี่ย 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
            
            
            
            

ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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2.1.3   แบบกรอกข้อมูลผลการนิเทศ 
 1) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียน....................................... 
แบบบันทึกผลการนิเทศ 

ครูผูส้อน............................................................................. ปีการศึกษา.................... 
ครั้งท่ี 1 :  หน่วยการเรียนรู้ …………………………………………สาระการเรียนรู้ ………………………………………..……………………… 
ครั้งท่ี 2 :  หน่วยการเรียนรู้ …………………………………………สาระการเรียนรู้ ………………………………………..……………………… 
***************************************************************************************************************** 
คําสั่ง ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย � ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
คําอธิบายระดับคุณภาพ 
5 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมากท่ีสุด   
4 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมปานกลาง                         
2 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อย                                                                                                                                 
1 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อยท่ีสุด 
 

รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. วิธีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกบัแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
     1.1  การกําหนดจุดประสงค์การเรยีนรู ้           
     1.2 การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้           
     1.3 การใช้สื่อการเรียนรู ้           
     1.4 การประเมินผล           
2.  การดําเนินการสอน              
     2.1 มีการตั้งคําถามท่ีกระตุ้นเด็กโดยใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น           
     2.2 ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามความสามารถได้อยา่ง
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ    

          

     2.3  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ของเด็กเข้ากับชีวิตจริง / 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพ/การใช้สื่อแหล่งเรยีนรู้ /การนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาบูรณา 

          

     2.4  การเปิดโอกาสให้เด็กซักถามหรือแสดงความคิดเห็น           
     2.5  การสรุปบทเรยีนได้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้           
3.  บุคลิกภาพและการจัดการชัน้เรียน           
3.1  ความเช่ือมั่นใจตนเอง           
3.2  การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้           
3.3   การควบคุมช้ันเรียน           
4.  การบันทึกหลังการสอน           
4.1  บันทึกหลังการสอนสะท้อนเป้าหมายคุณภาพเด็กท้ังด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
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รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.2  ระบุปัญหา และแนวทางการพัฒนาเด็กได้อย่างชัดเจน               
รวมความถี่           

ค่าเฉลี่ย           
ค่าเฉลี่ยรวม           

เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนน   63-70      ดีเยี่ยม (5)                    คะแนน   42-48               พอใช้    (2)                                                           
คะแนน   56-62      ดีมาก  (4)                    คะแนน น้อยกว่า 42          ปรับปรุง (1) 
คะแนน   49-55      ดี       (3)        
                                          
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 1       
จุดเด่น.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

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

                                                                                                  ( ตําแหน่ง......................................... )       
                                                                                        ลงช่ือ..............................................ครูผูร้ับการนิเทศ 
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 2       
จุดเด่น.................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 

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

                                                                                                ( ตําแหน่ง.................................. )       
                                                                                              ลงช่ือ......................................ครูผูร้ับการนิเทศ
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2.1.3   แบบกรอกข้อมูลผลการนิเทศ 
  2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียน....................................... 
แบบบันทึกผลการนิเทศ 

ครูผูส้อน.....................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................. ปีการศึกษา........... 
ครั้งท่ี 1 :  รหัสวิชา..........................  หน่วยท่ี ……… เรื่อง ………………………………………..……………………… 
ครั้งท่ี 2 :  รหัสวิชา..........................  หน่วยท่ี ……… เรื่อง …………………………………………..…………………… 
***************************************************************************************************************** 
คําสั่ง ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย � ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
คําอธิบายระดับคุณภาพ 
5 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมากท่ีสุด   
4 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมปานกลาง                         
2 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อย                                                                                                                              
1 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อยท่ีสุด 
 

รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้   
     1.1  การกําหนดเป้าหมายผูเ้รยีน           
     1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู ้           
     1.3 การใช้สื่อการเรียนรู ้           
     1.4 การวัดและประเมินผล           
2.  การดําเนินการสอน              
     2.1 มีการตั้งคําถามท่ีกระตุ้นผู้เรยีนโดยใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น           
     2.2 ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้รียนตามความสามารถได
อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ    

          

     2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ของผูเ้รยีนเข้ากับชีวิตจริง / โดย
นําภูมิปัญญาไทย มาบูรณาการเข้ามามีส่วนร่วม / การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/ใช้
สื่อการเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม/บูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 

          

     2.4  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น           
     2.5  การสรุปบทเรยีนได้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์           
3.  บุคลิกภาพและการจัดการชัน้เรียน           
3.1  ความเช่ือมั่นใจตนเอง           
3.2  การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้           
3.3   การควบคุมช้ันเรียน           
4.  การบันทึกหลังการสอน 
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รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1  บันทึกหลังการสอนสะท้อนเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          

4.2  ระบุปัญหา และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งชัดเจน               
รวมความถี่           

ค่าเฉลี่ย           
ค่าเฉลี่ยรวม           

เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนน   63-70      ดีเยี่ยม (5)                    คะแนน   42-48               พอใช้    (2)                                                           
คะแนน   56-62      ดีมาก  (4)                    คะแนน น้อยกว่า 42          ปรับปรุง (1) 
คะแนน   49-55      ดี       (3)        
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 1       
จุดเด่น.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

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

                                                                                                  ( ตําแหน่ง......................................... )       
                                                                                        ลงช่ือ..............................................ครูผูร้ับการนิเทศ 
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 2       
จุดเด่น.................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 
.  

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

                                                                                                ( ตําแหน่ง.................................. )       
                                                                                              ลงช่ือ......................................ครูผูร้ับการนิเทศ
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2.1.3   แบบกรอกข้อมูลผลการนิเทศ 
  2) ระดับอาชีวศึกษา 
 

โรงเรียน....................................... 
แบบบันทึกผลการนิเทศ 

ครูผูส้อน.....................................................................สาขา.............................................................. ปีการศึกษา........... 
ครั้งท่ี 1 :  รหัสวิชา..........................  หน่วยท่ี ……… เรื่อง ………………………………………..……………………… 
ครั้งท่ี 2 :  รหัสวิชา..........................  หน่วยท่ี ……… เรื่อง …………………………………………..…………………… 
***************************************************************************************************************** 
คําสั่ง ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย � ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
คําอธิบายระดับคุณภาพ 
5 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมากท่ีสุด   
4 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะสมปานกลาง                         
2 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อย                                                                                                                              
1 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคล้อง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อยท่ีสุด 
 

รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้   
     1.1  การกําหนดเป้าหมายผูเ้รยีน           
     1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู ้           
     1.3 การใช้สื่อการเรียนรู ้           
     1.4 การวัดและประเมินผล           
2.  การดําเนินการสอน              
     2.1 มีการตั้งคําถามท่ีกระตุ้นผู้เรยีนโดยใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น           
     2.2 ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้รียนตามความสามารถได้
อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ    

          

     2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
ใช้สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรยีนรู้อย่างเหมาะสม/บูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 

          

     2.4  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น           
     2.5  การสรุปบทเรยีนได้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์           
3.  บุคลิกภาพและการจัดการชัน้เรียน           

3.1  ความเช่ือมั่นใจตนเอง           
3.2  การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้           
3.3   การควบคุมช้ันเรียน           

4.  การบันทึกหลังการสอน           
4.1  บันทึกหลังการสอนสะท้อนเป้าหมายคุณภาพนักเรียนท้ังด้านความรู ้ทักษะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
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รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.2  ระบุปัญหา และแนวทางการพัฒนานักเรียนได้อย่างชัดเจน               
รวมความถี่           

ค่าเฉลี่ย           
ค่าเฉลี่ยรวม           

เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนน   63-70      ดีเยี่ยม (5)                    คะแนน   42-48               พอใช้    (2)                                                           
คะแนน   56-62      ดีมาก  (4)                    คะแนน น้อยกว่า 42          ปรับปรุง (1) 
คะแนน   49-55      ดี       (3)        
                                          
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 1       
จุดเด่น.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

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

                                                                                                  ( ตําแหน่ง......................................... )       
                                                                                        ลงช่ือ..............................................ครูผูร้ับการนิเทศ 
 
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 2       
จุดเด่น.................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 
.  

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

                                                                                                ( ตําแหน่ง.................................. )       
                                                                                              ลงช่ือ......................................ครูผูร้ับการนิเทศ 
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2.1.4   แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับปฐมวัย 
 2) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเรียน.............................  ภาคเรียนท่ี ........ ปีการศึกษา ........................... 

ระดับช้ัน .......................................... ครูผู้สอน................................................................ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การนําหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนของครูผู้สอน  (หลักสูตรระดับช้ันเรียน) 
คําช้ีแจง 
     1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า 5  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ 
     2. ให้ครูผู้สอนประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามท่ีได้ปฏิบัติจริง 
     3.  ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังนี้ 
          ระดับคุณภาพ   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อยท่ีสุด                                                                      
            ระดับคุณภาพ     2   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย 
          ระดับคุณภาพ   3  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง  
          ระดับคุณภาพ   4  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก 
          ระดับคุณภาพ   5  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากท่ีสุด  
      4. ข้อมูลท่ีได้จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต่อไป  
 รายการประเมินมีดังนี้ 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
1  โครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
      1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ตัว
บ่งช้ี 
            จัดกลุ่มมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ตัวบ่งชี้ท่ี
มีความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม   

        

     1.2  การจัดทําสาระการเรียนรู้ 
 ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวบ่งชี้ สภาพพึงประสงค์ในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดทําประสบการณ์สําคัญ/สาระท่ีควรรู้ 
ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      

1.3  การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ 
เรียนรู้ สะท้อนให้เห็นสาระสําคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วย
การเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ 
ความสามารถของเด็ก    
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
1.4 การกําหนดสัดส่วนเวลาเรียนกําหนดสัดส่วนเวลา 

เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสม(หน่วยการจัด
ประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ แผนการจัด
ประสบการณ์รายวัน)  และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียน
ตามหลักสูตร 

      

1.5 การกําหนดสัดส่วนน้ําหนักการประเมิน 
       กําหนดสัดส่วนน้ําหนักการประเมินแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้เหมาะสม   

      

   2. หน่วยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้  

      

      2.2 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ : การกําหนดเป้าหมาย 
การกําหนดสาระการเรียนรู้ ความคิดรอบยอด กิจกรรม

การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์
สําคัญ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/
ตัวบ่งชี้         
 

      

      2.3  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : การกําหนดหลักฐาน
การเรียนรู ้

กําหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ตัวบ่งชี้ 

      

      2.4  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/ตัวบ่งชี้และเน้นเด็กเป็นสําคัญ 

      

   3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
       3.1  เขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครบ
ตามองค์ประกอบท่ีสําคัญ 
        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบสําคัญครบ
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
ทุกหน่วย 
      3.2  การประเมินแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มีการประเมินแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกแผนก่อน
การนําไปใช้จริง 

      

       3.3 มีการนําเอาแผนท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้จริง 
 

      

คะแนนท่ีได้      (จํานวน 12 ข้อ)  1 = 12-35   
รวมคะแนน      2 = 36-41     3 = 42-47 

สรุปภาพรวมประเมินผลการใช้หลักสูตร      4 = 48-53     5 = 54- 60      
 

  4. พัฒนาการของเด็ก 

ระดับผลการเรียน  3 2 1 หมายเหตุ 

จํานวน (คน)      

คิดเป็นร้อยละ      

 
   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ            

   
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ...................................................  ผู้ประเมิน 

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

................./.........................../...................... 
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แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียน.............................  ภาคเรียนท่ี ........ ปีการศึกษา ........................... 

รหัสวิชา...................วิชา....................................... ระดับช้ัน ........... ครูผู้สอน.................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การนําหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนของครูผู้สอน  (หลักสูตรระดับช้ันเรียน) 
คําช้ีแจง 
     1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า 5  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ 
     2. ให้ครูผู้สอนประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามท่ีได้ปฏิบัติจริง 
     3.  ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังนี้ 
          ระดับคุณภาพ   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อยท่ีสุด                                                       
            ระดับคุณภาพ     2   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย 
          ระดับคุณภาพ   3  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง  
          ระดับคุณภาพ   4  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก 
          ระดับคุณภาพ   5  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากท่ีสุด  
      4. ข้อมูลท่ีได้จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต่อไป  
 รายการประเมินมีดังนี้ 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
1  โครงสร้างรายวิชา 
     1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีมีความสัมพันธ์
กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม    

        

     1.2  การจัดทําสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
มาจัดทําสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและ
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      

     1.3  การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ 
เรียนรู้ สะท้อนให้เห็นสาระสําคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วย
การเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียน    
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
     1.4 การกําหนดสัดส่วนเวลาเรียนกําหนดสัดส่วนเวลา 
เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้อง
เท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร 

      

     1.5 การกําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนน 
       กําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้

เหมาะสมและรวม/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน    

      

   2. หน่วยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้  

      

      2.2 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ : การกําหนดเป้าหมาย 
            กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/
ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความ
สอดคล้องกัน 

      

      2.3  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : การกําหนดหลักฐาน
การเรียนรู้กําหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 

      

      2.4  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

      

   3. แผนการจัดการเรียนรู ้
       3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครบตาม
องค์ประกอบท่ีสําคัญ 
        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบสําคัญครบ
ทุกหน่วย 
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
      3.2  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้

มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการ
นําไปใช้จริง 

      

       3.3 มีการนําเอาแผนท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้จริง 
 

      

คะแนนท่ีได้      (จํานวน 12 ข้อ)  1 = 12-35   
รวมคะแนน      2 = 36-41     3 = 42-47 

สรุปภาพรวมประเมินผลการใช้หลักสูตร      4 = 48-53     5 = 54- 60      
 

  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชานี้ 

ระดับผลการเรียน เต็ม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส หมายเหตุ 

จํานวน (คน)             

คิดเป็นร้อยละ             

 
   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ            

   
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ...................................................  ผู้ประเมิน 

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

................./.........................../...................... 



54 
 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาอาชีวศึกษา 
 โรงเรียน.............................  ภาคเรียนท่ี ........ ปีการศึกษา ........................... 

รหัสวิชา...................วิชา....................................... ระดับช้ัน ........... ครูผู้สอน.................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การนําหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนของครูผู้สอน  (หลักสูตรระดับช้ันเรียน) 
คําช้ีแจง 
     1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า 5  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ 
     2. ให้ครูผู้สอนประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามท่ีได้ปฏิบัติจริง 
     3.  ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังนี้ 
          ระดับคุณภาพ   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อยท่ีสุด                                                                           
            ระดับคุณภาพ     2   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย 
          ระดับคุณภาพ   3  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง  
          ระดับคุณภาพ   4  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก 
          ระดับคุณภาพ   5  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากท่ีสุด  
      4. ข้อมูลท่ีได้จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต่อไป  
 รายการประเมินมีดังนี้ 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
1  โครงสร้างรายวิชา 

1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ/สมรรถนะ 
จัดกลุ่มมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ/สมรรถนะ มี

ความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม    

        

     1.2  การจัดทําจุดประสงค์รายวิชา/สมรรถนะรายวิชา/
คําอธิบายรายวิชา 

 ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกสมรรถนะในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มาจัดทําจุดประสงค์รายวิชา/สมรรถนะรายวิชา/
คําอธิบายรายวิชาชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      

     1.3 การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ  
เรียนรู้  

สะท้อนให้เห็นสาระสําคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วยการ
เรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ
ของนักเรียน    
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
    1.4 การกําหนดสัดส่วนเวลาเรียน 

กําหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม 
และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร 

      

    1.5 การกําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนน  
 กําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้

เหมาะสมและรวม/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน    

      

   2. หน่วยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดทําหน่วยการเรียนรู้  

มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้  

      

      2.2 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ : การกําหนดเป้าหมาย 
      กําหนดจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  
เหมาะสม มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ/
สมรรถนะ 

      

      2.3  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : การกําหนดหลักฐาน
การเรียนรู ้

กําหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับสมรรถนะและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

      

      2.4  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับสมรรถนะ/
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

      

   3. แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 
       3.1  เขียนแผนจัดกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะครบตามองค์ประกอบท่ีสําคัญ 
        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบสําคัญครบ
ทุกหน่วย 
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
      3.2  การประเมินแผนการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 
มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการ

นําไปใช้จริง 

      

       3.3 มีการนําเอาแผนท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้จริง 
 

      

คะแนนท่ีได้      (จํานวน 12 ข้อ)  1 = 12-35   
รวมคะแนน      2 = 36-41     3 = 42-47 

สรุปภาพรวมประเมินผลการใช้หลักสูตร      4 = 48-53     5 = 54- 60      
 

  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชานี้ 

ระดับผลการเรียน เต็ม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส หมายเหตุ 

จํานวน (คน)             

คิดเป็นร้อยละ             

 
   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ            

   
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ...................................................  ผู้ประเมิน 

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

................./.........................../...................... 
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2.1.5 แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานครู 
 1) ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 3) ระดับอาชีวศึกษา ด้าน 3.1  ครูผู้สอน 
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ระดบัปฐมวยั 
สรปุผลมาตรฐานที�  5 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

*คดิเป็น
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
5.1 ครเูขา้ใจปรชัญา หลกัการ และธรรมชาตขิองการจดั
การศกึษาปฐมวยั และสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 

          

5.2 ครจูดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที�สอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ี�หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

          

5.3 ครบูรหิารจดัการชั :นเรยีนที�สรา้งวนิยัเชงิบวก           

5.4 ครใูชส้ื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูข้องเดก็ 

          

5.5 ครใูชเ้ครื�องมอืการวดัและประเมนิผลพฒันาการของ
เดก็อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพฒันาการของ
เดก็แก่ผูป้กครอง  

          

5.6 ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ี�ตนรบัผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรบัการจดัประสบการณ์ 

          

5.7 ครจูดัสิ�งแวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา           

5.8 ครมูปีฏสิมัพนัธท์ี�ดกีบัเดก็ และผูป้กครอง           

5.9 ครมูวีุฒแิละความรูค้วามสามารถในดา้นการศกึษา
ปฐมวยั 

          

5.10 ครจูดัทาํสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรอง เพื�อใช้
ประโยชน์ในการพฒันาเดก็ 

          

เฉลี�ย/ผลการประเมิน           

 
* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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สรปุผลมาตรฐานที�  5 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
    สรุปรายบุคคล  แยกระดบัชั :นอนุบาล 1, 2, 3 และครพูี�เลี:ยง 
     อนุบาล ………… 

ลาํ 
ดบั 

ชื�อ - นามสกุล 
ตวับ่งชี:/ระดบัคุณภาพ 

เฉลี�ย 
รอ้ยละ 
(*20) 

ระดบั 
คุณภาพ 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

5.6
 

5.7
 

5.8
 

5.9
 

5.1
0 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

 ผลเฉลี�ย              

 

ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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ระดบัขั �นพื�นฐาน 
สรปุผลมาตรฐานที�  7 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
กลุ่มสาระ......................................................... 
 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
7.1 ครมูกีารกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทั :งดา้น
ความรู ้ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที�พงึ
ประสงค ์ 

          

7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูใน
การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื�อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีน  

          

7.3 ครอูอกแบบและจดัการเรยีนรูท้ี�ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พฒันาการทางสตปิญัญา 

          

7.4 ครใูชส้ื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการนํา
บรบิทและภมูปิญัญาของทอ้งถิ�นมา บรูณาการในการ
จดัการเรยีนรู ้

          

7.5ครมูกีารวดัและประเมนิผลที�มุง่เน้นการพฒันาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย 

          

7.6 ครใูหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา และแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่
ผูเ้รยีนทั :งดา้นการเรยีนและคุณภาพ ชวีติดว้ยความเสมอ
ภาค 

          

7.7 ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิา
ที�ตนรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการ ปรบัการสอน 

          

เฉลี�ย/ผลการประเมิน           

 
* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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สรปุผลมาตรฐานที�  7 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
สรุปรายบุคคลและกลุ่มสาระ.........................(8 กลุ่มสาระฯ) ................................ 
     กลุ่มสาระ......................... 

ลาํ 
ดบั 

ชื�อ - นามสกุล 
ตวับ่งชี:/ระดบัคุณภาพ 

เฉลี�ย 
รอ้ยละ 
(*20) 

ระดบั 
คุณภาพ 7.1

 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

7.6
 

7.7
 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 ผลเฉลี�ย           

 

ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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ระดบัอาชีวศึกษา 
สรปุผลด้านที�  3.1 ครผููส้อน 
    หมวดวชิา........................ 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3 
1. ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนตรงตามแผนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิควธิกีารสอนที�หลากหลาย  

          

2. ครผููส้อนวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ           

3. ครผููส้อนใชส้ื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

          

4. ครผููส้อนทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการ
เรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาการจดัการเรยีนรู ้

          

5. ครผููส้อนบรหิารจดัการชั :นเรยีน           

6. ครผููส้อนพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี           

เฉลี�ย/ผลการประเมิน           

 
* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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ระดบัอาชีวศึกษา 
สรปุผลด้านที�  3.1 ครผููส้อน 
สรุปรายบุคคล แยกเป็น หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพีสาขา 
     หมวดวชิาสมรรถนะ.......................... 
ลาํ 
ดบั 

ชื�อ - นามสกุล 
ตวับ่งชี: 

เฉลี�ย 
รอ้ยละ 
(*20) 

ระดบั 
คุณภาพ 1 2 3 4 5 6 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

 ผลเฉลี�ย          

 

ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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3. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

3.1 บุคลากรงานนิเทศ 
          บุคลากรงานนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหน้าท่ีของ บุคลากรนิเทศ  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   คณะนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และครูผู้สอน ซ่ึงจะเป็นตัวจักรสําคัญในการนิเทศการศึกษาและทําหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศการ
สอน 

3.1.1 จํานวนผู้ดูแลงานนิเทศของโรงเรียน 
บุคลากรงานนิเทศ 

  บุคลากรงานนิเทศควรมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพงานนิเทศ  ควรมีบุคลากรงานนิเทศ
เต็มเวลา 1 คน ปฏิบัติหน้าท่ีการบริหารจัดการงานนิเทศของโรงเรียน และรับผิดชอบนิเทศครูจํานวน 80 
คน ถ้ามีบุคลากรงานนิเทศผู้ช่วยเต็มเวลา อีก 1 คน จะรับผิดชอบนิเทศครูจํานวน 128 คน ถ้าไม่สามารถ
จัดให้มีบุคลากรงานนิเทศเต็มเวลาเนื่องจากให้ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนด้วย ให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีการ
บริหารจัดการงานนิเทศของโรงเรียน และรับผิดชอบนิเทศครูจํานวน 50 คน 

  ส่วนครูท่ีเหลือท่ีไม่ได้รับการนิเทศจากบุคลากรงานนิเทศและบุคลากรงานนิเทศผู้ช่วย ให้ใช้รูปแบบ
ของครูนิเทศเครือข่าย 

        ครูนิเทศเครือข่าย 
ครูนิเทศเครือข่ายควรมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพงานนิเทศ 
ครูนิ เทศเครือข่ายมีหน้าท่ีตามงานนิเทศการสอน โดยจะมีครู ท่ีจะดูแลจํานวนก่ีคนข้ึนอยู่ กับ

ภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่เดิม เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีสอนอยู่ 12 คาบต่อสัปดาห์ ยังมีคาบทํางานเหลืออยู่คือ 
(22คาบ-12คาบ) * 36 สัปดาห์ เท่ากับ 360 คาบต่อปีการศึกษา ดังนั้นสามารถดูแลการนิเทศครูได้จํานวน 
360 คาบ หาร 7 คาบ เท่ากับ 51 คน ดังนั้นจะมีจํานวนครูนิเทศเครือข่ายก่ีคนจึงข้ึนอยู่กับภาระงานเดิม
และจํานวนครูท่ีเหลือท่ีไม่ได้รับการนิเทศจากบุคลากรงานนิเทศและบุคลากรงานนิเทศผู้ช่วย 

หมายเหตุ    วิธีคิดคํานวณ โดยคิดจาก บุคลากรดูแลงานนิเทศจะดูแลในการดําเนินการนิเทศตลอดปี
การศึกษา ต่อครู 1 คน เป็นจํานวน 7 คาบ/ปี 

ในกระบวนการในการนิเทศมีการดําเนินการในเรื่อง ตรวจหลักสูตร ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ภาคท่ี 1-2    ตรวจและกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน     การให้คําแนะนําในแต่ละข้ันตอน การจัดทํา
สารสนเทศ และการกํากับติดตามให้คําแนะนํา ฯลฯ  

ในระบบการนิเทศการสอนควรให้โอกาสครูทุกท่านได้เข้าร่วมการนิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือเปิด
โอกาสการได้รับประสบการณ์การนิเทศซ่ึงอาจจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและการสรรหาครูนิเทศ
เครือข่ายของโรงเรียนในอนาคต 
 

 ตัวอย่างการคิดคํานวณ   
 โรงเรียนหนึ่ง  มีครูจํานวน 280   คน  ดังนั้นควรมีบุคลากรงานนิเทศ คือ บุคลากรนิเทศเต็มเวลา 1 
คน บุคลากรนิเทศผู้ช่วย 1 คน (จะเหลือครูเท่ากับ 280 – 80 - 128 คน เท่ากับ 72 คน) และครูนิเทศ
เครือข่าย(สอน 12 คาบ ต่อสัปดาห์) จะมีจํานวนเท่ากับ 72 หาร 51 เท่ากับ 2 คน ดังนั้นจะมีบุคลากรงาน
นิเทศ จํานวน 4 คน 

หรือโรงเรียนหนึ่ง  มีครูจํานวน 280   คน ไม่มีบุคลากรนิเทศเต็มเวลาและบุคลากรนิเทศผู้ช่วย ดังนั้น
ควรมีบุคลากรงานนิเทศ คือ บุคลากรนิเทศไม่เต็มเวลา 1 คน (จะเหลือครูเท่ากับ 280 – 50 คน เท่ากับ 230 
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คน) ครูนิเทศเครือข่าย(สอน 12 คาบ/สัปดาห์) จะมีจํานวนเท่ากับ 230 หาร 51 เท่ากับ 5 คน ดังนั้นจะมี
บุคลากรงานนิเทศ จํานวน 6 คน 

 
 

 3.1.2 หน้าท่ีของบุคลากรดูแลงานนิเทศ  
1) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเครื่องมือวัดและประเมิน ให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข 
2) นิเทศการสอนตามตารางนัดหมาย 
3) สะท้อนผลการนิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะ 
4) ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับแก้ไข 
5) ดําเนินการ ข้อ 1 – 4  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ต่อครู 1 คน  
6) ประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน 
7) ประเมินคุณภาพของครูตามมาตรฐานท่ี 7 (มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2555) ตัวบ่งชี้ท่ี 1 - 7 
8) จัดทําสารสนเทศผลการนิเทศ และคุณภาพครูตามมาตรฐานท่ี 7  
9) ส่งเสริมและกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพครูตามผลและข้อเสนอแนะงานนิเทศ 
10) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ครูท่ีผลการนิเทศดีเด่น 
11) ส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัลในระดับเขต ประเทศ ฯลฯ 
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3.2 คณะกรรมการงานนิเทศ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการงานนิเทศ และหน้าท่ีของคณะกรรมการงานนิเทศ 
 
 

 

 

 

คาํสั� งโรงเรียน.................... 

ที�  ……..  /…… 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการงานนิเทศ ประจาํปีการศึกษา........................ 

********************** 

เพื�อให้การบริหารงาน งานนิเทศโรงเรียน............................ ประจําปีการศกึษา ................. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์และนโยบายของโรงเรียน จึงขอแต่งตั /งคณะกรรมการดําเนินงาน  
ดงัตอ่ไปนี / 

1   ที�ปรึกษา 

2   ประธาน  

3   รองประธาน 

4   กรรมการ 

5   กรรมการ 

6   กรรมการ 

7   กรรมการ 

8   กรรมการ 

9   กรรมการ 

10   กรรมการ 

11   กรรมการ 

12   กรรมการและเลขานกุาร (หวัหน้างานนิเทศ) 

 

หน้าที�    
1. บริหาร กํากับดูแลพัฒนางานนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหน่วยงานนิเทศ/บุคลากรงานนิเทศ ให้มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

งานนิเทศ  
3. ให้คําปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงงานนิเทศและคุณภาพครูของโรงเรียน 
4. สร้างเครือข่ายงานนิเทศของโรงเรียน เพ่ือให้มีการนํามาตรฐานการนิเทศไปใช้อย่างกว้างขวางและมี

ประสิทธิผล  

ตรา

โรงเรียน 
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5.กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการงานนิเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ และ
จรรยาบรรณท่ีกําหนด และเก่ียวข้องกับงานนิเทศ  

  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันท่ี.... เดือน ...............  พ.ศ.  25...... 
 

 
 

(............................................) 
                                              ผู้อํานวยการโรงเรียน.................................... 

 
 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการงานนิเทศการสอน 
   1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ คือ สามารถวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้และนําความรู้มา
พัฒนาบุคลากรครูภายในโรงเรียน   และจัดทําคู่มือให้ความรู้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องการได้อย่างเหมาะสม  
    2.  เป็นผู้ท่ีทํางานอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    3.  เป็นผู้มีความรอบรู้เก่ียวกับการนิเทศการสอน ตลอดจนนําวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน   ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้รอบด้าน 
    4.  เป็นผู้ท่ีมีความเป็นกัลยาณมิตร พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพ่ือนครู  เป็นผู้ให้คําแนะนํา 
    5.  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี 
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4. การดําเนินการก่อนการนิเทศ   
 (ศึกษาเอกสาร บทท่ี 2) 
5. ดําเนินการนิเทศ 
 (ศึกษาเอกสาร บทท่ี 2) 
6. หลังการนิเทศ 
 (ศึกษาเอกสาร บทท่ี 2) 
 
 ศึกษาบทท่ี 2  หัวข้อ 6. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา (หน้า 11 – 14) 

� การดําเนินงานระดับโรงเรียน 
- แจ้งนโยบายการนิเทศ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
- กําหนดกรอบแผนงานนิเทศ 

� การดําเนินงานระดับ   ฝ่าย  / หมวดวิชา หรือ  งาน 
- การสํารวจความต้องการหรือความจําเป็น   ( Need  Assessment  : N. A. ) 
- การวางแผนนิเทศ 
- การเตรียมการนิเทศ 
- การปฏิบัติการนิเทศ 
- การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 
- การรายงานผลการนิเทศ 

 
 และศึกษาบทท่ี 2 หัวข้อ 7. เทคนิควิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา (หน้า 14 – 25) 

- การสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง 
- การนิเทศเป็นรายบุคคล 
- การเยี่ยมชั้นเรียน 
- การประชุม   
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7. ประเมินผล 
การประเมินผลการดําเนินงานนิเทศ ตามแบบฟอร์ม หน้า 40 – 46 

ระดับปฐมวัย หน้า 41 - 42 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน หน้า 43 - 44 
ระดับอาชีวศึกษา หน้า 45 - 46 

การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หน้า 47 – 56 
ระดับปฐมวัย หน้า 48 – 50  
ระดับข้ันพ้ืนฐาน หน้า 51 - 53 
ระดับอาชีวศึกษา หน้า 54 – 56 

การประเมินคุณภาพครู หน้า 57 – 63  และตามแนวทางการประเมิน ในภาคผนวก 
ระดับปฐมวัย หน้า  58 - 59 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน หน้า 60 - 61 
ระดับอาชีวศึกษา หน้า 62 - 63 
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8.  สารสนเทศงานนิเทศ 
8.1 ระดับปฐมศึกษา 

 1) สารสนเทศผลการดําเนินงานนิเทศ 
      

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. ระดบัชั :นอนุบาล 1           

2. ระดบัชั :นอนุบาล 2           

3. ระดบัชั :นอนุบาล 3           

4. ครพูี�เลี:ยง           

ผลการประเมินรวม           

หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 

   2) สารสนเทศครูตามมาตรฐานท่ี 5 แยกระดับชั้น 

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. ระดบัชั :นอนุบาล 1           

2. ระดบัชั :นอนุบาล 2           

3. ระดบัชั :นอนุบาล 3           

4. ครพูี�เลี:ยง           

ผลการประเมินรวม           

 

* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 
 3) สารสนเทศครูตามมาตรฐานท่ี 5 แยกตัวบ่งชี้(รวมทุกระดับ) 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
5.1 ครเูขา้ใจปรชัญา หลกัการ และธรรมชาตขิองการจดั
การศกึษาปฐมวยั และสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 

          

5.2 ครจูดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที�สอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ี�หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

          

5.3 ครบูรหิารจดัการชั :นเรยีนที�สรา้งวนิยัเชงิบวก           

5.4 ครใูชส้ื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูข้องเดก็ 
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ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
5.5 ครใูชเ้ครื�องมอืการวดัและประเมนิผลพฒันาการของ
เดก็อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพฒันาการของ
เดก็แก่ผูป้กครอง  

          

5.6 ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ี�ตนรบัผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรบัการจดัประสบการณ์ 

          

5.7 ครจูดัสิ�งแวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา           

5.8 ครมูปีฏสิมัพนัธท์ี�ดกีบัเดก็ และผูป้กครอง           

5.9 ครมูวีุฒแิละความรูค้วามสามารถในดา้นการศกึษา
ปฐมวยั 

          

5.10 ครจูดัทาํสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรอง เพื�อใช้
ประโยชน์ในการพฒันาเดก็ 

          

เฉลี�ย/ผลการประเมิน           

 

* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 
 

 4) สารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. ระดบัชั :นอนุบาล 1           

2. ระดบัชั :นอนุบาล 2           

3. ระดบัชั :นอนุบาล 3           

4. ครพูี�เลี:ยง           

ผลการประเมินรวม           

 

หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง
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 8.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1) สารสนเทศผลการดําเนินงานนิเทศ 
      

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย           

2. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์           

3. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์           

4. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม           

5. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา           

6. กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ           

7. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี           

8. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ           

ผลการประเมินรวม           

หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 
   2) สารสนเทศครูตามมาตรฐานท่ี 7 แยกกลุ่มสาระฯ 

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย           

2. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์           

3. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์           

4. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม           

5. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา           

6. กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ           

7. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี           

8. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ           

ผลการประเมินรวม           

 
* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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  3) สารสนเทศครูตามมาตรฐานท่ี 7 แยกตัวบ่งชี้(รวมทุกกลุ่มสาระฯ) 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
7.1 ครมูกีารกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทั :งดา้น
ความรู ้ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที�พงึ
ประสงค ์ 

          

7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูใน
การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื�อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีน  

          

7.3 ครอูอกแบบและจดัการเรยีนรูท้ี�ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พฒันาการทางสตปิญัญา 

          

7.4 ครใูชส้ื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการนํา
บรบิทและภมูปิญัญาของทอ้งถิ�นมา บรูณาการในการ
จดัการเรยีนรู ้

          

7.5ครมูกีารวดัและประเมนิผลที�มุง่เน้นการพฒันาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย 

          

7.6 ครใูหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา และแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่
ผูเ้รยีนทั :งดา้นการเรยีนและคุณภาพ ชวีติดว้ยความเสมอ
ภาค 

          

7.7 ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิา
ที�ตนรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการ ปรบัการสอน 

          

เฉลี�ย/ผลการประเมิน           

 

 4) สารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง 2560) 
 

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย           

2. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์           

3. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์           

4. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม           

5. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา           

6. กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ           

7. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี           

8. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ           

ผลการประเมินรวม           

 

หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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8.3 ระดับอาชีวศึกษา 
  1) สารสนเทศผลการดําเนินงานนิเทศ 
      

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง           

1) กลุ่มวชิาภาษาไทย           

2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ           

3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์           

4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์           

5) กลุ่มวชิาสงัคมศกึษา           

6) กลุ่มวชิาสขุศกึษาและพละศกึษา           

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ           

3. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชเีฉพาะ           

4. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชเีฉพาะ           

5. ………………………….           

ผลการประเมินรวม           

หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 

   2) สารสนเทศครูตาม ด้านท่ี 3.1 ครูผู้สอน(แยกหมวดวิชา)  

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง           

1) กลุ่มวชิาภาษาไทย           

2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ           
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ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์           

4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์           

5) กลุ่มวชิาสงัคมศกึษา           

6) กลุ่มวชิาสขุศกึษาและพละศกึษา           

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ           

3. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชเีฉพาะ           

4. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชเีฉพาะ           

5. ………………………….           

ผลการประเมินรวม           

 หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 

 3) สารสนเทศครูตาม ด้านท่ี 3.1 ครูผู้สอน(แยกตัวบ่งชี้ รวมทุกหมวด)  

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนตรงตามแผนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิควธิกีารสอนที�หลากหลาย  

          

2. ครผููส้อนวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ           

3. ครผููส้อนใชส้ื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

          

4. ครผููส้อนทาํวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพจดัการ
เรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาการจดัการเรยีนรู ้

          

5. ครผููส้อนบรหิารจดัการชั :นเรยีน           
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ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
6. ครผููส้อนพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี           

เฉลี�ย/ผลการประเมิน           

หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
 

 4) สารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2562 

ประเภทคร ู
จาํนวนคร ู

คดิเป็น 
รอ้ยละ *ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 5 5-3* 
1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง           

1) กลุ่มวชิาภาษาไทย           

2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ           

3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์           

4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์           

5) กลุ่มวชิาสงัคมศกึษา           

6) กลุ่มวชิาสขุศกึษาและพละศกึษา           

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ           

3. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชเีฉพาะ           

4. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี 
    สาขาวชิา ........................................... 

          

1) กลุ่มสมรรถนะวชิาชพีพื:นฐาน           

2) กลุ่มสมรรถนะวชิาชเีฉพาะ           

5. ………………………….           

ผลการประเมินรวม           
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หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       80-89  ดีมาก          70-79    ดี         60-69    พอใช้      ต่ํากว่า 60 ปรับปรุง 
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บทท่ี 4 

แนวทางการส่งเสริมการนิเทศ 
 

1. จัดประกวดครูนิเทศดีเด่น /ครูดีเด่น (ระดับโรงเรียนและระดับมูลนิธิฯ) 

2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับงานนิเทศ 

3. การสร้างเครือข่ายงานนิเทศของโรงเรียนในเครือฯ 
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อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  (2552) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา.  [ออนไลน์].  สืบค้นจาก 
http://panchalee.wordpress.com/2009/03/30/ supervision/  เม่ือ 10 กรกฎาคม 2554].  
 

อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล. เทคนิคการนิเทศ: การสอนงาน (Coaching):  สืบค้นจาก  
http://panchalee. wordpress.com/2009/07/27/coaching/  เม่ือ (13 พฤศจิกายน 2552) 
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ตัวอย่าง 
 

� เกณฑ์ประเมินครูตามมาตรฐานท่ี 5 (ระดับปฐมวัย) 
� เกณฑ์ประเมินครูตามมาตรฐานท่ี 7 (ระดับพ้ืนฐาน) 
� เกณฑ์ประเมินครูตามด้านท่ี 3.1 (ระดับอาชีวศึกษา) 
 
 
 

(ภาคผนวก) 
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เกณฑ์ประเมินครูตามมาตรฐานท่ี 5 (ระดับปฐมวัย) 
 

เครื�องมือประเมิน(แบบ ผสม) 
 

หน่วยงาน.  ................................................... 
มาตรฐานที� ๕  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�  5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศกึษาปฐมวยัและสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการจดั
ประสบการณ์ 
ประเด็นพิจารณา   

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัปรัชญา หลกัการ จดุหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
๒. ความสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่ารจดัทําหนว่ยการเรียนรู้การจดัประสบการณ์ การจดั

กิจกรรมประจําวนั และการประเมินพฒันาการเด็ก 
กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- หลกัสตูรสถานศกึษา 
- แผนการจดัประสบการณ์ 
- นิเทศการสอนครู 

วิธีการประเมิน 
      -แบบประเมินหลกัสตูร  แบบประเมินแผนการจดัประสบการณ์   แบบบนัทกึการนิเทศการสอนครู 
เกณฑ์การประเมิน 
 - แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
 - แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
๑. ความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัปรัชญา 
หลกัการ จดุหมาย 
และสาระการเรียนรู้
ของหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั 
 

…..1.  ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัปรัชญาการศกึษาปฐมวยั 
…..2. ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัหลกัการ จดุหมายการศกึษา

ปฐมวยั 
…..3. ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัสาระการเรียนรู้ของหลกัสตูร

การศกึษาปฐมวยั 
ระดับ  5  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามรู้ความเข้าใจ ทั Nง 3 ประเด็น ได้

อยา่งชดัเจนทกุประเด็น และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 
ระดับ  4  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามรู้ความเข้าใจ ทั Nง 3 ประเด็น ได้

อยา่งชดัเจนทกุประเด็น  
ระดับ  3  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามรู้ความเข้าใจ ทั Nง 3 ประเด็น 
ระดับ  2  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมีความรู้ความเข้าใจ  2 ประเด็น 

ระดับ  1 ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมีความรู้ความเข้าใจ น้อยกวา่ 2 
ประเด็น 
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ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
๒. ความสามารถนํา
ความรู้ไปประยกุต์ใช้
และเชื�อมโยงสูก่าร
จดัทําหนว่ยการเรียนรู้
การจดัประสบการณ์ 
การจดักิจกรรม
ประจําวนั และการ
ประเมินพฒันาการ
เด็ก 

    ความสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่าร 
…..1.  จดัทําหนว่ยการเรียนรู้ 
…..2. การจดัประสบการณ์  
…..3. การจดักิจกรรมประจําวนั 
…..4. การประเมินพฒันาการเดก็ 
ระดับ  5  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามสามารถนําความรู้ไป

ประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่ารดําเนินการ ทั Nง  4 ประเด็น ได้
อยา่งชดัเจนทกุประเด็น และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 

ระดับ  4  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามสามารถนําความรู้ไป
ประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่ารดําเนินการ ทั Nง  4 ประเด็น ได้
อยา่งชดัเจนทกุประเด็น  

ระดับ  3  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามสามารถนําความรู้ไป
ประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่ารดําเนินการ ทั Nง  4 ประเด็น 

ระดับ  2  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมีความสามารถนําความรู้ไป
ประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่ารดําเนินการ   3 ประเด็น 

ระดับ  1 ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมีความสามารถนําความรู้ไป
ประยกุต์ใช้และเชื�อมโยงสูก่ารดําเนินการ   น้อยกวา่ 3 
ประเด็น 

  

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั Nงแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบรูณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื Nนฐานการอบรมเลี Nยงดแูละ
การสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ที�สนองตอ่ธรรมชาติและพฒันาการตามวยัของเด็กแตล่ะคนให้เต็มตามศกัยภาพ ภายใต้บริบทสงัคม
และวฒันธรรมที�เด็กอาศยัอยู ่ด้วยความรัก ความเอื Nออาทร และความเข้าใจของทกุคน เพื�อสร้างรากฐาน คณุภาพชีวิตให้เด็กพฒันา
ไปสูค่วามเป็นมนษุย์ที�สมบรูณ์ เกิดคณุคา่ตอ่ตนเอง ครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 
หลักการ 
 เด็กทกุคนมีสทิธิที�จะได้รับการอบรมเลี Nยงดแูละการสง่เสริมพฒันาการตามอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก ตลอดจนได้รับการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ด้วยปฏิสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่ เด็กกบัผู้สอน เด็กกบัผู้ เลี Nยงด ูหรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กบัการอบรมเลี Nยงด ูการพฒันา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั เพื�อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามลําดบัขั Nนของพฒันาการทกุ
ด้าน อยา่งเป็นองค์รวม มีคณุภาพ และเต็มตามศกัยภาพ โดยกําหนดหลกัการ ดงันี N 
 ๑. สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการที�ครอบคลมุเด็กปฐมวยัทกุคน  
 ๒. ยึดหลกัการอบรมเลี Nยงดูและให้การศึกษาที�เน้นเด็กเป็นสําคญั โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล และวิถี
ชีวิตของเด็กตามบริบทของชมุชน สงัคม และวฒันธรรมไทย 
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 ๓. ยดึพฒันาการและการพฒันาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเลน่อย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที�หลากหลาย ได้ลง
มือกระทําในสภาพแวดล้อมที�เอื Nอตอ่การเรียนรู้ เหมาะสมกบัวยั และมีการพกัผอ่นเพียงพอ 
 ๔. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทกัษะชีวิต และสามารถปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มีวินยั และมีความสขุ  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพฒันาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว 
ชมุชน และทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 
จุดหมาย 
 หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัมุง่เด็กมีพฒันาการตามวยัเต็มตามศกัยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ตอ่ไป จึงกําหนด
จดุหมายเพื�อให้เกิดกบัเด็กเมื�อจบการศกึษาระดบัปฐมวยั ดงันี N 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั แข็งแรง และมีสขุนิสยัที�ดี 
 ๒. สขุภาพจิตดี มีสนุทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจิตใจที�ดีงาม 
 ๓. มีทกัษะชีวิตและปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั และอยูร่่วมกบัผู้ อื�นได้อยา่งมีความสขุ 
 ๔. มีทกัษะการคิด การใช้ภาษาสื�อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวยั 
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  



85 
 

เครื�องมือประเมิน(แบบ ผสม) 
หน่วยงาน.  .................................................... 
มาตรฐานที� ๕   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�   5.2      ครูจดัทําแผนการจดัประสบการณ์ที�สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที�หลากหลาย สอดคล้องกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
ประเด็นพิจารณา 

1. การจดัทําแผนการจดัประสบการณ์ที�สอดคล้องกบัหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 
2. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�หลากหลายสอดคล้องกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
-  กําหนดการสอนรายปี  
-  แผนการจดัประสบการณ์   
- บนัทกึหลงัแผนการจดัประสบการณ์  
-  สื�อการสอน      นิเทศการสอนครู 

วิธีการประเมิน 
 -แบบประเมินหลกัสตูร  แบบประเมินแผนการจดัประสบการณ์   แบบบนัทกึการนิเทศการสอนครู 
เกณฑ์การประเมิน 
 - แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
 - แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
1. การจดัทําแผนการจดั
ประสบการณ์ที�สอดคล้องกบั
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา 

          ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูดก็ 
…..1.  จดัทําแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�สอดคล้อง

กบัอาย ุความพร้อม พฒันาการ และวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กตามบริบทของสงัคม และวฒันธรรมท้องถิ�นที�เด็ก
อาศยัอยู ่

…..2. บนัทกึและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของเดก็อยา่งสมํ�าเสมอ 

…..3. ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สามารถใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการ
ของเดก็เป็นรายบคุคล 

ระดับ  5  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ ทั Nง 3 ประเด็น ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 

ระดับ  4  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ ทั Nง 3 ประเด็น ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน 

ระดับ  3  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามรู้ความเข้าใจ ทั Nง 3 
ประเด็น 

ระดับ  2  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ 2 ประเด็น 

 -แบบประเมินหลกัสตูร  
แบบประเมินแผนการจดั
ประสบการณ์   แบบ
บนัทกึการนิเทศการสอน
ครู 
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ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ระดับ  1 ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ น้อยกวา่ 2 ประเด็น 

2. การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ที�หลากหลายสอดคล้อง
กบัความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล 

          ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูดก็ 
…..1.  เลอืกประสบการณ์การเรียนรู้ที�เหมาะกบัภมูิหลงั 

วฒันธรรมท้องถิ�น ความสนใจประสบการณ์ ความ
ต้องการ ความสามารถ และวิธีการเรียนรู้ของเดก็ 

…..2. จดักิจกรรมที�เด็กริเริ�มและครูริเริ�มได้อยา่งสมดลุ 
…..3. จดักิจกรรมที�มกีติกาหรือขั Nนตอนและไมม่ีกตกิาหรือ

ขั Nนตอน (Structured and unstructured) ได้อยา่ง
สมดลุ 

ระดับ  5  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ ทั Nง 3 ประเด็น ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 

ระดับ  4  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ ทั Nง 3 ประเด็น ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน 

ระดับ  3  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กมคีวามรู้ความเข้าใจ ทั Nง 3 
ประเด็น 

ระดับ  2  ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ 2 ประเด็น 

ระดับ  1 ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็กปฏิบตัิได้ น้อยกวา่ 2 ประเด็น 
 

  

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบ ผสม) 
หน่วยงาน.................................................................... 
มาตรฐานที� ๕   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�  5.3 ครูบริหารจดัการชั Nนเรียนที�สร้างวินยัเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณา 

1. การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีสว่นร่วมในการสร้างข้อตกลงหรือแนวการปฏิบตัติน 
2. การให้รางวลัหรือชื�นชมตอ่พฤติกรรมที�เหมาะสมของเด็ก 
3. การบรรยายพฤตกิรรมที�เหมาะสมและการให้เหตผุลที�ชดัเจนเกี�ยวกบัพฤตกิรรมที�เหมาะสมและไมเ่หมาะสม 
4. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�สง่เสริมการมีวินยัในตนเองของเดก็ 
5. การจดัสภาพแวดล้อมที�เอื Nอตอ่การสง่เสริมให้เด็กมวีินยัในตนเอง 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
-พฤติกรรมครู 
- บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรียน แผนการจดัประสบการณ์ 
- ข้อตกลง/แนวปฏิบตัิของห้องเรียน 

วิธีการประเมิน 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม 
๒.  การสงัเกต 
๓.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ 
ปฏิบตัิงาน หรือข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
บริหารจดัการชั Nนเรียนที�สร้าง
วินยัเชิงบวก 

…..1. การเปิดโอกาสให้เด็กได้มสีว่นร่วมในการสร้าง
ข้อตกลงหรือแนวการปฏิบตัติน 

…..2. การให้รางวลัหรือชื�นชมตอ่พฤติกรรมที�เหมาะสม
ของเดก็ 

…..3. การบรรยายพฤตกิรรมที�เหมาะสมและการให้
เหตผุลที�ชดัเจนเกี�ยวกบัพฤตกิรรมที�เหมาะสมและ
ไมเ่หมาะสม 

…..4. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�สง่เสริมการมี
วินยัในตนเองของเด็ก 

…..5. การจดัสภาพแวดล้อมที�เอื Nอตอ่การสง่เสริมให้เด็ก
มีวินยัในตนเอง 

ระดับ 5 ครูบริหารจดัการชั Nนเรียนตามประเด็นพิจารณา
ครบทั Nง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบ

 พฤติกรรมครู 
- บรรยากาศ/
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน แผนการจดั
ประสบการณ์ 
- ข้อตกลง/แนวปฏิบตัิ
ของห้องเรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ได้ และนําผลที�ได้มาปรับปรุงพฒันา จนเป็นที�
ยอมรับและเป็นแบบอยา่งได้ 

ระดับ 4 ครูบริหารจดัการชั Nนเรียนตามประเด็นพิจารณา
ครบทั Nง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบ
ได้ และนําผลที�ได้มาปรับปรุงพฒันา 

ระดับ 3 ครูบริหารจดัการชั Nนเรียนตามประเด็นพิจารณา
ครบทั Nง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบ
ได้ 

ระดับ 2 ครูบริหารจดัการชั Nนเรียนตามประเด็นพิจารณา
ครบทั Nง ๕ ข้อ แตร่่องรอยหลกัฐานขาดความชดัเจน
ในการตรวจสอบ 

ระดับ 1 ครูบริหารจดัการชั Nนเรียนตามประเด็นพิจารณา
ไมค่รบทั Nง ๕ ข้อ 

 ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
หน่วยงาน.  ปฐมวยั 

มาตรฐานที� ๕  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�  5.4 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสม สอดคล้องกบัการเรียนรู้ของเดก็ 
ประเด็นการพิจารณา  การเลอืกใช้สื�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
- สื�อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  กิจกรรมโครงการ  กิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน กิจกรรมสเตม็ศกึษา  
- กิจกรรมการนิเทศการสอนครู 

วิธีการประเมิน 
- แบบบนัทกึแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
- แบบประเมินการใช้สื�อ   แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบนัทกึการนิเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
การเลอืกใช้สื�อและ

เทคโนโลยีที�เหมาะสม
และสอดคล้องกบั
พฒันาการของเด็ก       

 เช่น  
- เกมจบัคูภ่าพกบัเงา  
-เกมเรียงลาํดบั
เหตกุารณ์ 
-เกมจบัคูภ่าพกบัคาํ 
-สื�อการสอนรูปภาพ
กบัตวัพยญัชนะ 

-สื�อมานบัเลขกนั
เถอะ 

-สื�อบตัรภาพกบั
ตวัอกัษร  A-Z 

-สื�อบตัรคํา   

 

ระดับ 5 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยมีากกวา่ ๕ รูปแบบที�มีคณุภาพและ
มีความเหมาะสมกบัวยั สอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สื�อมีความปลอดภยั 
และมีจํานวนเพียงพอกบัเด็ก มีการนําผลการใช้สื�อมาปรับปรุง
คณุภาพสื�อ และมีการเผยแพร่ 

ระดับ 4 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยี ๔ - ๕ รูปแบบที�มีคณุภาพและมี
ความเหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สื�อมีความปลอดภยั 
และมีจํานวนเพียงพอกบัเด็ก มีการนําผลการใช้สื�อมาปรับปรุง
คณุภาพสื�อ 

ระดับ 3 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยี ๒ - ๓ รูปแบบที�มีคณุภาพและมี
ความเหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สื�อมีความปลอดภยั 
และมีจํานวนเพียงพอกบัเด็ก 

ระดับ 2 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีเพียงรูปแบบเดยีวที�มีคณุภาพและมี

 - แผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

- สื�อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  

กิจกรรมโครงการ  กิจกรรม
วรรณกรรมเป็นฐาน 
กิจกรรมสเต็มศกึษา 

- กิจกรรมการนิเทศการสอน
ครู 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา และสื�อมีความ
ปลอดภยั 

ระดับ 1 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีที�ไมม่ีคณุภาพและไมเ่หมาะสมกบั
วยั หรือไมส่อดคล้องกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ หรือไม่
สอดคล้องกบัการพฒันาการของเด็กทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา หรือสื�อและเทคโนโลยี
ที�ใช้ไมม่คีวามปลอดภยั และไมเ่พียงพอกบัเด็ก 

ระดบัคณุภาพ   

 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบ ผสม) 
หน่วยงาน.  ปฐมวยั 

ตัวชี  วัดความสาํเร็จที� .มาตรฐานที� ๕  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที� /วัตถุประสงค์  5.5 ครูใช้เครื�องมือการวดัและประเมินผลพฒันาการของเด็กหลากหลาย และสรุปรายงานผลพฒันาการ

ของเดก็แก่ผู้ปกครอง  
ประเด็นการพิจารณา 
  1.  มีการวางแผนและจดัระบบการประเมินพฒันาการเดก็ที�สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุลกัษณะที�พงึประสงค์  

2.  ติดตาม บนัทกึ และประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งสมํ�าเสมอตอ่เนื�องด้วยวิธีการที�หลากหลาย 

3.  นําผลการประเมินพฒันาการเด็กทกุด้านไปใช้เพื�อการพฒันาเด็กและพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการวางแผนนําผลประเมินไปพฒันาเด็ก 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 
    กิจกรรมการนิเทศ      แผนการจดัประสบการณ์  
วิธีการประเมิน 

- แบบบนัทกึการนิเทศ                บนัทกึแผนการจดัประสบการณ์ เครื�องมือการประเมินพฒันาการ 
- แผนการจดัประสบการณ์ 
- ผลงาน/ชิ Nนงานเด็ก 
- รายงานพฒันาการเดก็ 
- เอกสารแสดงการรายงานกบัผู้ปกครอง 

 เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
5.5.1 มีการวางแผนและ
จดัระบบการประเมิน
พฒันาการเดก็ที�สอดคล้อง
กบัมาตรฐานคณุลกัษณะที�
พงึประสงค์ หมายถงึ ครูหรือ
ผู้ เลี Nยงดเูด็กมีการวางแผน 
และจดัระบบการประเมิน
พฒันาการเดก็ซึ�งสอดคล้อง
กบัมาตรฐานคณุลกัษณะที�
พงึประสงค์ตามที�หลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั พ.ศ.
๒๕๖๐ กําหนด เลอืกใช้
เครื�องมือการประเมิน
พฒันาการเดก็ซึ�ง

ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็ก 
…1. มีการวางแผน และจดัระบบการประเมิน

พฒันาการเดก็ซึ�งสอดคล้องกบัมาตรฐาน
คณุลกัษณะที�พงึประสงค์ตามที�หลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั พ.ศ.๒๕๖๐ 

…2. กําหนด เลอืกใช้เครื�องมือการประเมิน
พฒันาการเดก็ซึ�งหลากหลายและเหมาะสม 

…3. มีการ จดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานอยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 5 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้อ อยา่ง

เหมาะสมครบถ้วน และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 
ระดับ 4 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้ออยา่ง

เหมาะสมครบถ้วน 
ระดับ 3 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้อ 
ระดับ 2 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  2 ข้อ 

 -  แบบบนัทกึการนิเทศ            
    -บนัทกึแผนการจดั
ประสบการณ์ เครื�องมือการ
ประเมินพฒันาการ 
- แผนการจดัประสบการณ์ 
- ผลงาน/ชิ Nนงานเด็ก 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
หลากหลายและเหมาะสม 
และมีการ จดบนัทกึไว้เป็น
หลกัฐานอยา่งตอ่เนื�อง 

ระดับ 1 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน น้อยกวา่ 2 ข้อ 
 

5.5.2 ติดตาม บนัทกึ และ
ประเมินพฒันาการของเด็ก
อยา่งสมํ�าเสมอตอ่เนื�องด้วย
วิธีการที�หลากหลาย 
หมายถึง ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็ก
ใช้วธีิการที�หลากหลายใน
การประเมินพฒันาการของ
เด็กเป็นรายบคุคลอยา่ง
เหมาะสมและครอบคลมุทกุ
ด้าน รวมทั Nงมีกระบวนการ
ประเมินการเรียนรู้และ
พฒันาการเดก็โดยใช้
แหลง่ข้อมลูหลายด้าน และมี
การจดบนัทกึอยา่งสมํ�าเสมอ
ทกุวนั ประเมินการเรียนรู้
และพฒันาการของเด็กเป็น
กระบวนการตอ่เนื�อง และ
เป็นสว่นหนึ�งของกิจกรรม
ปกติที�จดัให้เด็กในแตล่ะวนั 

ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็ก 
…1. ใช้วิธีการที�หลากหลายในการประเมิน

พฒันาการของเด็กเป็นรายบคุคลอยา่ง
เหมาะสมและครอบคลมุทกุด้าน 

…2. มีกระบวนการประเมินการเรียนรู้และพฒันาการ
เด็กโดยใช้แหลง่ข้อมลูหลายด้าน 

…3. มีการจดบนัทกึอยา่งสมํ�าเสมอทกุวนั ประเมิน
การเรียนรู้และพฒันาการของเดก็เป็น
กระบวนการตอ่เนื�อง และเป็นสว่นหนึ�งของ
กิจกรรมปกติที�จดัให้เด็กในแตล่ะวนั 

ระดับ 5 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้อ อยา่ง
เหมาะสมครบถ้วน และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 

ระดับ 4 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้ออยา่ง
เหมาะสมครบถ้วน 

ระดับ 3 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้อ 
ระดับ 2 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  2 ข้อ 
ระดับ 1 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน น้อยกวา่ 2 ข้อ 
 

 - รายงานพฒันาการเดก็ 
 

5.5.3 นําผลการประเมิน
พฒันาการเดก็ทกุด้านไปใช้
เพื�อการพฒันาเด็กและ
พฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
หมายถึง ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็ก
แปลผลข้อมลูที�เก็บรวบรวม
ได้โดยอิงกรอบพฒันาการ
ตามวยัและเป้าหมายของ
การจดัประสบการณ์ของ
สถานศกึษา นําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพฒันา
เด็กและการจดัประสบการณ์

ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็ก 
…1. แปลผลข้อมลูที�เก็บรวบรวมได้โดยอิงกรอบ

พฒันาการตามวยัและเป้าหมายของการจดั
ประสบการณ์ของสถานศกึษา 

…2. นําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาเด็กและ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เดก็ 

ระดับ 5 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  2 ข้อ อยา่ง
เหมาะสมครบถ้วน และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 

ระดับ 4 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  2 ข้ออยา่ง
เหมาะสมครบถ้วน 

ระดับ 3 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  2 ข้อ 
ระดับ 2 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  1 ข้อ 
ระดับ 1 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน น้อยกวา่ 1 ข้อ 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
การเรียนรู้ให้แกเ่ด็ก  

5.5.4  เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการ
วางแผนนําผลประเมินไป
พฒันาเด็ก หมายถงึครูหรือผู้
เลี Nยงดเูด็กเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมลูของ
เด็กเกี�ยวกบัพฤติกรรม 
พฒันาการการเรียนรู้ หรือข้อ
หว่งใยจากผู้ปกครอง มีการ
สนทนาแลกเปลี�ยนข้อมลูกบั
ผู้ปกครองเกี�ยวกบัการเรียนรู้
และพฒันาการของเด็กทั Nงที�
บ้านและสถานศกึษา สื�อสาร
กบัผู้ปกครองเกี�ยวกบั
ความก้าวหน้าและแนว
ทางการสง่เสริมพฒันาการ
เด็กอยา่งสมํ�าเสมอ 

ครูหรือผู้ เลี Nยงดเูด็ก 
…1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมลูของเด็ก

เกี�ยวกบัพฤติกรรม พฒันาการการเรียนรู้ หรือข้อ
หว่งใยจากผู้ปกครอง  

…2. มีการสนทนาแลกเปลี�ยนข้อมลูกบัผู้ปกครอง
เกี�ยวกบัการเรียนรู้และพฒันาการของเดก็ทั Nงที�
บ้านและสถานศกึษา 

…3. สื�อสารกบัผู้ปกครองเกี�ยวกบัความก้าวหน้าและ
แนวทางการสง่เสริมพฒันาการเด็กอยา่ง
สมํ�าเสมอ 

ระดับ 5 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้อ อยา่ง
เหมาะสมครบถ้วน และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 

ระดับ 4 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้ออยา่ง
เหมาะสมครบถ้วน 

ระดับ 3 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  3 ข้อ 
ระดับ 2 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน  2 ข้อ 
ระดับ 1 มีสมบรูณ์/ปฏิบตัิได้จํานวน น้อยกวา่ 2 ข้อ 
 

 - เอกสารแสดงการรายงาน
กบัผู้ปกครอง 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   
ระดบัคณุภาพ   

 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบ ผสม) 

หน่วยงาน.............................................................. 
มาตรฐานที� ๕   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�  5.6  ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ที�ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจดัประสบการณ์ 
ประเด็นพิจารณา   

๑. ครูทําการวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
๒. ครูนําผลวิจยัไปใช้ในการจดัประสบการณ์ 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
     กิจกรรมการนิเทศ      แผนการจดัประสบการณ์  
วิธีการประเมิน 

- แบบบนัทกึการนิเทศ                บนัทกึแผนการจดัประสบการณ์ เครื�องมือการประเมินพฒันาการ 
- แผนการจดัประสบการณ์ 
- ผลงาน/ชิ Nนงานเด็ก 
- รายงานพฒันาการเดก็ 
- เอกสารแสดงการรายงานกบัผู้ปกครอง 

 เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
1.ครูทําการวจิยัและ
พฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
 

.....1. ศกึษาปัญหาจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�ตนเอง
รับผิดชอบ 

.....2. กําหนดประชากรในการศกึษาตรงตามปัญหาที�ศกึษา 

.....3. กําหนดตวัแปรในการศกึษาที�ชดัเจน(ตวัแปรต้นและตวั
แปรตาม) 

.....4. จดัทําเครื�องมอืวิจยัที�เหมาะสม 

.....5. มีวิธีดาํเนินการวจิยัที�เหมาะสม โดยมีการศกึษาองค์
ความรู้ที�เกี�ยวข้องและนํามาประยกุต์ใช้ในการดําเนินการ
วิจยั 

.....6. ใช้สถิตวิิเคราะห์ข้อมลูที�เหมาะสม 

.....7. ออกแบบการวจิยั โดยสามารถลดตวัแปรคลาดเคลื�อน
และตวัแปรแทรกซ้อน ที�ทําให้ได้ผลการวิจยัที�ตรงสภาพ
จริง 

ระดับ 5 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 7 ข้อเป็นแบบอยา่งได้และ
สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 

ระดับ 4 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 7 ข้อเป็นแบบอยา่งได้ 

 รายงานการวิจยัในการ
พฒันาเด็ก 
- รายงานผลการ
พฒันาเด็ก 
- แผนการจดั
ประสบการณ์ 
- เอกสาร หลกัฐาน 
การเผยแพร่
ผลงานวิจยั 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ระดับ 3 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 6 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ ตํ�ากวา่ 5 ข้อ 

2. ครูนําผลวิจยัไปใช้
การจดัประสบการณ์ 

การใช้ผลการวจิยั 
.....1. สามารถแก้ปัญหาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้หรือ

พฒันาเด็ก 
.....2. มีการเผยแพร่งานวิจยัในรูปแบบตา่งๆ 
.....3. สามารถแนะนําให้ผู้ อื�นนําผลวิจยัไปแก้ปัญหาและจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
.....4. ผลงานวิจยัสามารถนําไปใช้กบัสาระการเรียนรู้อื�นได้ 
.....5. มีการนําผลการวิจยัไปพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 5มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 2 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 1 ข้อ หรือไมม่ี 

 

  

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบ ผสม) 

หน่วยงาน.............................................................. 
มาตรฐานที� ๕   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�  5.7  ครูจดับรรยากาศที�เอื Nอตอ่การเรียนรู้ใช้สื�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมกบัวยั  
ประเด็นพิจารณา  

1. การเลอืกใช้สื�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของเด็ก 
2. การจดัสิ�งแวดล้อมทั Nงภายในและภายนอกห้องเรียนเพื�อให้เด็กเกิดการเรียนรู้  

(จดัสภาพแวดล้อมที�ปลอดภยัตอ่สขุภาพร่างกายของเด็ก  ตอบสนองความต้องการสง่เสริมพฒันาการการเรียนรู้   มี
บรรยากาศที�อบอุน่สอดคล้องกบับริบททางวฒันธรรม  ป้องกนัพฤติกรรมที�ไมพ่งึประสงค์ของเด็ก) 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
- แบบบนัทกึแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
- แบบประเมินการใช้สื�อ   แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบนัทกึการนิเทศ 

วิธีการประเมิน 
    - รายงานการวจิยัในการพฒันาเด็ก 
 - รายงานผลการพฒันาเด็ก 
 - แผนการจดัประสบการณ์ 
 - เอกสาร หลกัฐาน การเผยแพร่ผลงานวิจยั 
เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
1.การเลอืกใช้สื�อและ
เทคโนโลยีที�เหมาะสม
และสอดคล้องกบั
พฒันาการของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีมากกวา่ ๕ รูปแบบที�มีคณุภาพและ
มีความเหมาะสมกบัวยั สอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สื�อมีความปลอดภยั 
และมีจํานวนเพียงพอกบัเด็ก มีการนําผลการใช้สื�อมาปรับปรุง
คณุภาพสื�อ และมีการเผยแพร่ 

ระดับ 4 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยี ๔ - ๕ รูปแบบที�มีคณุภาพและมี
ความเหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สื�อมีความปลอดภยั 
และมีจํานวนเพียงพอกบัเด็ก มีการนําผลการใช้สื�อมาปรับปรุง
คณุภาพสื�อ 

ระดับ 3 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยี ๒ - ๓ รูปแบบที�มีคณุภาพและมี

 - แผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

- สื�อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  

กิจกรรมโครงการ  
กิจกรรมวรรณกรรมเป็น
ฐาน กิจกรรมสเตม็ศกึษา 

- กิจกรรมการนิเทศการ
สอนครู 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
 ความเหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบักิจกรรมการจดั

ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สื�อมีความปลอดภยั 
และมีจํานวนเพียงพอกบัเด็ก 

ระดับ 2 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีเพียงรูปแบบเดยีวที�มีคณุภาพและมี
ความเหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบักิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ และพฒันาการของเดก็ทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา และสื�อมีความ
ปลอดภยั 

ระดับ 1 ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีที�ไมม่ีคณุภาพและไมเ่หมาะสมกบั
วยั หรือไมส่อดคล้องกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ หรือไม่
สอดคล้องกบัการพฒันาการของเด็กทั Nง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญา หรือสื�อและเทคโนโลยี
ที�ใช้ไมม่คีวามปลอดภยั และไมเ่พียงพอกบัเด็ก 

2.การจดัสิ�งแวดล้อม
ทั Nงภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
เพื�อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้  
 

......1. จดัโอกาสและสถานที�ทั Nงภายในและภายนอกห้องเรียนให้เด็ก
ได้เคลื�อนไหวร่างกาย ใช้ประสาทสมัผสั และรับอากาศสดชื�น 

......2. จดัพื Nนที�การเรียนรู้และเลอืกวสัด ุอปุกรณ์ที�สมัพนัธ์กบัเนื Nอหา
และพฒันาการของเด็กทกุด้าน เพื�อกระตุ้นให้เด็กสาํรวจ 
ทดลอง ค้นพบ และเรียนรู้ 

......3. จดัสถานที�และเวลา ๑-๒ ช.ม./วนั ให้เด็กพกัผอ่น 

......4. จดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื�อให้เด็กรู้สกึอบอุน่และ
ปลอดภยั มีอิสระในการเลอืกทํากิจกรรมตา่งๆ 

......5. จดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนสอดคล้องกบั
บริบททางวฒันธรรม 

......6. จดัตารางกิจกรรมประจําวนัที�ยืดหยุน่ สอดคล้องกบั
ความสามารถและธรรมชาติของเด็ก 

......7. จดักิจกรรมที�เดก็ต้องใช้พลงัและกิจกรรมให้เด็กผอ่นคลาย
อยา่งสมดลุ 

......8. มีวิธีการจดัเวลาให้เด็กได้เตรียมตวัก่อนเริ�มกิจกรรมใหม ่
ระดับ 5 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน สมบรูณ์ 8 ประเด็น และเป็นแบบอยา่ง

ได้ 
ระดับ 4 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน สมบรูณ์  8 ประเด็น  
ระดับ 3 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน สมบรูณ์  7 ประเด็น  
ระดับ 2 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน สมบรูณ์  6 ประเด็น  
ระดับ 1 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน สมบรูณ์  ตํ�ากวา่ 6  ประเด็น 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   
ระดบัคณุภาพ   

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
หน่วยงาน.............................................................. 
มาตรฐานที� ๕   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที�  5.8  ครูมีปฏิสมัพนัธ์ที�ดีกบัเด็ก และผู้ปกครอง 
ประเด็นพิจารณา  

1. การแสดงความรู้สกึที�ดี สอบถามและรับฟังความคดิเห็น ชื�นชมพดูคยุด้วยความเป็นมิตรตอ่เด็กและผู้ปกครอง 
2. การแสดงนํ Nาใจไมตรี ยิ Nมแย้มแจม่ใสตอ่เด็กและผู้ปกครอง 
3. การสนบัสนนุให้ผู้ปกครองแลกเปลี�ยนข้อมลูเกี�ยวกบัเด็ก 
4. การให้คําแนะนําและการบริการแก่ผู้ปกครองในการพฒันาเด็ก 
5. การร่วมมือกบัผู้ปกครองในการแก้ไขพฒันาการของเด็กอยา่งเสมอภาคและสมํ�าเสมอ 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
- บนัทกึ/การตดิตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง (แฟ้มงาน)  
- บนัทกึข้อมลูพฒันาการของเด็ก  
- สมดุรายงานประจําตวัเด็ก  
- สมดุบนัทกึนิเทศ สมดุเยี�ยม  

วิธีการประเมิน 
1.การสอบถาม/สมัภาษณ์ ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง ผู้ เกี�ยวข้อง 
2.การสงัเกต บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
3.การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยปฏิบตัิงาน รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์ในการประเมิน 
-แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ                                                                                             
-แบบChecklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ              
                                                                                                                                                                                                                 

ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดบั
คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน
ประกอบการประเมิน 

 1.การแสดงความรู้สกึที�ดี สอบถาม
และรับฟังความคดิเห็น ชื�นชม
พดูคยุด้วยความเป็นมิตรตอ่เด็ก
และผู้ปกครอง 

 2.การแสดงนํ Nาใจไมตรี ยิ Nมแย้ม
แจ่มใสตอ่เดก็และผู้ปกครอง 

 3.การสนบัสนนุให้ผู้ปกครอง
แลกเปลี�ยนข้อมลูเกี�ยวกบัเด็ก 

 4.การให้คําแนะนําและการบริการ
แก่ผู้ปกครองในการพฒันาเด็ก 

 5.การร่วมมือกบัผู้ปกครองในการ
แก้ไขพฒันาการของเดก็อยา่ง

......1. แสดงความรู้สกึที�ดี สอบถามและรับฟังความคดิเห็น 
ชื�นชมพดูคยุด้วยความเป็นมิตรตอ่เด็กและผู้ปกครอง 

......2. แสดงนํ Nาใจไมตรี ยิ Nมแย้มแจ่มใสตอ่เดก็และผู้ปกครอง 

......3. สนบัสนนุให้ผู้ปกครองแลกเปลี�ยนข้อมลูเกี�ยวกบัเด็ก 

......4. ให้คาํแนะนําและการบริการแก่ผู้ปกครองในการ
พฒันาเด็ก 

......5. ร่วมมือกบัผู้ปกครองในการแก้ไขพฒันาการของเด็ก
อยา่งเสมอภาคและสมํ�าเสมอ 

 
ระดับ 5 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  5 ประเด็น และเป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 4 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  5 ประเด็น  

 บนัทกึ/การติดตอ่
สมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง 
(แฟ้มงาน) 
- บนัทกึข้อมลู
พฒันาการของเด็ก 
- สมดุรายงาน
ประจําตวัเด็ก 
- สมดุบนัทกึนิเทศ 
สมดุเยี�ยมภายนอก
ห้องเรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดบั
คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน
ประกอบการประเมิน 

เสมอภาคและสมํ�าเสมอ ระดับ 3 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  5 ประเด็น  
ระดับ 2 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  3 ประเด็น  
ระดับ 1 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  ตํ�ากวา่ 3 ประเด็น 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
หน่วยงาน.............................................................. 
มาตรฐานที� 5   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตวับง่ชี Nที�  5. 9  ครูมีวฒุแิละความรู้ความสามารถในด้านการศกึษาปฐมวยั 
ประเด็นพิจารณา 

1. การมวีฒุิทางการศกึษาระดบัปริญญาตรีทางการศกึษาขึ Nนไปหรือปริญญาตรีสาขาอื�น แตไ่ด้รับการสนบัสนนุ
ให้ได้รับวฒุิทางการศกึษาตามเกณฑ์ที� ก.ค.ศ. (สาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ) 
กําหนด (ได้รับการพฒันา/อบรมไมน้่อยกวา่ 20 ชั�วโมงตอ่ปี)  

2. ความรู้ความสามารถในการจดัประสบการณ์ที�เน้นเด็กเป็นสาํคญั ได้แก่  
2.1 อธิบายหลกัการ จดุหมาย โครงสร้างของหลกัสตูร สถานศกึษาระดบัปฐมวยัได้ 
2.2 อธิบายพฒันาการของเด็กตามวยัทั Nงด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญาได้ 
2.3 จดัประสบการณ์และกิจกรรมประจําวนัที�พฒันาศกัยภาพทางสมอง 

 2.4  ประเมินพฒันาการของเด็กและการนําผลไปพฒันาเด็ก 
 2.5  ใช้สื�อที�สอดคล้องกบักิจกรรม/หนว่ยการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

 กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
 พฤติกรรมการจดักิจกรรมของครู 
วิธีการประเมิน   
 สงัเกตพฤติกรรมการจดักิจกรรมของครู 
 สงัเกตสถานที�/ห้องเรียนของเด็กปฐมวยั  
 สงัเกตสถานที�นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื�องเลน่/ สนามเดก็เลน่/บอ่นํ Nา/บอ่ทราย/สวนหยอ่ม/ บริเวณภายโรงเรียน  
 สงัเกตแฟ้มข้อมลู/ระเบียนบคุคลของครู  
 สงัเกตแผนการจดัประสบการณ์ 
 สงัเกตหลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยั 
  สงัเกตหลกัฐานข้อมลูการประเมนิพฒันาการของเด็กปฐมวยั  ฯลฯ 
เกณฑ์ในการประเมิน                                                                                                                                                                 
 -แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ                                                                                             
 -แบบChecklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ  

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน

ประกอบการประเมิน 
1. การมวีฒุิทางการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีทางการศกึษาขึ Nนไป
หรือปริญญาตรีสาขาอื�น แต่
ได้รับการสนบัสนนุให้ได้รับวฒุิ
ทางการศกึษาตามเกณฑ์ที�  
ก.ค.ศ. 

…..1. มีวฒุกิารศกึษาปฐมวยั หรือวฒุิการศกึษาอื�นๆ 

มีประสบการณ์ในการสอน 
…..2. ได้รับการพฒันา/อบรมไมน้่อยกวา่ 20 ชั�วโมงตอ่ปี 
ระดับ 5 มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ ได้รับการพฒันา/

อบรมมากวา่ 40 ชั�วโมงตอ่ปี 
ระดับ 4 มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ ได้รับการพฒันา/

อบรมมากวา่ 30 ชั�วโมงตอ่ปี 
ระดับ 3 มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ 
ระดับ 2 มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ 1 ข้อ 
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ระดับ 1 ไมม่ีคณุสมบตัติามเกณฑ์ 
 

2. ความรู้ความสามารถในการ
จดัประสบการณ์ที�เน้นเดก็เป็น
สาํคญั 

….1 อธิบายหลกัการ จดุหมาย โครงสร้างของหลกัสตูร 
สถานศกึษาระดบัปฐมวยัได้ 
....2 อธิบายพฒันาการของเดก็ตามวยัทั Nงด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสตปัิญญาได้ 
....3 จดัประสบการณ์และกิจกรรมประจําวนัที�พฒันา
ศกัยภาพทางสมอง 
....4 ประเมินพฒันาการของเด็กและการนําผลไปพฒันา
เด็ก 
….5 ใช้สื�อที�สอดคล้องกบักิจกรรม/หนว่ยการเรียนรู้
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
ระดับ 5 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  5 ประเด็น เป็น

แบบอยา่งได้และสามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 
ระดับ 4 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  5 ประเด็น เป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 3 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  5 ประเด็น  
ระดับ 2 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  3-4 ประเด็น  

  ระดับ 1 ปฏิบตัิได้ครบถ้วน เหมาะสม  1-2 ประเด็น 

  

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
หน่วยงาน. .................................................................... 
มาตรฐานที� 5   ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ตัวบ่งชี  ที� /วัตถุประสงค์  5.10  ครูจดัทําสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรอง เพื�อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเดก็ 
ประเด็นพิจารณา 

1. การจดัทําสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรองเพื�อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 
กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในการประเมิน 
 พฤติกรรมการจดักิจกรรมของครู 
วิธีการประเมิน 
     แบบสงัเกตพฤติกรรมครู 
     แบบประเมินการกิจกรรมนิเทศและพฒันาครู   แฟ้มข้อมลู/ระเบียนบคุคลของครู 
เกณฑ์ในการประเมิน                                                                                                                                                                 
-แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ                                                                                             
-แบบChecklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ     

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
การจดัทําสารนิทศัน์
และนํามาไตร่ตรอง
เพื�อใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาเดก็ 

  

ครูจดัทําข้อมลูสารนิทศัน์อยา่งเป็นระบบ ให้เห็นร่องรอย
การพฒันาและการเรียนรู้ที�หลากหลายของเด็ก ประกอบด้วย 

-  มีการกําหนดเป้าหมาย การนําเสนอข้อมลูที�ผา่นการ
ไตร่ตรอง สะท้อนความสอดคล้องกบัหลกัสตูรปฐมวยัของ
สถานศกึษา  

- การจดัทําข้อมลูนี Nครอบคลมุการเตรียมวสัดอุปุกรณ์กบั
ข้อมลูที�จดัเก็บ  

- ดําเนินการวางแผนโดยคดัเลอืกวิธีการจดัเก็บข้อมลู 
จดัทํา และจดัแสดงข้อมลูหลากหลายประเภทเช่น การ
บรรยาย สรุปประสบการณ์เด็ก การบนัทกึพฤตกิรรม การ
วิเคราะห์ผลงานเด็กทั Nงรายบคุคลและกลุม่  

- การนําข้อมลูที�ได้มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก มกีาร
ปรับปรุงพฒันาให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง  
ระดับ 5 ระบบการจดัทําข้อมลูสารนิทศัน์ของเด็กโดยครู เป็น

แบบอยา่ง และสามารถชี Nแนะผู้ อื�นได้ 
ระดับ 4 ระบบการจดัทําข้อมลูสารนิทศัน์ของเด็กโดยครู มี

การปรับปรุงพฒันาให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 3 ระบบการจดัทําข้อมลูสารนิทศัน์ของเด็กโดยครู มี

ความเหมาะสม 
ระดับ 2 ระบบการจดัทําข้อมลูสารนิทศัน์ของเด็กโดยครู โดย

คดัเลอืกวิธีการจดัเก็บข้อมลู จดัทํา และจดัแสดงข้อมลู 
แตย่งัไมห่ลากหลายประเภท 

 - แฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio)    
 - บนัทกึพฒันาการเด็ก 
- การบรรยายเรื�องราว/
ประสบการณ์เดก็ เช่น การ
เรียน (Project Approach) 
- การสะท้อนตนเองของ
เด็ก   
 - ผลงานรายบคุคล ราย
กลุม่ 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ระดับ 1 ครูไมไ่ด้จดัทําข้อมลูสารนิทศัน์ ไมม่ีการไตร่ตรองเพื�อ

ใช้ประโยชน์ในการพฒันา 
 

ระดบัคณุภาพ   
                                                                                                                                                                                                                                  
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เกณฑ์ประเมินครูตามมาตรฐานท่ี 7 (ระดับพ้ืนฐาน) 
เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 

 
มาตรฐานที� 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 
หน่วยงาน.................................................................... 
ตัวบ่งชี  ที�   7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคณุภาพนกัเรียนทั Nงด้านความรู้ทกัษะกระบวนการสมรรถนะและคณุลกัษณะที�

พงึประสงค์ 
ประเด็นพิจารณา 
 1. ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนตามหลกัสตูร 

2. การเชื�อมโยงเป้าหมายคณุภาพนกัเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรและหลกัสตูรสถานศกึษากบั 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
3. การวางแผนการจดัการเรียนรู้มีการกําหนดเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียน ครอบคลมุทั Nงด้านความรู้ ทกัษะกระบวน 
สมรรถนะสาํคญัและคณุลกัษณะที�พงึประสงค์ 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน  
- แบบประเมินการวิเคราะห์หลกัสตูร  ฯลฯ 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1.ความรู้ความเข้าใจ
ในเป้าหมายคณุภาพ
ผู้ เรียนตามหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีร่องรอยและเอกสารในการวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลาง หลกัสตูร
สถานศกึษาดงันี N 
….1.วิสยัทศัน์ของหลกัสตูร 
….2.จดุหมายของหลกัสตูร 
….3. สมรรถนะสาํคญัของผู้ เรียน 
….4. คณุลกัษณะที�พงึประสงค์ของผู้ เรียน 
….5. มาตรฐานการเรียนรู้  
….6. ตวัชี Nวดั 
….7. สาระการเรียนรู้ 
….8.โครงสร้างเวลาเรียน 
….9.เกณฑ์การวดัและการประเมิน 
….10. การตดัสนิผล 
ระดับ 5  มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการ     

วิเคราะห์หลกัสตูร ครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 10 ข้อ และ
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4 มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการวเิคราะห์

หลกัสตูร ครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 10 ข้อ 
ระดับ 3 มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการวเิคราะห์

หลกัสตูร ครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 9 ข้อ 
ระดับ 2 มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการวเิคราะห์

หลกัสตูร ครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 7-8 ข้อ 
ระดับ 1 มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการวเิคราะห์

หลกัสตูร ครบถ้วนสมบรูณ์น้อยกวา่ 7 ข้อ 
2.  การเชื�อมโยง
เป้าหมายคณุภาพ
ผู้ เรียนและมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสตูร
และหลกัสตูรของ
สถานศกึษากบั
แผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเอกสารร่องรอยในการนําผลจากการวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางฯ
และหลกัสตูรสถานศกึษาลงสูกํ่าหนดการสอน/โครงการสอน
ครบถ้วนดงันี N 
.….1. วิสยัทศัน์ของหลกัสตูร 
….2. จดุหมายของหลกัสตูร  
….3. สมรรถนะสาํคญัของผู้ เรียน 
….4. คณุลกัษณะที�พงึประสงค์ของผู้ เรียน 
….5. มาตรฐานการเรียนรู้  
….6. ตวัชี Nวดั 
….7. สาระการเรียนรู้ 
….8. โครงสร้างเวลาเรียน 
….9. เกณฑ์การวดัและการประเมิน 
….10. การตดัสนิผล 
 
ระดับ 5  กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลมุครบถ้วน

สมบรูณ์จํานวน 10 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4 กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์

จํานวน 10 ข้อ 
ระดับ 3 กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์

จํานวน 9 ข้อ 
ระดับ 2 กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์

จํานวน 7-8 ข้อ 
ระดับ 1 กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์

น้อยกวา่ 7 ข้อ 

 -แบบประเมินการ
วิเคราะห์หลกัสตูร 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
3. การวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ มีการ
กําหนดเป้าหมายคณุ
หมายผู้ เรียน 
ครอบคลมุทั Nงด้าน
ความรู้ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
สาํคญัและคณุลกัษณะ
ที�พงึประสงค์ 

ครูมีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้และแผนการการจดัการเรียนรู้ที�
ครอบคลมุดงันี N 
….. 1. กําหนดเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนครอบคลมุด้านความรู้ 
….. 2. กําหนดเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนครอบคลมุด้านทกัษะ 
….. 3. กําหนดเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนครอบคลมุด้านกระบวนการ 
….. 4. กําหนดสมรรถนะที�สาํคญัของผู้ เรียน 
….. 5. กําหนดลกัษณะที�พงึประสงค์ของผู้ เรียน 
….. 6. จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงพฒันาการของผู้ เรียนครอบคลมุ

ด้านความรู้ 
….. 7. จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงพฒันาการของผู้ เรียนครอบคลมุ

ด้านทกัษะ 
….. 8. จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงพฒันาการของผู้ เรียนครอบคลมุ

ด้านกระบวนการ 
….. 9. จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงพฒันาการของผู้ เรียนครอบคลมุ

สมรรถนะที�สาํคญั 
….. 10. จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงพฒันาการของผู้ เรียน

ครอบคลมุคณุลกัษณะที�พงึประสงค์ 
 
ระดับ 5  มีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้และแผนการการจดัการ

เรียนรู้ที�ครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์ จํานวน 10 ข้อและ
เป็นแบบอยา่งได้ 

ระดับ 4 มีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้และแผนการการจดัการเรียนรู้
ที�ครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์ จํานวน 10 ข้อ 

ระดับ 3 มีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้และแผนการการจดัการเรียนรู้
ที�ครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์ จํานวน 9 ข้อ 

ระดับ 2 มีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้และแผนการการจดัการเรียนรู้
ที�ครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์ จํานวน 7-8  ข้อ 

ระดับ 1 มีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้และแผนการการจดัการเรียนรู้
ที�ครอบคลมุครบถ้วนสมบรูณ์ ครบถ้วนสมบรูณ์น้อยกวา่ 7  
ข้อ 

  

 เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 

หน่วยงาน ................................ 
ตัวบ่งชี  ที� 7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาศกัยภาพ

ของผู้ เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

1. การวเิคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
2. การใช้ข้อมลูผู้ เรียนวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
3.  การสง่ตอ่ข้อมลูสารสนเทศผู้ เรียน 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 
แบบวิเคราะห์ผู้ เรียนรายบคุคลฯลฯ 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. มีการวิเคราะห์
ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีร่องรอยในการนําข้อมลูมาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลดงันี N 
….. 1.  ประวตัิผู้ เรียน (ครอบครัว  สขุภาพ  วิธีการเรียนรู้) 
….. 2.  ผลการเรียนรู้รายวชิาที�เกี�ยวข้อง(พื Nนความรู้เดมิ) 
….. 3.  ผลการเรียนเฉลี�ยรายภาค 
….. 4.  ผลการเรียนของกลุม่สาระจะจดัแผนการเรียนรู้ 
….. 5.  ผลการประเมิน SDQ 
….. 6. ผลการทดสอบของงานแนะแนว (วดัเชาว์  วดัอารมณ์   

วดัแวว  สงัคมมิติ กรณีศกึษา วดัเจตคติฯลฯ ) 
….. 7. ผลการทดสอบ Pre-test, Post-test, ข้อสอบมาตรฐานฯลฯ 
ระดับ 5 มีการนําข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 7 

ข้อ 
ระดับ 4 มีการนําข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 5-6 

ข้อ 
ระดับ 3 มีการนําข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 4 

ข้อ 
ระดับ 2 มีการนําข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 3 

ข้อ 
ระดับ 1 มีการนําข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล ตํ�า

กวา่ 3 ข้อ 

 -แบบวิเคราะห์
ผู้ เรียนรายบคุคล 
1.ผลสมัฤทธิr 
2.ระเบียนสะสม
(ปพ8) 
3.SDQ 
4.Pre Test , Post 
Test 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
2.การใช้ข้อมลูผู้ เรียน
วางแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูนําข้อมลูจากการวเิคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลมาใช้ในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี N 
….. 1. คํานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
….. 2. กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนหลากหลาย 
….. 3. กิจกรรมที�จดัเหมาะสมกบัผู้ เรียนที�แตกตา่งกนั 
….. 4. จดักิจกรรมที�แสดงถึงการพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพผู้เรียน 
….. 5. จดักิจกรรมที�แสดงถึงการแก้ปัญหาของผู้ เรียน 
….. 6. เป็นที�ปรึกษาหรือให้คาํแนะนํากบัเพื�อนครูในการจดักิจกรรมที�เป็น

แบบอยา่งที�ดีในการพฒันาผู้ เรียน 
 
ระดับ 5 ครูใช้ข้อมลูผู้ เรียนมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน  6 ข้อ

และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4 ครูใช้ข้อมลูผู้ เรียนมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน 6  ข้อ 
ระดับ 3 ครูใช้ข้อมลูผู้ เรียนมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน  5 ข้อ 
ระดับ 2  ครูใช้ข้อมลูผู้ เรียนมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน 4 ข้อ 
ระดับ 1 ครูใช้ข้อมลูผู้ เรียนมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน ตํ�ากวา่ 

4 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การสง่ตอ่ข้อมลู
สารสนเทศผู้ เรียน 

ครูผู้สอนมีการดาํเนินการสง่ตอ่ข้อมลูสารสนเทศดงันี N 
….. 1. มีการจดัทําข้อมลูสารสนเทศผู้ เรียนเป็นรายบคุคลที�ใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน 
….. 2. มีการจดัทําข้อมลูสารสนเทศสรุปการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น

รายบคุคล 
….. 3. มีการสง่ตอ่ข้อมลูสารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบคุคลให้กบั

ครูผู้สอนในระดบัที�สงูขึ Nน 
….. 4. มีการสง่ตอ่ข้อมลูสารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบคุคลให้กบั

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง หรือตามที�โรงเรียนกําหนด 
 
ระดับ 5  ครูมีการจดัทําสารสนเทศผู้ เรียนเป็นรายบคุคลครบถ้วน 4 ข้อ 

และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4 ครูมีการจดัทําสารสนเทศผู้ เรียนเป็นรายบคุคลครอบคลมุจํานวน 

4 ข้อ 
ระดับ 3 ครูมีการจดัทําสารสนเทศผู้ เรียนเป็นรายบคุคลครอบคลมุ

จํานวน 3 ข้อ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ระดับ 2 ครูมีการจดัทําสารสนเทศผู้ เรียนเป็นรายบคุคลครอบคลมุจํานวน 

2 ข้อ 
ระดับ 1 ครูมีการจดัทําสารสนเทศผู้ เรียนเป็นรายบคุคลครอบคลมุจํานวน 

ตํ�ากวา่ 2 ข้อ 

 เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน ............................... 
ตัวบ่งชี  ที� 7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและพฒันาการทางสติปัญญา 
ประเด็นพิจารณา 

1. การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. การบริหารจดัการชั Nนเรียนเชิงบวก 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 

- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. การออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูออกแบบแผนการเรียนรู้โดยมอีงค์ประกอบตา่งๆ ดงันี N 
….. 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
….. 2. ตวัชี Nวดัสมรรถนะสาํคญั 
….. 3. คณุลกัษณะที�พงึประสงค์ 
….. 4. ใช้เทคนิคการสอนหลากหลายสอดคล้องกบัความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคล 
…..  5. กําหนดสื�อการสอนหลากหลายเหมาะสมกบักิจกรรมและ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
….. 6.  กําหนดแหลง่เรียนรู้ที�หลากหลายเหมาะสมกบักิจกรรมและ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
….. 7. กิจกรรมที�จดัสง่เสริมพฒันาการด้านสติปัญญาของผู้เรียนตาม

ระดบัความสามารถ 
….. 8. นําผลการประเมินการออกแบบการเรียนรู้จากบนัทกึหลงัสอน

นํามาพฒันาการออกแบบการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 5ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ 8 ข้อ และเป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 4ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ 8 ข้อ 
ระดับ 3ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ  6 - 7ข้อ 
ระดับ 2ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ  5 ข้อ 
ระดับ 1ครูออกแบบแผนการสอนครอบคลมุน้อยกวา่ 5 ข้อ 

 1.แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
-สมรรถนะ 
-ลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์  
-วิธีสอน  
-เทคนิคการสอน 
-สื�อ/แหลง่เรียนรู้ 
2.แบบนิเทศการ
สอน 
3.บนัทกึหลงัสอน 
(ดกูารปรับปรุง
พฒันา) 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
2. การจดักิจกรรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ข้อ
ใดบ้าง 
….. 1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
….. 2.  ใช้เทคนิคการสอนตามที�แผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
…...3 ใช้สื�อการสอนตามที�แผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
….. 4.  ใช้แหลง่เรียนรู้ตามที�แผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
… . 5.  จดัทําบนัทกึหลงัสอนประเมินการจดัแผนการเรียนรู้ตามที�

ออกแบบไว้ และแนวทางการพฒันา 
ระดับ  5  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้

ครอบคลมุจํานวน 5 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ  4  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ  3  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ  2  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1   ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวนตํ�ากวา่ 3 ข้อ 

  

3. การบริหารจดัการ 
ชั Nนเรียนเชิงบวก 

.........1. ครูให้ความเคารพศกัดิrศรีของผู้ เรียน 

.........2. ครูพฒันาพฤตกิรรมที�พงึประสงค์ให้เกิดกบัผู้ เรียน 

.........3. ครูจดักิจกรรมสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมโดยคาํนงึถึง 
            ความต้องการและพฒันาการของผู้ เรียน 
..........4. ครูให้ความยตุิธรรมเทา่เทียมกนัและไมเ่ลอืกปฏิบตัิกบั 
            ผู้ เรียน 
..........5. ครูเสริมสร้างความสามคัคี กลมเกลยีวในกลุม่ให้กบั   
             ผู้ เรียน 
ระดับ  5  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้

ครอบคลมุจํานวน 5 ข้อ เป็นแบบอยา่งได้ และแนะนําผู้ อื�น
ได้ 

ระดับ  4  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
ครอบคลมุจํานวน 5ข้อ เป็นแบบอยา่งได้ 

ระดับ  3  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
ครอบคลมุจํานวน 5ข้อ 

ระดับ  2  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ครอบคลมุจํานวน 4 - 1ข้อ 

ระดับ 1 ครูไมจ่ดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�
ออกแบบไว้ 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน....................... 
ตัวบ่งชี  ที�7.4  ครูใช้สื�อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที�เอื Nอตอ่การเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
 1.การใช้สื�อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
 2. การนําบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ�นมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
 - แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1.การใช้สื�อเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการ
จดัการเรียนรู้ 
 

ครูมีร่องรอยและเอกสารที�แสดงถึง 
.....1. คูม่ือประกอบการสอน 
.....2. สื�อการสอน (วสัด ุอปุกรณ์) 
.....3. สื�อเทคโนโลยี 
.....4. ข้อมลูสารสนเทศ 
.....5. งานวจิยั 
ระดับ 5ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 5 ประเภทและเป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 4ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 5 ประเภท 
ระดับ 3ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 4 ประเภท 
ระดับ 2ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 3 ประเภท 
ระดับ 1ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน ตํ�ากวา่ 3 ประเภท 

 -แบบสาํรวจ 
-ตรวจแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

2. การนําบริบทและ
ภมูิปัญญาของท้องถิ�น
มาบรูณาการในการ
จดัการเรียนรู้ 
 

........1. มีการเลอืกใช้สื�อภมูิปัญญาท้องถิ�นมาจดัการเรียนรู้ 

........2. มีการเลอืกใช้ทรัพยากรในท้องถิ�นอยา่งคุ้มคา่ 

........3. ครูจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม สื�อการสอน ให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ 
........4. ครูจดักิจกรรมที�สง่เสริมการใช้ห้องเรียน/แหลง่เรียนรู้  
ที�หลากหลาย 
……5. สื�อการสอนมีความคงทนใช้ได้ยาวนาน 
 
ระดบั 5  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 5 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดบั 4  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 5 ข้อ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ระดบั 5  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 4 ข้อ 
ระดบั 4  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 3 ข้อ 
ระดบั 4  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ ตํ�ากวา่ 3 ข้อ 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน................................... 
ตัวบ่งชี  ที� 7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที�หลากหลาย 
ประเด็นพิจารณา 

1. ครูพฒันาเครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนที�มีคณุภาพตามหลกัการวดัผลและประเมินผลสอดคล้องกบั 
ทกุมาตรฐานและตวัชี Nวดัตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั Nงจดัเก็บเครื�องมืออยา่งเป็นระบบ 
2. วดัและประเมินผลพฒันาการของผู้ เรียนด้วยวิธีการและเครื�องมือที�หลากลายและตดัสนิผลการเรียนรู้ 
โดยพิจารณาคะแนนพฒันาการ 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   ฯลฯ 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. ครูพฒันาเครื�องมือ
วดัและประเมินผลการ
เรียนที�มีคณุภาพตาม
หลกัการวดัผลและ
ประเมินผลสอดคล้อง
กบัทกุมาตรฐานและ
ตวัชี Nวดัตามกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ 
พร้อมทั Nงจดัเก็บ
เครื�องมืออยา่งเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีร่องรอยหลกัฐานในเรื�องการพฒันาเครื�องมือวดัและประเมินผล
ผู้ เรียน ดงันี N 
….. 1. เลอืกวิธีและเครื�องมอืการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของผู้ เรียนอยา่งหลากหลาย 
..... 2.  สร้างเครื�องมือที�ใช้วดัประเมินผลการเรียนและพฒันาการ
ผู้ เรียนมีคณุภาพตามหลกัการวดัและประเมินผล 
..... 3.   เครื�องมือที�ใช้วดัและประเมินผลสอดคล้องกบัทกุ
มาตรฐานและตวัชี Nวดัตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
..... 4.  มีการหาคณุภาพของเครื�องมือเพื�อพฒันาเครื�องมือวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
..... 5.  มีระบบจดัเก็บเครื�องมือวดัและประเมินผล 
 
ระดับ 5มีการดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 3มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 2  มีการดาํเนินงานครบถ้วนจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินงานครบถ้วนจํานวน ตํ�ากวา่ 3 ข้อ  

 1. แบบวิเคราะห์
ข้อสอบ 
2. แบบประเมิน
แผน 
3.แบบนิเทศ 

2. วดัและประเมินผล     มีร่องรอยหลกัฐานการวดัและประเมินผลพฒันาการผู้ เรียน ดงันี N   
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
พฒันาการของผู้ เรียน
ด้วยวิธีการและ
เครื�องมือที�หลากลาย
และตดัสนิผลการ
เรียนรู้โดยพิจารณา
คะแนนพฒันาการ 
 

..... 1.  การวดัและประเมินผลพฒันาผู้ เรียนด้วยวิธีการที�
หลากหลาย สอดคล้องกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

..... 2.   เลอืกใช้เครื�องมือวดัและประเมินผลที�หลากหลายในการ
วดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

..... 3.   มีการวดัและการประเมนิการเรียนรู้ของผู้ เรียนก่อนเรียน 
เพื�อจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

..... 4.  มีการวดัและประเมินผลระหวา่งเรียน เพื�อติดตามดู
พฒันาการในการเรียนรู้ ตลอดจนจดุบกพร่องของผู้ เรียนเพื�อ
ปรับปรุงแก้ไข ซอ่มเสริม 

..... 5 . มีการประเมินผลหลงัสิ Nนสดุการเรียนการสอนหรือการจดั
กิจกรรม เพื�อสรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

..... 6.  การตดัสนิผลการเรียนรู้พิจารณาจากคะแนนพฒันาการ 
 
ระดับ 5 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน   

6 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน

จํานวน 6 ข้อ 
ระดับ 3  มีการวดัและการประเมินผลพฒันาการผู้เรียนครบถ้วน

จํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 2 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน

จํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 1 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน

จํานวนน้อยกวา่ 4 ข้อ 
 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน............................................ 
ตัวบ่งชี  ที� 7.6 ครูให้คําแนะนําคาํปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทั Nงด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ประเด็นพิจารณา 

1. ครูให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา แก่ผู้ เรียน ครูศกึษาผู้ เรียนเป็นรายบคุคลมีการช่วยเหลอืผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  
โดยให้คาํแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ เป็นแบบอยา่งที�ดี รวมทั Nงให้
คําแนะนําชี Nแนะแก่ผู้ อื�นได้ 

2. การแก้ไขผู้ เรียน ประสานความร่วมมือกบัผู้ เกี�ยวข้องในการดแูลชว่ยเหลอืผู้ เรียนทั Nงด้านการเรียนและด้านคณุภาพ
ชีวิตด้วยความเทา่เทียมกนัรายงานผลผู้ เรียนเป็นรายบคุคลให้ผู้ปกครองทราบ 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน   ฯลฯ 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. ครูให้คาํแนะนํา 
คําปรึกษา แก่ผู้ เรียน ครู
ศกึษาผู้ เรียนเป็น
รายบคุคลมกีาร
ช่วยเหลอืผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล โดยให้
คําแนะนํา คําปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาของ
ผู้ เรียนอยา่งเป็นระบบ 
เป็นแบบอยา่งที�ดี 
รวมทั Nงให้คาํแนะนํา
ชี Nแนะแก่ผู้ อื�นได้ 
 

ครูมีร่องรอยและเอกสารในการดาํเนินการดงันี N 
..... 1.  ครูมีข้อมลูสารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
(ตามข้อ 7.2(1)) 
..... 2.  นําข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการดแูลให้ความชว่ยเหลอืทั Nง
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 
..... 3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี Nแนะ ในการแก้ปัญหาผู้ เรียนอยา่ง
เป็นระบบ 
.....  4.  เป็นแบบอยา่งที�ดใีนการดแูล ให้คําแนะนํา คาํปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาผู้ เรียน  
..... 5.  สามารถชี Nแนะการดาํเนินการให้กบัผู้ อื�นได้ 
 
ระดับ 5มีการดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อเป็นแบบอยา่งได้ และ

สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการจํานวน 5 ข้อ เป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 3มีการดําเนินการจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 2  มีการดาํเนินการจํานวน4-3 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินงานน้อยกวา่ 2 ข้อ 
 

 1. บนัทกึหลงัสอน 
2. SDQ 
3. ปพ.8 
4.แบบบนัทกึ
พฤติกรรมผู้ เรียน 
5. แบบนิเทศ 

2.  การแก้ไขผู้ เรียน ครูมีการดําเนินการตามระบบดแูลผู้ เรียน ดงันี N   
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ประสานความร่วมมือ
กบัผู้ เกี�ยวข้องในการ
ดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียน
ทั Nงด้านการเรียนและ
ด้านคณุภาพชีวติด้วย
ความเทา่เทียมกนั
รายงานผลผู้ เรียนเป็น
รายบคุคลให้
ผู้ปกครองทราบ 

..... 1.  มีการประสานงานกบัครูผู้สอน  ครูประจําชั Nน  ฝ่ายวชิาการ 
หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องในการช่วยเหลอืผู้ เรียนในด้านการเรียน เป็น
รายบคุคลด้วยความเทา่เทียมกนั 

..... 2.  มีการประสานกบัครูแนะแนว  ครูประจําชั Nน ครูที�ปรึกษา 
หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องในการดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียนในด้านคณุภาพ
ชีวิตเป็นรายบคุคลด้วยความเทา่เทียมกนั 

..... 3.มีการประสานครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ในกรณีของ
ผู้ เรียนที�อยูใ่นกลุม่เสี�ยง กลุม่ปัญหา เพื�อดแูลแก้ไขอยา่ง
ใกล้ชิด 

..... 4. มีการสง่ตอ่ผู้ เรียนที�ต้องการการดแูลเป็นพิเศษจาก
ผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะทาง 

..... 5.  ประสานความร่วมมือกบั ผู้ปกครอง เพื�อร่วมกนัดแูล 
พฒันาผู้ เรียนและแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

..... 6.  มีการรายงานผลการดําเนินงานในการดแูลผู้ เรียนด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวติเป็นรายบคุคลให้ผู้ปกครองทราบ 

 
ระดบั 5  มีการดาํเนินการครบถ้วน 6 ข้อ 
ระดบั 4  มีการดาํเนินการครบถ้วนจํานวน  5 ข้อ 
ระดบั 3  มีการดาํเนินการครบถ้วนจํานวน  4 ข้อ 
ระดบั 2  มีการดาํเนินการครบถ้วนจํานวน  3 ข้อ 
ระดบั 1  มีการดาํเนินการน้อยกวา่ - ข้อ 
 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน........................... 
ตัวบ่งชี  ที� 7.7ครูมีการศกึษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที�ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ประเด็นพิจารณา1.การศกึษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
2. การใช้ผลวิจยัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- วิจยัในชั Nนเรียน   ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 

- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1.การศกึษาวจิยัและ
พฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
 

.....1. ศกึษาปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ในวิชาที�ตนเองรับผิดชอบ 

.....2. กําหนดประชากรในการศกึษาตรงตามปัญหาที�ศกึษา 

.....3. กําหนดตวัแปรในการศกึษาที�ชดัเจน(ตวัแปรต้นและตวัแปร
ตาม) 

.....4. จดัทําเครื�องมอืวิจยัที�เหมาะสม 

.....5. มีวิธีดาํเนินการวจิยัที�เหมาะสม โดยมีการศกึษาองค์ความรู้ที�
เกี�ยวข้องและนํามาประยกุต์ใช้ในการดาํเนินการวจิยั 

.....6. ใช้สถิตวิิเคราะห์ข้อมลูที�เหมาะสม 

.....7. ออกแบบการวจิยั โดยสามารถลดตวัแปรคลาดเคลื�อนและ
ตวัแปรแทรกซ้อน ที�ทําให้ได้ผลการวิจยัที�ตรงสภาพจริง 

ระดับ 5มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 7 ข้อเป็นแบบอยา่งได้และ
สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 

ระดับ 4มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 7 ข้อเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 3มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 6 ข้อ 
ระดับ 2มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ ตํ�ากวา่ 5 ข้อ 

 1.บนัทกึหลงัสอน 
2.แบบประเมิน
งานวจิยัในชั Nน
เรียน 
 

2. การใช้ผลวิจยัใน
การพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
 
 
 

การใช้ผลการวจิยั 
.....1. สามารถแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้หรือพฒันาผู้ เรียน 
.....2. มีการเผยแพร่งานวิจยัในรูปแบบตา่งๆ 
.....3. สามารถแนะนําให้ผู้ อื�นนําผลวิจยัไปแก้ปัญหาและจดัการ

เรียนรู้ 
.....4. ผลงานวิจยัสามารถนําไปใช้กบักลุม่สาระการเรียนรู้อื�นได้ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
.....5. มีการนําผลการวิจยัไปพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 5มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 2 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 1 ข้อ หรือไมม่ี 
 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน ......................................... 
ตัวบ่งชี  ที� 7.8  ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและเป็นสมาชิกที�ดีของสถานศกึษา 
ประเด็นพิจารณา 

1. ครูยดึมั�นและปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- จรรยาบรรณตอ่ตนเอง 
- จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ 
- จรรยาบรรณตอ่ผู้ รับบริการ 
- จรรยาบรรณตอ่ผู้ ร่วมประกอบวชิาชีพ 
- จรรยาบรรณตอ่สงัคม 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน  ฯลฯ 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. ครูยดึมั�นและปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

……1. ครูมีจรรยาบรรณตอ่ตนเอง 
……2. ครูมีจรรยาบรรณตอ่วชิาชีพ 
……3. ครูมีจรรยาบรรณตอ่ผู้ รับบริการ 
……4. ครูมีจรรยาบรรณตอ่ผู้ ร่วมประกอบวชิาชีพ 
……5. ครูมีจรรยาบรรณตอ่สงัคม 
 
ระดับ 5  ครูมีคณุลกัษณะครบ 5 ข้อเป็นแบบอยา่งได้และ

สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 
ระดับ 4  ครูมีคณุลกัษณะครบ 5ข้อเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 3ครูมีคณุลกัษณะครบ 5 ข้อ 

ระดับ 2ครูมีคณุลกัษณะครบ 4-3ข้อ 

ระดับ 1ครูมีคณุลกัษณะครบ 2-1ข้อ 
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หน่วยงาน ....................................................... 
ตัวชี  วัดความสาํเร็จที� ................................................................. 
ตัวบ่งชี  ที� /วัตถุประสงค์  7.9  ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ได้รับมอบหมายเตม็เวลาเต็มความสามารถ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ที�  
1. ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
2. ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- แบบประเมิน 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1.ครูจดัการเรียนการ
สอนตามวชิาที�ได้รับ
มอบหมายเตม็เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มีร่องรอยและเอกสารยืนยนัในการจดัการเรียนการสอนของครู
ดงันี N 
ระดับ 5. ปฏิบตัิงานการสอนตามวิชาที�ได้รับมอบหมายตามเวลา
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลกัสตูร   
ระดับ 4 ปฏิบตัิงานการสอนตามวิชาที�ได้รับมอบหมายตามเวลา
ไมค่รบถ้วน  เนื�องจากไมม่าปฏิบตัิหน้าที� แตไ่ด้ทําการสอนชดเชย
ครบถ้วน 
ระดับ 3.  ทําการแลกคาบการสอนก่อนลว่งหน้า ในกรณีที�ลากิจ  
หรือขอแลกคาบการสอนหลงัจากไมไ่ด้มาปฏิบตัิหน้าที� 
ระดับ 2   ในกรณีที�ขาดสอน   จะทําการวางแผนการสอนใหม ่
ปรับคาบเรียน  เพื�อให้ครอบคลมุสาระ มาตรฐาน และตวัชี Nวดัของ
รายวชิาที�สอน   
ระดับ 1  ปฏิบตัิงานการสอนตามวิชาที�ได้รับมอบหมายตามเวลา
ไมค่รบถ้วนตามโครงสร้างหลกัสตูร   

 ตารางสอน 
สถิติการมาทํางาน 
ผลการประเมิน
การเตรียมการ
สอน 
ผลการนิเทศด้าน
.... 
รางวลัของผู้ เรียน 
(ที�ครูตนเองสอน) 
ระดบัเขตพื Nนที�
การศกึษาขึ Nนไป 
บนัทกึการเข้าสอน
แทน 

2. ครูจดัการเรียนการ
สอนตามวชิาที�ได้รับ
มอบหมายเตม็
ความสามารถ 

    มีร่องรอย เอกสาร หลกัฐานในการการจดัการเรียนการสอนเตม็
ความสามารถดงันี N 
….. 1.  ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูรเพื�อจดัทําแผนการเรียนรู้ที�
สนองผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
 ..... 2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที�ได้

จดัเตรียมไว้ เพื�อพฒันาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามที�หลกัสตูรกําหนด 
..... 3.  มีการจดัทําบนัทกึหลงัสอน เพื�อประเมินการจดัการเรียน
การสอนเพื�อนํามาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนและ
พฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เนื�อง 
..... 4 .  เป็นต้นแบบหรือแบบอยา่งที�ดีสามารถให้คําชี Nแนะ แนะนํา
ผู้ อื�นได้ 
….. 5.   สง่เสริมหรือพฒันาผู้ เรียนจนสามารถได้รับรางวลัจากการ
แขง่ขนัความเป็นเลศิตั Nงแตร่ะดบัเขตพื Nนที�การศกึษาขึ Nนไป 
 
ระดับ 5  มีการปฏิบตัิครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 5 ข้อ และเป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 4  มีการปฏิบตัิครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 3  มีการปฏิบตัิครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 2  มีการปฏิบตัิครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1  มีการปฏิบตัิครบถ้วนสมบรูณ์จํานวน ตํ�ากวา่ 3 ข้อ  

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เกณฑ์ประเมินครูตามด้านท่ี 3.1 (ระดับอาชีวะ) 
เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 

 
หน่วยงาน ............................... 
ตัวบ่งชี  ที� 1 ครูผู้สอนจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที�หลากหลาย   
ประเด็นพิจารณา 

1. การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. การบริหารจดัการชั Nนเรียนเชิงบวก 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 

- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. การออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูออกแบบแผนการเรียนรู้โดยมอีงค์ประกอบตา่งๆ ดงันี N 
….. 1. สาระการเรียนรู้ 
….. 2. สมรรถนะสาํคญั 
….. 3. คณุลกัษณะที�พงึประสงค์ 
….. 4. ใช้เทคนิคการสอนหลากหลายสอดคล้องกบัความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคล 
…..  5. กําหนดสื�อการสอนหลากหลายเหมาะสมกบักิจกรรมและ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
….. 6.  กําหนดแหลง่เรียนรู้ที�หลากหลายเหมาะสมกบักิจกรรมและ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
….. 7. กิจกรรมที�จดัสง่เสริมพฒันาการด้านสติปัญญาของนกัเรียน

ตามระดบัความสามารถ 
….. 8. นําผลการประเมินการออกแบบการเรียนรู้จากบนัทกึหลงัสอน

นํามาพฒันาการออกแบบการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 5ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ 8 ข้อ และเป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 4ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ 8 ข้อ 
ระดับ 3ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ  6 - 7ข้อ 

 1.แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
-สมรรถนะ 
-ลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์  
-วิธีสอน  
-เทคนิคการสอน 
-สื�อ/แหลง่เรียนรู้ 
2.แบบนิเทศการ
สอน 
3.บนัทกึหลงัสอน 
(ดกูารปรับปรุง
พฒันา) 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ระดับ 2ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลมุ  5 ข้อ 
ระดับ 1ครูออกแบบแผนการสอนครอบคลมุน้อยกวา่ 5 ข้อ 

2. การจดักิจกรรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ข้อ
ใดบ้าง 
….. 1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
….. 2.  ใช้เทคนิคการสอนตามที�แผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
…...3  ใช้สื�อการสอนตามที�แผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
….. 4.  ใช้แหลง่เรียนรู้ตามที�แผนการจดัการเรียนรู้ที�ออกแบบไว้ 
… . 5.  จดัทําบนัทกึหลงัสอนประเมินการจดัแผนการเรียนรู้ตามที�

ออกแบบไว้ และแนวทางการพฒันา 
ระดับ  5  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้

ครอบคลมุจํานวน 5 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ  4  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ  3  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ  2  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1   ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการ 

  

3. การบริหารจดัการ 
ชั Nนเรียนเชิงบวก 

.........1. ครูให้ความเคารพศกัดิrศรีของนกัเรียน 

.........2. ครูพฒันาพฤตกิรรมที�พงึประสงค์ให้เกิดกบันกัเรียน 

.........3. ครูจดักิจกรรมสง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมโดยคํานงึถงึ 
            ความต้องการและพฒันาการของนกัเรียน 
..........4. ครูให้ความยตุิธรรมเทา่เทียมกนัและไมเ่ลอืกปฏิบตัิกบั 
            นกัเรียน 
..........5. ครูเสริมสร้างความสามคัคี กลมเกลยีวในกลุม่ให้กบั   
             นกัเรียน 
ระดับ  5  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้

ครอบคลมุจํานวน 5 ข้อ เป็นแบบอยา่งได้ และแนะนําผู้ อื�น
ได้ 

ระดับ  4  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
ครอบคลมุจํานวน 5ข้อ เป็นแบบอยา่งได้ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ระดับ  3  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 5ข้อ 
ระดับ  2  ครูจดักิจกรรมการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

ครอบคลมุจํานวน 4 - 1ข้อ 
ระดับ 1 ครูไมจ่ดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�

ออกแบบไว้ 
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   
ระดบัคณุภาพ   

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน................................... 
ตัวบ่งชี  ที� 2. ครูผู้สอนวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
ประเด็นพิจารณา 

1. ครูพฒันาเครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนที�มีคณุภาพตามหลกัการวดัผลและประเมินผลสอดคล้องกบั 
ทกุจดุประสงค์และสมรรถนะตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั Nงจดัเก็บเครื�องมืออยา่งเป็นระบบ 
2. วดัและประเมินผลพฒันาการของนกัเรียนด้วยวิธีการและเครื�องมือที�หลากลายและตดัสนิผลการเรียนรู้ 
โดยพิจารณาคะแนนพฒันาการ 

กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 
        - แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 
        - ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. ครูพฒันาเครื�องมือ
วดัและประเมินผลการ
เรียนที�มีคณุภาพตาม
หลกัการวดัผลและ
ประเมินผลสอดคล้อง
กบัทกุจดุประสงค์และ
สมรรถนะตาม
กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ พร้อมทั Nง
จดัเก็บเครื�องมืออยา่ง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีร่องรอยหลกัฐานในเรื�องการพฒันาเครื�องมือวดัและประเมินผล
นกัเรียน ดงันี N 
….. 1. เลอืกวิธีและเครื�องมอืการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของนกัเรียนอยา่งหลากหลาย 
..... 2.  สร้างเครื�องมือที�ใช้วดัประเมินผลการเรียนและพฒันาการ
นกัเรียนมคีณุภาพตามหลกัการวดัและประเมินผล 
..... 3.   เครื�องมือที�ใช้วดัและประเมินผลสอดคล้องกบัทกุ
มาตรฐานและตวัชี Nวดัตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
..... 4.  มีการหาคณุภาพของเครื�องมือเพื�อพฒันาเครื�องมือวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
..... 5.  มีระบบจดัเก็บเครื�องมือวดัและประเมินผล 
 
ระดับ 5มีการดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 4มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 3มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 2  มีการดาํเนินงานครบถ้วนจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินงานครบถ้วนจํานวน ตํ�ากวา่ 3 ข้อ 

 1. แบบวิเคราะห์
ข้อสอบ 
2. แบบประเมิน
แผน 
3.แบบนิเทศ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
2. วดัและประเมินผล
พฒันาการของ
นกัเรียนด้วยวิธีการ
และเครื�องมือที�หลาก
ลายและตดัสนิผลการ
เรียนรู้โดยพิจารณา
คะแนนพฒันาการ 
 

    มีร่องรอยหลกัฐานการวดัและประเมินผลพฒันาการนกัเรียน 
ดงันี N 
..... 1.  การวดัและประเมินผลพฒันานกัเรียนด้วยวธีิการที�

หลากหลาย สอดคล้องกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของนกัเรียน 
..... 2.   เลอืกใช้เครื�องมือวดัและประเมินผลที�หลากหลายในการ

วดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
..... 3.   มีการวดัและการประเมนิการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน 

เพื�อจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบันกัเรียน 
..... 4.  มีการวดัและประเมินผลระหวา่งเรียน เพื�อติดตามดู

พฒันาการในการเรียนรู้ ตลอดจนจดุบกพร่องของนกัเรียนเพื�อ
ปรับปรุงแก้ไข ซอ่มเสริม 

..... 5 . มีการประเมินผลหลงัสิ Nนสดุการเรียนการสอนหรือการจดั
กิจกรรม เพื�อสรุปผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

..... 6.  การตดัสนิผลการเรียนรู้พิจารณาจากคะแนนพฒันาการ 
 

ระดับ 5 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน   
6 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 

ระดับ 4 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน
จํานวน 6 ข้อ 

ระดับ 3  มีการวดัและการประเมินผลพฒันาการผู้เรียนครบถ้วน
จํานวน 5 ข้อ 

ระดับ 2 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน
จํานวน 4 ข้อ 

ระดับ 1 มีการวดัและการประเมนิผลพฒันาการผู้ เรียนครบถ้วน
จํานวนน้อยกวา่ 4 ข้อ 

  

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   
เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน....................... 
ตัวบ่งชี  ที� 3  ครูผู้สอนใช้สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา และแหลง่เรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
ประเด็นพิจารณา 
 1.การใช้สื�อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
 2. การนําบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ�นมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
 - แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1.การใช้สื�อเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการ
จดัการเรียนรู้ 
 

ครูมีร่องรอยและเอกสารที�แสดงถึง 
.....1. คูม่ือประกอบการสอน 
.....2. สื�อการสอน (วสัด ุอปุกรณ์) 
.....3. สื�อเทคโนโลยี 
.....4. ข้อมลูสารสนเทศ 
.....5. งานวจิยั 
ระดับ 5ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 5 ประเภทและเป็น

แบบอยา่งได้ 
ระดับ 4ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 5 ประเภท 
ระดับ 3ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 4 ประเภท 
ระดับ 2ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน 3 ประเภท 
ระดับ 1ครูใช้สื�อประกอบการสอนได้ครบถ้วน ตํ�ากวา่ 3 ประเภท 
 

 -แบบสาํรวจ 
-ตรวจแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

2. การนําบริบทและ
ภมูิปัญญาของท้องถิ�น
มาบรูณาการในการ
จดัการเรียนรู้ 
 

........1. มีการเลอืกใช้สื�อภมูิปัญญาท้องถิ�นมาจดัการเรียนรู้ 

........2. มีการเลอืกใช้ทรัพยากรในท้องถิ�นอยา่งคุ้มคา่ 

........3. ครูจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม สื�อการสอน ให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ 
........4. ครูจดักิจกรรมที�สง่เสริมการใช้ห้องเรียน/แหลง่เรียนรู้  
ที�หลากหลาย 
……5. สื�อการสอนมีความคงทนใช้ได้ยาวนาน 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
ระดบั 5  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 5 ข้อ และเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดบั 4  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 5 ข้อ 
ระดบั 5  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 4 ข้อ 
ระดบั 4  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ 3 ข้อ 
ระดบั 4  ครูมีพฤตกิรรม  ครบ ตํ�ากวา่ 3 ข้อ 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน........................... 
ตัวบ่งชี  ที�  4 ครูผู้สอนทําวิจยัเพื�อพฒันาคณุภาพจดัการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 1.  การศกึษาวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
   2. การใช้ผลวจิยัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

- วิจยัในชั Nนเรียน   ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 

- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1.การศกึษาวจิยัและ
พฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
 

.....1. ศกึษาปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ในวิชาที�ตนเองรับผิดชอบ 

.....2. กําหนดประชากรในการศกึษาตรงตามปัญหาที�ศกึษา 

.....3. กําหนดตวัแปรในการศกึษาที�ชดัเจน(ตวัแปรต้นและตวัแปร
ตาม) 

.....4. จดัทําเครื�องมอืวิจยัที�เหมาะสม 

.....5. มีวิธีดาํเนินการวจิยัที�เหมาะสม โดยมีการศกึษาองค์ความรู้ที�
เกี�ยวข้องและนํามาประยกุต์ใช้ในการดาํเนินการวจิยั 

.....6. ใช้สถิตวิิเคราะห์ข้อมลูที�เหมาะสม 

.....7. ออกแบบการวจิยั โดยสามารถลดตวัแปรคลาดเคลื�อนและ
ตวัแปรแทรกซ้อน ที�ทําให้ได้ผลการวิจยัที�ตรงสภาพจริง 

ระดับ 5 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 7 ข้อเป็นแบบอยา่งได้และ
สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 

ระดับ 4มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 6 ข้อเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 3มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 7ข้อ 
ระดับ 2มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 3-4 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 2-1 ข้อ หรือไมม่ี 

 1.บนัทกึหลงัสอน 
2.แบบประเมิน
งานวจิยัในชั Nน
เรียน 
 

2. การใช้ผลวิจยัใน
การพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
 
 

การใช้ผลการวจิยั 
.....1. สามารถแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้หรือพฒันาผู้ เรียน 
.....2. มีการเผยแพร่งานวิจยัในรูปแบบตา่งๆ 
.....3. สามารถแนะนําให้ผู้ อื�นนําผลวิจยัไปแก้ปัญหาและจดัการ

เรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
 .....4. ผลงานวิจยัสามารถนําไปใช้กบัวชิาอื�นๆ ได้ 

.....5. มีการนําผลการวิจยัไปพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง 
ระดับ 5มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 2 ข้อ 
ระดับ 1มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 1 ข้อ หรือไมม่ี 
 

เฉลี�ยระดบัคณุภาพ   
เฉลี�ยระดบัคณุภาพ คณู 20   

ระดบัคณุภาพ   

 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 
ระดบัคณุภาพ 5 = 90 -100  
ระดบัคณุภาพ 4 = 80 -89  
ระดบัคณุภาพ 3 = 70 -79  
ระดบัคณุภาพ 2 = 60 -69  
ระดบัคณุภาพ 1 = ตํ�ากวา่ 60  
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน........................... 
ตัวบ่งชี  ที�  5  ครูผู้สอนบริหารจดัการชั Nนเรียน 
ประเด็นพิจารณา 
               -     ครูผู้สอนบริหารจดัการชั Nนเรียน 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

-  เอกสารชั Nนเรียน และรายวิชา  ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 

- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. ครูผู้สอนบริหาร
จดัการชั Nนเรียน 

.....1. ครูผู้สอนที�จดัทําข้อมลูผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 

.....2. ครูผู้สอนที�มีข้อมลูสารสนเทศและเอกสารประจําชั Nนเรียน
และรายวชิาเป็นปัจจบุนั 

.....3. ครูผู้สอนที�ใช้เทคนิควิธีการบริหารจดัการชั Nนเรียนให้มี
บรรยากาศที�เอื Nอตอ่การเรียนรู้  
.....4. ครูผู้สอนที�ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้ เรียนมีความมุง่มั�นตั Nงใจใน

การเรียน 
.....5. ครูผู้สอนที�ดแูลช่วยเหลอืผู้เรียนรายบคุคลด้านการเรียนและ

ด้านอื�นๆ 
 
ระดับ 5 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อเป็นแบบอยา่งได้และ

สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 4ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 2-1 ข้อ หรือไมม่ี 

 1. ข้อมลูนกัเรียน
รายบคุคล 
2. เอกสารชั Nนเรียน
และรายวชิา 
3.เอกสารการสอน
บนัทกึหลงัสอน 
2.การสงัเกตการ
สอน 
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เครื�องมือประเมิน(แบบผสม) 
 
หน่วยงาน........................... 
ตัวบ่งชี  ที�  6  ครูผู้สอนพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 
ประเด็นพิจารณา 
               -     ครูผู้สอนพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 
กิจกรรม/สิ�งที�ใช้/เกี�ยวข้องในการประเมิน 

-  เอกสารการพฒันาวิชาชีพ และนวตักรรมการสอนของครู  ฯลฯ 
วิธีการประเมิน 

- ประเมินเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 

- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบัคณุภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที�ได้แตล่ะระดบัคณุภาพ 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 

คณุภาพ 

เอกสาร/หลกัฐาน 
ประกอบการ

ประเมิน 
1. ครูผู้สอนบริหาร
จดัการชั Nนเรียน 

.....1. ครูผู้สอนที�จดัทําแผนพฒันาตนเองและเข้าร่วมการพฒันา
วิชาชีพ 

.....2. ครูผู้สอนที�ได้รับการพฒันาตนเองอยา่งน้อย 12 ชั�วโมงตอ่ปี  

.....3. ครูผู้สอนที�นําผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
.....4. ครูผู้สอนที�มีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันา

วิชาชีพ 
.....5. ครูผู้สอนที�มีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันา

วิชาชีพที�ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
 
ระดับ 5 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อเป็นแบบอยา่งได้และ

สามารถแนะนําผู้ อื�นได้ และมีการเผยแพร่ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 5 ข้อเป็นแบบอยา่งได้ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการที�สมบรูณ์ 2-1 ข้อ หรือไมม่ี 

 1. แผนพฒันา
วิชาชีพ 
2. ข้อมลูการอบรม 
3. เอกสารการ
สอนบนัทกึหลงั
สอน 
4. นวตักรรมการ
สอนของครู 
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ตารางสรุปบุคลากร งานนิเทศ 

โรงเรียน............................................ 
ปีการศกึษา.......................... 

 จํานวนบคุลากร 
1. จํานวนครู  .........คน 

ลาํ 

ดบั 
ชื�อ – นามสกลุ 

ตําแหนง่ 

บคุลากรงานนิเทศ 

ตําแหนง่งาน/ 

จํานวนคาบที�สอน 

จํานวนครู 

ที�สามารถ
รับผิดชอบได้ 

จํานวนครู 

ที�จะ
รับผิดชอบ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม  
 

 หมายเหตุ:   1. ตําแหนง่บคุลากรงานนิเทศ 
 -  บคุลากรงานนิเทศ 

 -  บคุลากรงานนิเทศผู้ช่วย 

 -  ครูนิเทศเครือขา่ย 

 2. การคาํนวณจํานวนครูที�สามารถรับผิดชอบได้ 

คาบทํางานที�เหลอื คือ (22 คาบ – จํานวนคาบที�สอน) * 36 สปัดาห์ เทา่กบั ........ คาบตอ่ปีการศกึษา  
ดงันั 6นสามารถดแูลงานนิเทศของครู ได้จํานวน .......คาบ หาร 7 คาบ เท่ากับ ..... คน 
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คณะจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานนิเทศและงานวิจัย 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
ท่ีปรึกษา 
1. ภราดาธัณฑ์กร         ตันสุวงษ์ 
2. ภราดาวิหาร            ศรีหาพล 
3. ภราดาอาวุธ       ศิลาเกษ  
4. ภราดาสยาม            แก้วประสิทธิ์ 
5. ดร.อาทิพย์              สอนสุจิตรา     

  
งานนิเทศ 
1. ภราดาธัณฑ์กร         ตันสุวงษ์ 
2. ภราดาสยาม            แก้วประสิทธิ์ 
3. มิสนิสา                  แก้วมงคล 
4. มิสสายทิพย์            สวัสดิกุล 
5. มิสอัจฉรา               จันหา 
6. มิสอาภรณ์              วิริยะรมัภ์ 

 
งานวิจัย 
1. ภราดาวิหาร            ศรีหาพล 
2. ดร.อาทิพย์             สอนสุจติรา 
3. ดร.ปสุตา               โอษฐ์จันทร์ศรี 
4. ดร.นันทา               ลีนะเปสนันท์ 
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