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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรนิเทศ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการนิเทศการศึกษานับว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะส่งเสริมท าให้การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

กำรนิเทศกำรศึกษำ หมายถึง การช่วยเหลือให้ค าแนะน าชี้แจง ให้ค าปรึกษาปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน การนิเทศการศึกษาจึงถือว่าเป็นภารกิจที่จ าเป็นต่อการ
จัดการศึกษา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังจะเห็นได้จากเหตุผลความจ าเป็นในหลายประการ เช่น 
ประการแรก  ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา
งาน ให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ประการที่สอง  ในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานร่วมกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศ เพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน การนิเทศการศึกษาจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับ
ที่พึงประสงค ์ และประการสุดทา้ย มาตรฐานการศึกษาของประเทศจ าเป็นต้องมีการรักษาและควบคุมคุณภาพให้
ได้ตามมาตรฐาน  และกระบวนการนิเทศการศึกษาก็มีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาโดยตรง จะเห็นว่าการนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอ่ืนๆ  ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
ที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญคือการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  

  จากสภาพปัจจุบัน ภารกิจการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มี
ค่อนข้างมาก มีท้ังการด าเนินงานตามบทบาทที่ส าคัญ คือ การนิเทศ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
และการด าเนินงานโครงการที่ตอบสนองงานนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม
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งานที่รับผิดชอบในเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้การด าเนินงานนิเทศด าเนินไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดท าแผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1   
2. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. จุดเน้นในกำรนิเทศ 

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET /NT/RT/การอ่านออกเขียนได้) 
3.4 การจัดการเรียนการสอน Active Learning 
3.5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 
3.6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

          3.7 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
          3.8 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. ของข่ำยกำรนิเทศ 
         ขอบข่ายในการนิเทศในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนิเทศแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของตนเอง 
เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  ก ากับ ติตตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการที่เป็นจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายการนิเทศ ดังนี้  

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET /NT/RT/การอ่านออกเขียนได้) 
3.4 การจัดการเรียนการสอน Active Learning 
3.5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 
3.6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/โรงเรียนประชารัฐ 

          3.7 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
          3.8 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนสุจริต 
5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  ท าให้ได้แนวทางการนิเทศ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ส าหรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ใช้เป็นแนวทางใน                     
การด าเนินงานนิเทศให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1. สภำพและบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีพ้ืนที่ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ดังนี้ 
อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอเต่างอย อ าเภอภูพาน  และ
อ าเภอกุดบาก โดยมีอ าเภอเมืองสกลนคร เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางคมนาคม 
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และการค้า เป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นรายล้อมด้วยชุมชนชนบททางการเกษตร
ประชากร รวมทั้งสิ้น 287,748 คน มีชนเผ่าพ้ืนเมืองเดิมประกอบด้วย เผ่าภูไท ย้อกระเลิงโส้  ไทยลาว  และโย้ย 
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2. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด  

   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 175 โรงเรียน  จ ำแนก 
ตำมลักษณะโรงเรียนและตำมจุดเน้น)ได้ดังนี้ 

 
ที ่ ลักษณะโรงเรียน จ านวน รวม 
1 ขนาดเล็ก 60  

175 2 ขนาดกลาง 113 
3 ขนาดใหญ่ 2 
4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 40 40 
5 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 26 26 

      
3. จ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสังกัด  

          จ ำนวนข้ำรำชกำรครู รวมทั้งสิ้น 2,031 คน จ ำแนกได้ดังนี้ 
         3.1 จ าแนกตามเพศ  

1)  เพศชาย      จ านวน   629 คน 
2) เพศหญิง   จ านวน 1,401 คน  

            3.2   จ านวนตามวุฒิทางการศึกษา  
                 1) ปริญญาตรี   จ านวน 1,291 คน  
        2) ปริญญาโท   จ านวน   705  คน 
          3) ปริญญาเอก   จ านวน     35  คน  
                    3.3 จ าแนกตามวิทยฐานะ  
                 1) ครูผู้ช่วย/ครู   จ านวน    455  คน 
                2) ครูช านาญการ   จ านวน    161  คน 
       3) ครูช านาญการพิเศษ   จ านวน  1,412  คน 
                 4) ครูเชี่ยวชาญ   จ านวน        3  คน 
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   4.  จ ำนวนนักเรียนในสังกัด 
                   จ านวนนักเรียนในสังกัด มีจ านวนทั้งสิ้น 36,843 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

ระดับชั้นปี จ านวน (คน) 
ปฐมวัย 7346 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4,099 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3970 
ประถมศึกษาปีที่ 3    3992 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4232 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4260 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4384 
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 1533 
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 1581 
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1281 
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 68 
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 55 
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 42 

รวม 36,843 
                        

4. จ ำนวนศึกษำนิเทศก์ในสังกัด 
    จ ำนวนศึกษำนิเทศก์ มีจ ำนวน  13 คน 
      4.1 จ าแนกตามเพศ 

1) เพศชาย    จ านวน 7  คน 
             2) เพศหญิง    จ านวน  6 คน 
      4.2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  1) ปริญญาโท    จ านวน 10 คน 
  2) ปริญญาเอก    จ านวน  3 คน 
      4.3 จ าแนกตามวิทยฐานะ 
  1) ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  จ านวน 13  คน 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2561) 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติใน ปีการศึกษา 2561  มีดังนี้ 
 5.1 ผลกำรทดสอบ(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561   

ระดับชั้น ผลกำรทดสอบ(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ รวมทุกกลุ่มสำระ 

ประถมศึกษาปีที่ 6  54.44 35.29 39.43 35.58 41.27 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  50.25 26.09 33.92 26.16 34.11 

          
        5.2  ผลกำรทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561  

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ รำยด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวมทั้ง 3 ด้ำน ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล 

ปี 2560 52.66 37.93 46.36 45.65 
ปี 2561  55.26 49.63 49.03 51.31 
ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย +2.60 +11.70 +2.67 +5.66 

 
                 5.3  ผลกำรทดสอบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ S.D. 

อ่านออกเสียง 72.22 12.19 66.13 
อ่านรู้เรื่อง 75.54 8.72 71.24 

รวม 2 สมรรถนะ 73.88 10.63 68.69 
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ส่วนที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรนิเทศตำมจุดเน้น 

 
แนวคิดหลักกำรกำรนิเทศ 

การนิเทศการศึกษาในยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะต้องเป็นกระบวนการนิเทศที่อยู่บนหลักการของประชาธิปไตย การเคารพซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศต้องสามารถท างานร่วมกับผู้รับการนิเทศ มุ่งเน้นการนิเทศที่เกิดจากความ
สมัครใจของผู้รับการนิเทศในการที่จะพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่อยู่ในบริบทเดียวกัน ส่งเสริมบรรยากาศของการพัฒนางานที่เกื้อกูลกันและกัน
อย่างกัลยาณมิตร ร่วมมือกันพัฒนาการปฏิบัติงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยมีหลักการในการนิเทศ ดังนี้ 

1. เน้นการนิเทศตามบริบทของสถานศึกษาตามจุดเน้น 
2. มีการบูรณาการการนิเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่และ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลากเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และจุดเน้นของการนิเทศ 
4. ด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาได้รับการนิเทศ 100% 

รูปแบบกระบวนกำรนิเทศ 
  กระบวนการนิเทศ มีรูปแบบการนิเทศเชิงระบบ ดังนี้ 
    
 กำรเตรียมกำรนิเทศ                        กระบวนกำรนิเทศ                       เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
            (Preparation)                        (Supervision Process)                      target to Success 

 
 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายจุดเน้นของ 
ศธ. /สพฐ./สพป.สกลนคร เขต 1 

2.ก าหนดเป้าหมาย/จุดเน้น  
3. วางแผนการนิเทศ 

4. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศ 
1. นิเทศจุดนัดพบ 
2. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 
3. นิเทศแบบพาคิด พาท า 
4.นิเทศแบบแบบตรวจตรา 
5. นิเทศแบบร่วมพัฒนาคู่สัญญา    
6.นิเทศแบบเครือข่าย    

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 

3. โรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
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แนวปฏิบัติกำรนิเทศตำมจุดเน้น 
1. กำรนิเทศกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
        1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ชี้แนะการด าเนินการประกัน 

คุณภาพของสถานศึกษาให้มีระบบส่งผลให้เกิดคุณภาพทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านคุณภาพผู้เรียน 
         2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน 
         3) รูปแบบกำรนิเทศ : นิเทศแบบจุดนัดพบ เน้นให้ค าปรึกษาแนะน าแบบแบบกัลยาณมิตร 
                   4) กิจกรรมกำรนิเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 
     4.1) แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ 
     4.2) นัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับสถานศึกษาในศูนย์อ านวยการเครือข่ายทุกโรงเรียนโดย
ใช้สถานศึกษาท่ีเป็นจุดนัดพบตามที่นัดหมาย 
     4.3)  นิเทศ ตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1  โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างเครื่อง
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
     4.4) นิเทศ ตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 โดยการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าปรึกษา
ชี้แนะ ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และชี้แนะการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในและ
การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)  
  5) เครื่องมือกำรนิเทศ 
   5.1) เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ได้แก่ power point แนวทางการด าเนินการ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแบบตรวจสอบการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   5.2) เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ได้แก่ แบบบันทึกการนิเทศ 
                     6) คณะผู้นิเทศ แบ่งเป็นชุดๆละ 3 คน ประกอบด้วย  
   6.1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6.2) ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
             6.3) ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. กำรนิเทศกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active Learning  

            1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษาและ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอน
แบบ Active Learning 
             2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50 
อันดับสุดท้าย  
             3) รูปแบบกำรนิเทศ : นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนที่เน้นการสังเกตการสอนและกิจกรรม PLC แบบ
กัลยาณมิตร 



9 
 

                      4) กิจกรรมกำรนิเทศ ครั้งที่ 1  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษาท่ีรับการนิเทศ 

  5) กิจกรรมกำรนิเทศ ครั้งที่ 2 เยี่ยมชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
      5.1) แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ 
      5.2) นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 
      5.3) กิจกรรมนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                                       ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผนการสอนร่วมกับครูผู้รับการนิเทศ 
           ขัน้ที่ 2 สังเกตการณ์สอน 
           ขั้นที่ 3 ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังสังเกตการสอน 
           ขั้นที่ 4 ร่วมวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน  

 6) เครื่องมือกำรนิเทศ 
   6.1) เครื่องมือการนิเทศ ครั้งที่ 1 เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning 
   6 .2 เครื่องมือการนิเทศ ครั้งที่ 1  แบบสังเกตการสอน และ แบบบันทึกการนิเทศ 

          6) คณะผู้นิเทศ ได้แก่  ศึกษำนิเทศก์ แบ่งเป็นชุดๆละ 3 คน 
3. กำรนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (RT/O-NET/ NT) 
 1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้  

นักเรียนชั้น ป.1 ด้านการทดสอบNT ชั้น ป.3 และด้านการทดสอบ O-NET ชัน ป.6 ม.3   
             2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบ
NT และ O-net ต่ า  20 ล าดับสุดท้าย  
             3) รูปแบบกำรนิเทศ : นิเทศแบบพาคิด พาท าตามกระบวน PLC  
                            3.1)  กิจกรรมการนิเทศ ครั้งที่ 1  ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบ RT/NT/O-NET ให้กับครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
         3.2) ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย ชั้น ป.1 ป.3 ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 1  
         3.3) สะท้อนผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยให้กับสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
       3.4) กิจกรรมการนิเทศ ครั้งที่ 2 เยี่ยมชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
          3.4.1) แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ 
          3.4.2) นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 
          3.4.3) กิจกรรมนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                                         ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผนการสอนร่วมกับครูผู้รับการนิเทศ 
             ขั้นที่ 2 สังเกตการณ์สอน 
             ขั้นที่ 3 ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังสังเกตการสอน 
             ขั้นที่ 4 ร่วมวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน  
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    4) เครื่องมือการนิเทศ 
    4.1) เครื่องมือการนิเทศ ครั้งที่ 1 เอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
    4.2) เครื่องมือการนิเทศ ครั้งที่ 1  แบบสังเกตการสอน และ แบบบันทึก                 
การนิเทศ 
              5) คณะผู้นิเทศ ได้แก่  ศึกษานิเทศก์ ประจ าศูนย์อ านวยการเครือข่าย 

4. กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ DLTV 
1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ที ่

มีประสิทธิภาพในในโรงเรียนขนาดเล็ก  
           2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 60 โรงเรียน  
           3) รูปแบบกำรนิเทศ : การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision)   
   3.1) แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ 
      3.2) นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 
   3.3) ด าเนินการออกนิเทศ ติดตามการใช้สื่อ DLTV เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

4) เครื่องมือการนิเทศ 
           เครื่องมือการนิเทศ แบบส ารวจติดตามการใช้ DLTV จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม    
                     5) คณะผู้นิเทศ ได้แก่  ศึกษานิเทศก์ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละศูนย์อ านวยการ
เครือข่าย 

5. กำรนิเทศโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล/โรงเรียนประชำรัฐ 
1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  
           2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 40 โรงเรียน  
           3) รูปแบบกำรนิเทศ : นิเทศแบบร่วมพัฒนาคู่สัญญา   มีข้ันตอน ดังนี้ 
   3.1) จับกลุ่มโรงเรียนที่จะร่วมพัฒนา 

3.2) โรงเรียนกลุ่มร่วมพัฒนาท าสัญญาต่อกันว่าจะร่วมกันพัฒนา 
      3.3) โรงเรียนกลุ่มร่วมพัฒนาจัดประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันและก าหนดเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนา 
   3.4) วางแผนการพัฒนาร่วมกัน 
   3.5) ออกนิเทศ ติดตาม ให้ค าชี้แนะซึ่งกันและกัน 
   3.6) สะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน 
   3.7) วางแผนการนิเทศปรับปรุงต่อเนื่อง 
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4) เครื่องมือการนิเทศ 
           เครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ   
                     5) คณะผู้นิเทศ ได้แก่  ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนร่วมพัฒนา 

6. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนสุจริต 
1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 

คุณธรรม สพฐ. 
           2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : โรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 
โรงเรียน  
           3) รูปแบบกำรนิเทศ : นิเทศแบบเครือข่าย   มีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1) แต่งตั้งผู้นิเทศโดยศูนย์เครือข่าย 
3.2) นิเทศสลับศูนย์เครือข่าย 
3.3) สะท้อนผลการด าเนินงาน 
3.4) นิเทศผ่าน Roving   

4) เครื่องมือการนิเทศ 
           เครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ   
                     5) คณะผู้นิเทศ ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละศูนย์อ านวยการเครือข่าย 

7. โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 
1) วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ: เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะการด าเนินการตามแนวทางในโครงการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
           2) กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ : โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จ านวน 26 โรงเรียน  
           3) รูปแบบกำรนิเทศ : การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision)   
   3.1) แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ 
      3.2) นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 

 3.3) ด าเนินการออกนิเทศ การด าเนินงานตามเป้าหมายหลัก 8 ประการ ของ 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ 

4) เครื่องมือการนิเทศ 
     เครื่องมือการนิเทศ แบบส ารวจการด าเนินงาน ตามเป้าหมายหลัก 8 ประการ ของ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ 
                    5) คณะผู้นิเทศ ได้แก่  ศึกษานิเทศก์ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ กพด. 
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ส่วนที่ 4  
ปฏิทินกำรนิเทศ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ประเด็นกำรนิเทศ กิจกรรมกำรนิเทศ กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม  
2562 

-การปรับปรุงหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคเรียน 

ชี้แนะให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มย่อย ตามจุดนัด ผู้บริหารและครูวิชาการ 
16 ศูนย์อ านวยการ
เครือข่าย 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

พฤษภาคม  
2562 

การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับทราบ 
2. นัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับสถานศึกษาในศูนย์
อ านวยการเครือข่ายทุกโรงเรียนโดยใช้สถานศึกษาที่เป็น
จุดนัดพบตามที่นัดหมาย 
3.  นิเทศ ตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1  โดยการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพและให้ค า
ชี้แนะ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การสร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   

สถานศึกษาในสังกัด
จ านวน 175 

1.นายวัชรพงษ์       ภูยางสิม 
2.นางนิรันดร จันทร์ลาวงศ์ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1-15 
กรกฎาคม
2562  

การพัฒนาหลักสูตรหลัก
สุตรสถานศึกษา และ
การจัดการเรียนการ
สอน Active Learning 
หลักสูตรต้านทุจริต 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ให้กับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษาท่ีรับการนิเทศ 

ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
50 อันดับสุดท้าย  
 

1.นายบรรพต              
แสนสุวรรณ 
2.นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ประเด็นกำรนิเทศ กิจกรรมกำรนิเทศ กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 
2562 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบ RT/NT/O-NET ให้กับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษาท่ีรับการนิเทศ 
2. ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย ชั้น ป.1 ป.3 
ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 1  
3.สะท้อนผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยให้กับ
สถานศึกษาท่ีรับการนิเทศ 

ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอบNT และ O-net 
ต่ า  20 ล าดับสุดท้าย  
 

1.นายธนศักดิ์  จันทร์พรม 
2.นายนิพนธ์ บรรพสาร 
3.น.สวราลักษณ์  อาจวิชัย 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

กรกฎาคม 
2562 

-การการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ DLTV 

1.แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้
รับทราบ 
2. นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 
3.ด าเนินการออกนิเทศ ติดตามการใช้สื่อ DLTV เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

 โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 
60 โรงเรียน 

1.นางก่ิงมณี   ผ่านสุวรรณ 
2.นายนิพนธ์  บรรพสาร 
3.นางพรชนก   พรมอารักษ์ 
4. นายสมนึก    พิมพ์นนท์ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล/โรงเรียนประชา
รัฐ 

1.จับกลุ่มโรงเรียนที่จะร่วมพัฒนา 
2.โรงเรียนกลุ่มร่วมพัฒนาท าสัญญาต่อกันว่าจะร่วมกัน
พัฒนา 
3.โรงเรียนกลุ่มร่วมพัฒนาจัดประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหา
การจัดการเรียนการสอนร่วมกันและก าหนดเป้าหมายที่จะ
ร่วมกันพัฒนา 
4.วางแผนการพัฒนาร่วมกัน 
5.ออกนิเทศ ติดตาม ให้ค าชี้แนะซ่ึงกันและกัน 
6.สะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน 
7.วางแผนการนิเทศปรับปรุงต่อเนื่อง 

โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลจ านวน 40 โรงเรียน 

1.นายนิพนธ์  บรรพสาร 
2.นางกิ่งมณี   ผ่านสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ประเด็นกำรนิเทศ กิจกรรมกำรนิเทศ กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กันยายน 
2562 

โรงเรียนคุณธรรม/
โรงเรียนสุจริต 

1.แต่งตั้งผู้นิเทศโดยศูนย์เครือข่าย 
2.นิเทศสลับศูนย์เครือข่าย 
3. สะท้อนผลการด าเนินงาน 
4.นิเทศผ่าน Roving 

โรงเรียนในสังกัด 175 
โรงเรียน 

1.นางพรชนก พรมอารักษ์ 
2.นายนิพนธ์ บรรพสาร 
3.นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

กันยายน 
2562  

 -การด าเนินงาน
โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ 

ประชุมชี้แจง 
เยี่ยมชั้นเรียน 

26 โรงเรียน 1.นายบรรพต แสนสุวรรณ 
2.น.ส.วราลักษณ์ อาจวิชัย 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 

ตุลาคม
2562 

-การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าปรึกษาชี้แนะ 
ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และ
ชี้แนะการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในและการเขียน
รายงานประเมินตนเอง (SAR)  

สถานศึกษาในสังกัด
จ านวน 175 

1.นายวัชรพงษ์       ภูยางสิม 
2.นางนิรันดร จันทร์ลาวงศ์ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

พฤศจิกายน 
2562 

การพัฒนาหลักสูตรหลัก
สุตรสถานศึกษา และ
การจัดการเรียนการ
สอน Active Learning 
หลักสูตรต้านทุจริต 
 

กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน  
1.แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้
รับทราบ 
2.นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 
3.กิจกรรมนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผนการสอนร่วมกับครูผู้รับการนิเทศ 
ขัน้ที่ 2 สังเกตการณ์สอน 
ขั้นที่ 3 ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังสังเกตการสอน 
ขั้นที่ 4 ร่วมวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน  

ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
50 อันดับสุดท้าย  
 

1.นายบรรพต              
แสนสุวรรณ 
2.นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ประเด็นกำรนิเทศ กิจกรรมกำรนิเทศ กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 
2562 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เยี่ยมชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
1.แจ้งปฏิทินการด าเนินการนิเทศให้สถานศึกษาในสังกัดได้
รับทราบ 
2.นัดหมายวัน เวลา กับสถานศึกษาที่จะออกนิเทศ 
3.กิจกรรมนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผนการสอนร่วมกับครูผู้รับการนิเทศ
ขั้นที่ 2 สังเกตการณ์สอน 
ขั้นที่ 3 ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังสังเกตการสอน 
ขั้นที่ 4 ร่วมวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน  
 

ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอบNT และ O-net 
ต่ า  20 ล าดับสุดท้าย  
 

1.นายธนศักดิ์  จันทร์พรม 
2.นายนิพนธ์ บรรพสาร 
3.น.สวราลักษณ์  อาจวิชัย 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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ส่วนที่ 5 
รำยงำนผลกำรนิเทศ 

 
ประเด็นกำรนิเทศ จ ำนวนครั้ง

นิเทศ 
ภำพควำมส ำเร็จ สภำพปัญหำ ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงหลักสูตรก่อน
เปิดภาคเรียน 

1    

การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1    

การพัฒนาหลักสูตรหลักสุตรส
ถานศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน Active 
Learning 
หลักสูตรต้านทุจริต 

1    

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1    

-การการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
DLTV 

1    

โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล/โรงเรียนประชารัฐ 

1    

โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียน
สุจริต 

1    

-การด าเนินงานโรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริ 

1    
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คณะผู้จัดท ำ 
 

  1. ที่ปรึกษา 

 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
          นายชัยยงค์ ธุรารัตน ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 คณะท างาน 

 1.นายสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลกดัการศึกษาหวัหน้าคณะท างาน 

 2. นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
 3. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม           ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
  4 .นายธนศักดิ์ จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
 5. นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
 6. นายสมนึก พิมพ์นนทื   ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
  7. นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
 8. นางนิรันดร จันลาวงศ์             ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
 9. นายนิพนธ์ บรรพสาร  ศึกษานิเทศก์     คณะท างาน 
 10. นายไพบูรณ์ ค าภูมี              ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
  11. นางสาววราลักษ์ อาจวิชัย  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
 12. นางพรชนก  พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์   คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ 
 13. นางสาวส่องแสง อัยวรรณ     ศึกษานิเทศก์            คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ 


