
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามเป้าหมายของหลักสูตร 

จากนโยบายการนิเทศของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้จัดท าแผนนิเทศภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ตลอดจนองค์กรชุมชน โดยน าเอาสภาพปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาดังนี้ 

ตอนที่ 1   บริบทสถานศึกษา 
ตอนที่ 2   รูปแบบกระบวนการนิเทศ 
ตอนที่ 3   แนวทางการบริหารการนิเทศ 
ตอนที่ 4   การประเมินผลการนิเทศ 

 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศภายใน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเขาดินวิทยาคารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมก าหนดกรอบแนวทาง ในการด าเนินงานนิเทศ
ภายในให้ส าเร็จลุล่วง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครผูู้สอนและผู้เรียนต่อไป 
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สารบัญ 
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ตอนที่ 1 
บริบทสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลบริบทสถานศึกษา 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขท่ี 169/2 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 หมายเลขโทรศัพท์ 034-604098  หมายเลขโทรสาร 034-604099  

E-mail : khaodin.kan.ed1@gmail.com  
Website : https://sites.google.com/site/khaodinvittayakan  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 18 ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่ จ านวน 14 ไร่ 44 ตารางวา 

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 
  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร   โรงเรียนมีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี มีเนื้อที่ 14  ไร่ 44 ตารางวา สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอท่าม่วง ระยะทาง 4.4  
กิโลเมตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ระยะทาง 8.5  กิโลเมตร และศาลา
กลางจังหวัดกาญจนบุรี  ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ  มีพ้ืนที่ติดกับทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตกไทรโยค 
 ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดกับทางหลวงหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต 
 ทิศตะวันออก  มีพ้ืนที่ติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านเขาดิน 
 ทิศตะวันตก   มีพ้ืนที่ติดกับท่ีดินส่วนบุคคล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- พิกัด GPS ของโรงเรียน (จาก google map) คือ 13.98202, 99.60521 
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- รูปถ่ายโรงเรียนจากโทรศัพท์มือถือ (สามารถระบุพิกัด GPS ได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป  
 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2581 โดยขุนชาญวนิชกิจ              
(บุญรอด ชานนท์) ได้รับมอบที่ดิน จ านวน 14 ไร่ 44 ตารางวา ให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ใช้เป็น
ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายประดิษฐ์ โพธิ์จีน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  
  ในปี พ.ศ. 2482  ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ค พิเศษ 3 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ในปี พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ในปี พ.ศ.2541 ได้เปิดท าการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2542 
  และในปี พ.ศ.2563 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม 

สภาพทั่วไปของชุมชน 
        โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 3 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาจนบุรี เปิดสอน

ตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  มี เขตพ้ืนที่บริการ
ประกอบด้วย  4 หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6  ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี 



3 
 

        สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท ในเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ  ประชาชน

อาศัยอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย  มีการประกอบอาชีพ จ าแนกตามสัดส่วนโดยประมาณ คือ อาชีพทาง

การเกษตร  อาชีพรับจ้างและอาชีพอ่ืน ๆ  เช่น รับราชการ ค้าขาย เป็นต้น 

        ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง 

คือ วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุและวัดเทวธรรมสงฆ์  ในด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนนั้น ยังคงมี

การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนาและพระมหากษัตริย์  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการ

จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโว กิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  เป็นต้น 

ปรัชญาของสถานศึกษา 
  โรงเรียนเขาดินวิทยาคารได้ก าหนดปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้ “คุณธรรม น าความรู้” 
 

ค่านิยมองค์กร     
                    ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี  จิตไมตรีให้บริการ  สืบสานความเป็นไทย  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม นบนอบน้อมกิริยา  สุขหรรษาพลานามัยดี  วิชาการมีมาตรฐานสู่สากล  ชีวิตด ารงตนอย่าง
พอเพียง 
 

ด้านจ านวนนักเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 480 คน  ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น   28 คน  
 
ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน 

 โรงเรียนเขาดินวิทยาคารมีห้องเรียนจ านวนทั้งสิ้น 18 ห้อง ห้องพิเศษ    1 1  ห้ อ ง  ร ว ม  2 9  ห้ อ ง     

อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง อาคารเรียน 4 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ส้วม 3  หลัง จ านวน 13  ที่นั่ง 

สนามบาสเกตบอล จ านวน   1   สนาม   สนามฟุตบอล   1  สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม  ลานออกก าลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 1 ลาน 

  ห้องปฏิบัติการพิเศษ  จ านวน 11 ห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  1  ห้อง (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนต้น) 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  2  ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  (ศูนย์ ERIC)    จ านวน  1  ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จ านวน  1  ห้อง 
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5. ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์  จ านวน  1  ห้อง 
6. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  จ านวน  1  ห้อง 
7. ห้องปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม จ านวน  1  ห้อง 
8. ห้องวิชาการ    จ านวน  1  ห้อง 
9. ห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม จ านวน  1  ห้อง 
10. ห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน จ านวน  1  ห้อง 

 

หลักสูตร การเรียนการสอน (การใช้หลักสูตร) 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร มีฐานะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  การ

เพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   จัดท าระเบียบ

การวัดและประเมินผล  โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

รายละเอียดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 ก าหนด รวมทั้งได้เพ่ิมเติมในส่วนที่

เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อม การมี

สุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี มีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเขาดินวิทยาคารในฐานะโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  
 

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมของสถานศึกษา 

 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและในการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มุ่งเน้นการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านความ

สะอาด ปลอดภัย ความสวยงาม และการจัดแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน มีความพยายามที่จะ

ด าเนินการพัฒนาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและชุมชน 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร ใช้เทคนิคการ
บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ โดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

-การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
- งานทะเบียน 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- งานกิจกรรมส่งเสรมิ นิสัย
รักการอ่าน 
- ครูประจ าช้ัน 
- การพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

-งานจัดท าและเสนองบประมาณ 

- งานจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

- งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลใช้เงิน 
ผลการด าเนินงาน 

-งานบริหารการบญัชี 

-งานระดมทรัพยากรและ
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการศึกษา 

-งานบริหารการเงิน 

-งานบริหารด้านพสัดุและ
สินทรัพย ์

-งานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง งานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง 

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ 

- งานทะเบียนประวัต ิ

- งานวินัยและการรักษาวินัย 

- รายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

- งานเวรยามรักษาการ 

-งานสารบรรณ 

-งานเลขานุการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

-งานรับนักเรียน 

-งานจัดสัมมะโนผู้เรยีน 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

-งานสหกรณ ์

-งานกิจการนักเรียน 

-งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน 

- งานจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

-งานประสานงานชุมชนและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

-งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
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1.2 วิสัยทัศสถานศึกษา 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  สืบสาน

ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย  พัฒนาผู้เรียนทุกวัยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี  21  ครูก้าวหน้า
และประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 

 

 1.3 พันธกิจของสถานศึกษา 
1. ส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
 6. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 7. เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
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1.4 การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา SWOT 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

ปัจจัยภายใน 
S   Stengths (จุดแข็ง) W   Weakness (จุดอ่อน) 

 
1.โ รง เรี ยนม ีหลั กสู ตรที่ เหมาะสมกับผู้ เ รี ยน 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2. โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
แก่ประชากรวัยเรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
3.โรงเรียนมีการจัดระบบประกันค ุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง 
4. คร ูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับผู้เรียน 
5.ครูมีความรับผิดชอบในหน้าที่และดูแลเอาใจใส่
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
6. คร ูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวิชาที่
สอน 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
8. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 
9. คณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
10. ครูมีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเชิงบวก 
 
 
 

 
1.  ผู้บริหาร ก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรยีนรู้ ไม่
ต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ 
2. โรงเรียนยังขาดครูในสาขาวิชาที่จ าเป็น เช่น 
ดนตรี นาฏศิลป์ สังคมศึกษา เป็นต้น 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ที่ได้รับการ 
ส่งเสรมิพัฒนา ไม่น าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและ 
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
4 ครูและบุคลากรบางส่วนยังขาดการจัดท าและ 
จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารอย่างเป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบัน 
5.ครูต้องปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือการจัดการเรียนการสอนท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติการสอน ได้เต็มที่เต็มเวลา 
6.ครแูละบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ไม่น าความรู้ 
ความสามารถที่ม ีอยู่ไปปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
7. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ 
ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมในการพ ัฒนางาน 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังขาด 
ความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่งผลต่อการพัฒนางานยุค 4.0 
9. นักเรียนมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย อ ันเนื่องมาจากการบริหาร
และการจดัการศึกษา ยังไม่ม ีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
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ปัจจัยภายนอก 
O  Opportunities (โอกาส) T Threats (อุปสรรค) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา การปฏิรูป 
การศึกษา มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่ทันสมัย ซึ่งโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นโยบายของรัฐด้านการใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง ส่งผลต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่าง 
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
3. ประชากรวัยเรียนในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎหมาย (พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  
4. การบริหารจัดการศึกษา เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
คล่องตัวและ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ทันสมัย ครอบคลุม ทั่วถึงทุกชุมชน และสังคม  
5. จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวและ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
6. หน่วยงานต่างๆในชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้
ความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
7. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
8. ชุมชนมีการน าแนวคิดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนไปใช้ในวิถี
ชีวิตประจ าวัน 
9. ผู้น าชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
หลากหลาย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
การศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เสริม และมีทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ 
11. ผู้ปกครอง ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญใน 
การจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 

1. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่
ต่อเนื่อง ขาดการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงท าให้ เกิด
ความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ 
2.การก าหนด กฎ ระเบียบ ของรัฐไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน จึงส่งผลให้การ
บริหารจัดการศึกษามีความยุ่งยาก และไม่มีประสิทธิภาพ 
3. ประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้มีเด็กมาเข้าเรียนใน
โรงเรียนน้อยลง 
4. ชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด การใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต ค่านิยม 
และวัฒนธรรม 
5. ผู้ปกครองนักเรียนย้ายที่อยู่บ่อย ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
6. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียน อัน
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูงขึ้น 
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงให้ความส าคัญกับการ
ท างานมากกว่าดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

 
 



ตอนที่ 2 
รูปแบบการนิเทศ/กระบวนการนิเทศ 

 
2.1 ความส าคัญของการนิเทศ 
 จากนโยบายการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
โรงเรียนด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูให้พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  ซึ่งต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น   

การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษา  ประกอบด้ว ย ผู้บริหาร
สถานศึกษา  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการด าเนินการนิเทศ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการนิเทศ 
โดยใช้ภาวะผู้น าท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนางานของสถานศึกษาโดยส่วนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  นอกจากนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
นักเรียนเป็นส าคัญ  ซ่ึงจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้คิดและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  จึงต้องมีการ
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับหลักการ ดังกล่าว 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้า
และพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและช่วยสนับสนุนให้ครูพัฒนางาน
ในวิชาชีพ จึงใช้กิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เป็นกระบวนการติดตาม ก ากับ ประเมินผล และการ
นิเทศการศึกษาโดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
 1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ   
 2.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
 4.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ 
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  และ
ร่วมรับผิดชอบ  ชื่นชมในผลงาน 
 6.  เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง   
ได้แก่ คร ู ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน   
 
2.3 กลุ่มเป้าหมายของการนิเทศ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
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2.4 แนวคิดทฤษฎี 
 

กระบวนการนิเทศแบบดูแล 
ให้ค าปรึกษาแนะน า  
(วัชรา เล่าเรียนด,ี 

2554, อ้างถึงในดวงหทัย  
โฮมไชยะวงศ,์ 2557: 96) 

มี 5 ขั้นตอน  

กระบวนการ
นิเทศการสอน

แบบคู่สัญญา (บูร
ชัย ศิริมหาสาคร, 
2552, Online)  
มี 4 ขั้นตอน  

“APPIE Model” 
(ศิลา สงอาจินต์ 
เเละคณะ, 2561) 

มี 5 ขั้นตอน  
 

กระบวนการนิเทศแบบ 
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 

“PPLCA Model” 
(วชิรา เครือค าอ้าย และ
ชวลิต ขอดศิร,ิ 2559) 

มี 5 ขั้นตอน  

ผู้สังเคราะห์ 
“3Q เพิ่มสมรรถนะ

คร”ู 
(โรงเรียนเขาดิน

วิทยาคาร) 
มี 3 ขั้นตอน  

1. เตรียมความพร้อม 
(Preparation)  

ขั้นที่ 1 การเสนอ
แนวคิด 

 (1) ประเมินความ
ต้องการ 
(Assessing 
Need : A)  

1) ขั้นเตรยีมความรู้ 
ก่อนการนิเทศ 
(Preparing : P) 

1.ร่วมคิดผลติ
เป้าหมายคุณภาพ 
(Quality Goal)  

1.เตรียมความพร้อม
ก่อนการนิเทศ   
2. วางแผนการนิเทศ  
3.ประชุม วางแผน  
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ก่อนการนิเทศ       
- เสนอแนวคิด                   
-  ประเมินความ             
ต้องการ                           
- ก าหนดเป้าหมาย
ในการนิเทศ 

2.ประชุมวางแผนการนิเทศ
หรือการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า และแผนการ
ปฏิบัติงาน (Planning)  

ขั้นที่ 2 การสาธติ (2) การวางแผน
การนิเทศ  
(Plan : P)  

2)ขั้นวางแผนและ
ออกแบบการนิเทศ 
(Planning : P) 

3.ประชุมก่อนการสังเกต 
การสอน (Pre-Observation 
Conference) 

 (3) การให้ความรู้
ก่อนการนิเทศ 
(Providing 
Information : P) 

3)ขั้นเรียนรู้และ
แลกเปลีย่นในการ
ปฏิบัติการนเิทศ 
(Learning and 
Sharing: L) 

4. สังเกตการสอนในช้ันเรียน 
(Observation)  

ขั้นที่ 3 การปฏิบตั ิ  (4) การ
ด าเนินการนเิทศ 
(Implement : I) 

4)ขั้นการนิเทศด้วย
กระบวน 
การชี้แนะและ ระบบพ่ี
เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring : C) 

2.ปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ 
(Quality Perform)  
ด าเนินการนเิทศ  
เยี่ยมชั้นเรียน สังเกต
การสอน PLC 

5. ประชุมเพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Post-
Observation Conference)  

ขั้นที่ 4 การวัด
และประเมินผล 

 (5) การ
ประเมินผลการ
นิเทศ 
(Evaluation : E) 

5) ขั้นสะท้อนคิดหลัง
การนิเทศ (After 
Action Review : A)  

3. เพิ่มพลังคุณภาพ 
(Quality 
Energizee) 
ประเมินผลการ
นิเทศ 
สะท้อนคิดหลังการ
นิเทศ ((After 
Action Review : 
AAR) 
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2.5 รูปแบบการนิเทศ/กระบวนการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          จากการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศของนักวิชาการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร                                   
ได้กระบวนการนิเทศ  ดังนี้ 

รูปแบบการนิเทศ  3Q เพ่ิมสมรรถนะครู   เป็นรูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และเสริมพลัง แก่
ครู  ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ลงสู่
นักเรียนอย่างแท้จริงและประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย    

1. ร่วมคิดผลิต เป้าหมายคุณภาพ  (Quality Goal)  ให้ความรู้ เสนอแนวคิด ประเมินความต้องการ 
ก าหนดเป้าหมายในการนิเทศ  วิเคราะห์ปัญหาความจ าเป็นความท้าทายร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ DE  
ร่วมกันจัดท าแผนร่วมกัน ก าหนด Timeline 

1.1 เตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ  ศึกษาปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ และเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้  เทคนิคและทักษะ ด้านหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยอาจจะมีการ
ประชุมหรืออบรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้ 
  1.2 วางแผนการนิเทศ  กระบวนการในวางแผนเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับนิเทศ ได้แก่ สร้างทีมงาน
ในการนิเทศน าโดยท่านผู้อ านวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดประเด็นและเนื้อหาใน
การนิเทศ ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศให้มีความเหมาะสม ก าหนดวิธีการนิเทศที่เหมาะสม ก าหนดแผนการ
นิเทศ ทีมการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และสร้างเครื่องมือในการนิเทศ 
  1.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการนิเทศ ประชุมพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือ
แจ้งจุดประสงค์ กระบวนการและแนวทางการด าเนินการนิเทศ เพ่ือให้ทราบแนวทางร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมนิเทศมีความพร้อมและความม่ันใจในการเข้าร่วมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  
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2.  การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  (Quality  Perform)  ประชุมวางแผน ออกแบบการนิเทศ ก าหนด

ปฏิทินการนิเทศ   
        วิธีด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแผนการนิเทศ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้ 

     2.1 ขั้นก่อนการสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Per - Observation) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศที่
แบ่งทีมไว้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการนิเทศคือการสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยอาจมีประเด็นในการประชุมพูดคุย เช่น การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น  
    2.2 ขั้นสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Observation) ด าเนินการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามทีม
การนิเทศที่ก าหนดไว้ โดยมีประเด็นในการสังเกต เช่น ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุป 
และการประเมิน เป็นต้น 
     2.3 ขั้นหลังสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Post-Observation) การสะท้อนคิดร่วมกันหลังการ
สังเกตการสอนของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือสร้างความชัดเจนร่วมกัน จากการเก็บข้อมูลขณะสังเกตด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และรับฟังผู้รับการนิเทศ โดยน ากระบวนการ PLC หรือการรวมกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพเข้า
ไปด าเนินการ 

3. การเสริมเพ่ิมพลังแก่ครูในการท างาน  ( Quality  Energize) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ                      
โดยการ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน (Study visit)  PLC สะท้อนคิดหลังการปฏิบัติงาน (AAR)  เพ่ือปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนา  
 
2.6 ผลส าเร็จของการนิเทศ 
 ด้านโรงเรียน     

-  โรงเรียนมีแผนการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน เนื่องจากครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย รูปแบบ วิธีการนิเทศ 

- โรงเรียนมีการใช้กระบวนการประเมินผลเชิงพัฒนา DE  (Developmental evaluation)  ในการ
บริหารจัดการเรียนการสอน 
 ด้านคร ู    

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ  วิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  
(Active learning) และจดัการเรียนรู้โดยใช้สมอมเป็นฐาน  (Execution Functions : EF)  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-  ครูใช้กระบวนการประเมินผลแบบ   Formative Evaluation (การประเมินผลระหว่างเรียน) 
   -  ครูใช้กระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ด้านนักเรียน  

 -   นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 -   นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
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2.7  แนวทางการน ารูปแบบการนิเทศไปใช้ 
 1.ให้ความรู้กับครู แนวทาง รูปแบบการนิเทศ 3Q เพ่ิมสมรรถนะครู 
 2. น ารูปแบบวิธีการนิเทศไปใช้ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   

3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (Clarifying) สร้างความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจให้มีต่อกันและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งมีส่วนส าคัญ ที่ท าให้การด าเนินการนิเทศเป็นไป
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
 4. ชี้แนะกันและกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (Coaching) ผู้นิเทศต้องชี้แนะผู้รับการนิเทศให้สามารถ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวิธีการถูกต้อง
และเหมาะสม 
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หลังจากการด าเนินการนิเทศ (Exchange) ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ จะต้องมีการพบปะกันอย่าง สม่ าเสมอมีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

6. ประเมินผลและสะท้อนคิด (Evaluate and Reflect) ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพ่ือนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป 
 
2.8  ผลลัพธ์/ผลผลิต จากการนิเทศ 
 ด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนเป็นผู้สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดเต็มตาม

ศักยภาพ 
 ด้านครูผู้สอน 

1. ครูผู้สอนมีการพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ด้านโรงเรียน 
     โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศของตนเอง 
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  ตอนที่  3 
แนวทางการบริหารจัดการนิเทศ 

 

 การบริหารจัดการนิเทศเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้พัฒนารูปแบบการนิเทศจะต้องค านึงและควรระบุ
แนวทางไว้ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นกระบวนการ รวมทั้งการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรโรงเรียนมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนา
แนวทางและยุทธวิธีการนิเทศให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร 
1. แนวทางการบริหารการนิเทศ 

1.1แนวทางการนิเทศการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ   
กระบวนการด าเนินการ โดยการมีส่วนร่วมด าเนินการติดตาม เสนอแนะติดตามช่วยเหลือจาก

หน่วยงาน จากหลายภาคส่วน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้  

1. P-Using Curriculum Plan : วางแผนการด าเนินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมโดยการให้ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

  2. P-Supervision Plan : วางแผนการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
การสร้างคู่มือหรือนวัตกรรมการนิเทศการใช้หลักสูตร 

  3. S-Supervise : ด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  4. Conclude : สรุปผลการนิเทศและถอดบทเรียนการนิเทศติดตาม 

5. Improve : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 
1.2 แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
รูปแบบการนิเทศ  3Q เพ่ิมสมรรถนะครู   เป็นรูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และเสริมพลัง 

แก่ครูในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนเขา
ดินวิทยาคาร ลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริงและประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย    

1. ร่วมคิดผลิต เป้าหมายคุณภาพ  (Quality Goal)  ให้ความรู้ เสนอแนวคิด ประเมินความต้องการ 
ก าหนดเป้าหมายในการนิเทศ 

1.1 เตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ  ศึกษาปัญหาและความต้องการในด้าน 
ต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมด้านความรู้  เทคนิคและทักษะ ด้านหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
โดยอาจจะมีการประชุมหรืออบรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้ 
  1.2 วางแผนการนิเทศ  กระบวนการในวางแผนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนิเทศ ได้แก่ สร้าง
ทีมงานในการนิเทศน าโดยท่านผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดประเด็นและเนื้อหาใน
การนิเทศ ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศให้มีความเหมาะสม ก าหนดวิธีการนิเทศที่เหมาะสม ก าหนดแผนการ
นิเทศ ทีมการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และสร้างเครื่องมือในการนิเทศ 
  1.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการนิเทศ ประชุมพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือ
แจ้งจุดประสงค์ กระบวนการและแนวทางการด าเนินการนิเทศ เพ่ือให้ทราบแนวทางร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมนิเทศมีความพร้อมและความม่ันใจในการเข้าร่วมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  
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2.  การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  (Quality  Perform)  ประชุมวางแผน ออกแบบการนิเทศ 
ก าหนดปฏิทินการนิเทศ   

 วิธีด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแผนการนิเทศ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้ 
     2.1 ขั้นก่อนการสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Per - Observation) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
ที่แบ่งทีมไว้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการนิเทศคือการสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยอาจมีประเด็นในการประชุมพูดคุย เช่น การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น  
    2.2 ขั้นสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Observation) ด าเนินการสังเกตการสอนในชั้นเรียนตาม
ทีมการนิเทศที่ก าหนดไว้ โดยมีประเด็นในการสังเกต เช่น ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้น
สรุป และการประเมิน เป็นต้น 
     2.3 ขั้นหลังสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Post-Observation) การสะท้อนคิดร่วมกันหลังการ
สังเกตการสอนของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือสร้างความชัดเจนร่วมกัน จากการเก็บข้อมูลขณะสังเกตด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และรับฟังผู้รับการนิเทศ โดยน ากระบวนการ PLC หรือการรวมกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพเข้า
ไปด าเนินการ 

3. การเสริมเพิ่มพลังแก่ครูในการท างาน  ( Quality  Energize) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ                      
โดยการ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน (Study visit)  PLC สะท้อนคิดหลังการปฏิบัติงาน (AAR)  เพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  
 
2. ตารางการนิเทศ 
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3 เป้าหมายและจุดเน้นการนิเทศ 
การด าเนินการบริหารการนิเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง กับเป้าหมายหรือจุดเน้นด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่เป็นทั้งเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
เป้าหมาย/จุดเน้น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. การบริหารการนิเทศระดับ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
และสอดคล้องกับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารร้อยละ 100 มี
ความสามารถในการขับเคลื่อน
การนิเทศ 

1. ผู้บริหารสามารถบริหารการใช้
การนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 

2. การด าเนินการนิเทศบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. ครูร้อยละ 100 ด าเนินการ
นิเทศและได้รับการนิเทศตามที่
ก าหนด 

2. ครูสามารถด าเนินการนิเทศได้
ตามท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการนิเทศ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการท างานทุกระดับในสถานศึกษาและร่วมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ  
เป้าหมายให้ตรงกันในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2) สร้างความตระหนัก และสนับสนุนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแก่ครูในโรงเรียนด้วยการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้เข้าใจ 
 3) วางแผนการนิเทศติดตามตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 4) นิเทศ ก ากับ และติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
และตรงประเด็นพัฒนา 
 5) ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบและรายงานอย่างเป็นกระบวนการ 
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5 . แนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ประเด็นการติดตาม การ

บริหารงานนิเทศ 
ตัวบ่งชี้/ตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารการใช้ 
หลักสูตรของโรงเรียน 

- มีแผนงาน/โครงการ 
การน าหลักสูตรไปใช้ใน 
สถานศึกษา 
- มีรายงานผลการ 
พัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ 

- ค าสั่งคณะกรรมการ 
ปฏิบัติงาน 
- แผนงาน/โครงการ 
- รายงานการใช้ 
หลักสูตรฯ 
- แบบนิเทศติดตาม 
- ภาพถ่าย 

มีผลการส่งเสริม
การใช้หลักสูตรฯ    
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

2. การมีส่วนร่วมของ
นักเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนการเรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้
ระบุกิจกรรมที่ให้นักเรียน
มีส่วนร่วม 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย  
- บันทึกท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80 

3. ผลการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น 
เรียน 
 

มีรายงานการนิเทศ 
ติดตามการใช้หลักสูตรฯ  
ในโรงเรียน 
 

- รายงานสรุปการนิเทศ 
- เครื่องมือการนิเทศ 
- บันทึกการนิเทศ 
- ภาพถ่ายการนิเทศ 
 

ผลการด าเนินการ
นิเทศติดตามการ   
ด าเนินงานมี
คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 80 

 
6. กลยุทธ์การนิเทศติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและ 
การจัดการเรียนรู้การสอนฐานสมรรถนะ 
 2) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบกลไก การด าเนินงานติดตามและตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศติดตาม 
 4) บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารและคณะครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการตามหลักสูตร        
ฐานสมรรถนะ 
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3.7 เครื่องมือการก ากับติดตามและการนิเทศ   
การด าเนินการนิเทศและก ากับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะมีเครื่องมือหลักดังนี้ 
1. เครื่องมือติดตามผลการด าเนินงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะในโรงเรียนน าร่อง ดังนี้ 
1.1 ระยะเวลาการประเมิน ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการจัดการ

เรียนการสอนฐานสมรรถนะอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
1.2  บุคคลที่ต้องประเมิน ได้แก่  
- ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการ /หัวหน้าฝ่ายวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มสาระ / คณะกรรมการ

ด าเนินการนิเทศ 
- ครูผู้สอน / ผู้ควบคุมการใช้หลักสูตร / ผู้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

ขั้นตอนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการ
นิเทศ  

แบบบันทึกการประชุม/อบรม ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 

2. วางแผนการนิเทศ  แผนการนิเทศ ค าสั่งการนิเทศ  
ปฏิทินการนิเทศ  

ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก่อนการนิเทศ  

บันทึกการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 

4. ด าเนินการนิเทศ  แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้  
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้          
แบบประเมินหน่วยการจัดการเรียนรู้  

ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 

5. ประเมินผลและสะท้อนคิด
จากกระบวนการนิเทศ  

รายงานผลการนิเทศของคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 
แบบประเมินการนิเทศ  
รายการประเมินผลและสะท้อนคิด
กระบวนการนิเทศ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 

 
 



ตอนที่  4 
แนวทางการประเมินผลการนิเทศ 

 

4.1 แนวทางการวัดผลและประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีแนวทางการ
วัดผลดังนี้ 

 1. จากหลักการ/แนวคิดประเมินผลการศึกษา 
 2. แนวการวัดผลการศึกษาของโรงเรียน 
 3. แนวทางการประเมินผลและการเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน 
 4. แนวทางตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 จากแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สามารถระบุแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามตารางได้ดังนี้ 
 

แนวทางการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. เตรียมความพร้อม
ก่อนการนิเทศ  

แบบบันทึกการประชุม/อบรม ตรวจสอบจากแบบ
บันทึกการประชุม/อบรม 

ครูร้อยละ 100 เข้าร่วม
การประชุม/อบรม 

2. วางแผนการนิเทศ  แผนการนิเทศ  
ค าสั่งการนิเทศ  
ปฏิทินการนิเทศ  

ตรวจสอบจากแผนการ
นิเทศ ค าสั่งนิเทศ ปฏิทิน

นิเทศ 
- 

3. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ก่อนการนิเทศ  

บันทึกการประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ตรวจสอบจากบันทึกการ
ประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 เข้าร่วม
การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ก่อนการนิเทศ 

4. ด าเนินการนิเทศ  -แผนการจัดการเรียนรู้  
-แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้  
-แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 -แบบประเมินหน่วยการจัดการ
เรียนรู้  

ตรวจสอบจากหลักฐาน
และร่องรอยการ
ด าเนินการนิเทศ 

ครูร้อยละ 100 ด าเนินการ
นิเทศและส่งเอกสารและ
หลักฐานการด าเนินการ
นิเทศครบถ้วน 

5. ประเมินผลและ
สะท้อนคิดจาก
กระบวนการนิเทศ  

-รายงานการนิเทศของ
คณะกรรมการด าเนินการนิเทศ 
-แบบประเมินการนิเทศ 
-รายการประเมินผลและสะท้อน
คิดกระบวนการนิเทศ 

- - 
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4.2 แนวทางการวัดผลประเมินผลการนิเทศการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีแนวทางการวัดผล
ดังนี้ 

 1. จากหลักการ แนวคิดการประเมินผลการนิเทศการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2. องค์ประกอบการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 3. ระยะเวลาการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 4. แนวทางการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 

แนวทางการนิเทศการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ (PP-SCI) 
1. P-Using Curriculum Plan : วางแผนการด าเนินการใช้หลักสูตรสมรรถนะ โดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมโดยการให้ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

  2. P-Supervision Plan : วางแผนการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
การสร้างคู่มือหรือนวัตกรรมการนิเทศการใช้หลักสูตร 

  3. S-Supervise : ด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  4. Conclude : สรุปผลการนิเทศและถอดบทเรียนการนิเทศติดตาม 

5. Improve : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 

จากข้ันตอนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สามารถระบุแนวทางการวัดผลและประเมินผล
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามตารางได้ดังนี้ 

 

แนวทางการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. การวางแผน
ด าเนินการใช้หลักสูตร
สมรรถนะ (Using 
Curriculum Plan: P) 

แผน/โครงการด าเนินการ
ใช้หลักสูตรสมรรถนะ 

ตรวจสอบจากแผน/  
โครงการด าเนินการใช้ 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

            - 

2. วางแผนการนิเทศ
และติดตามการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Supervision Plan: P) 

แผนการนิเทศและติดตาม
การใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

 ตรวจสอบจากแผน/  
 โครงการด าเนินการใช้ 

   หลักสูตรสมรรถนะ 

           - 

3. ด าเนินการนิเทศ
ติดตามการใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ  
(Supervise: S) 

แบบประเมินการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 ตรวจสอบจากแบบประเมิน   
 การใช้หลักสูตรฐาน 
 สมรรถนะ 

 ครูร้อยละ 100 เข้า   
 ร่วมการด าเนินการ  
 นิเทศติดตามการใช้  
 หลักสูตรฐาน  
 สมรรถนะ อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

4. สรุปผลการนิเทศ
และถอดบทเรียนการ
นิเทศติดตาม 
(Conclude: C) 

- รายงานการสรุปผลการ
นิเทศ 
- บันทึกถอดบทเรียนการ
นิเทศติดตาม 

ตรวจสอบจากรายงานการ
สรุปผลการนิเทศและถอด
บทเรียนการนิเทศติดตาม 

ครูร้อยละ 100 สรุปผล
การนิเทศและถอด
บทเรียนการนิเทศ
ติดตาม 
 

5. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Improve: I) 

รายงานการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ตรวจสอบจากรายงานการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

ครูร้อยละ 100 ร่วม
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- โครงการ  การนิเทศสง่เสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรู้     
ด้วย 3Q 

- เครื่องมือการนิเทศ / แบบประเมินการนิเทศ 
- ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ 
การนิเทศส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วย 3Q 
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ชื่อโครงการ การนิเทศส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วย  3Q   
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้อง จุดเน้น  สพฐ. ข้อที ่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ข้อที ่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล          
การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอันส่งผล  

ในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้สามารถท างานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศ 
ภายในมิใช่การตรวจสอบ จับผิด แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนที่ขาดให้กันและกัน  การนิเทศภายใน 
โรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างมีระบบ  มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน  แต่ละขั้นตอนบอกระยะเวลาในการ
นิเทศ  ทางปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับและขณะด าเนินการ  ควรมีการบันทึกผล เพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ การ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน เปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
สามารถที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเป็นส าคัญ เพราะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การนิเทศภายในมีความส าคัญ เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ใช้
ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ สร้างความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้   การส่งเสริมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ส าคัญต่อกระบวนการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพของครู การโค้ช (Coaching)  ถือเป็นรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพ  ด้วยกระบวนการในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือให้ครูและ
บุคลากร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน 
    3Q เพ่ิมสมรรถนะครู เป็นรูปแบบการโค้ช ภายในสถานศึกษาที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พัฒนาขึ้น 
โดยมีเป้าประสงค์ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Quality Goal) ในการพัฒนาสื่อ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปฏิบัติที่มีคุณภาพ (Quality Perform) และได้รับการ
เพ่ิมพลังคุณภาพจากการนิเทศ (Quality Energize) จึงได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน ตาม
แนวทางการโค้ชและระบบพี่เลี้ยง เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Coaching and Mentoring)  โดยมีกระบวนการ เยี่ยมชั้น
เรียน สังเกตการสอนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยการนิเทศรูปแบบ  3Q  
2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการนิเทศแบบ 3Q   
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการนิเทศแบบ 3Q 

 
3. เป้าหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ   
ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 25 คน  

ได้รับการพัฒนาความรู้  การเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการนิเทศแบบ 3Q ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  

1. ครูผู้สอนจ านวน 25 คน ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียน 

2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีแผนเป้าหมายคุณภาพใน
การพัฒนาตนเอง 

เข้าใจถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเอง   แผนฯมีความสอดคล้องกับ
ความสนใจความต้องการ 

เงื่อนไขความรู้ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะ  
เงื่อนไขคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งม่ัน 
ผลลัพธ์ 4 ด้าน  วัตถุ    ความคุ้มค่า 

 สังคม    การท างานร่วมกัน 

 วัฒนธรรม  รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย 

 สิ่งแวดล้อม   เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
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5. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น Plan  การก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
(Quality  Goal) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. กิจกรรมร่วมคิด ผลิตเป้าหมาย

คุณภาพ 
 ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ 
 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาด้าน

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 จัดท าแผนเป้าหมายคุณภาพเฉพาะ

บุคคล 
 

1-15 ก.ค. 65 
15 ก.ค.– 15 ส.ค. 
65 
 

    1,000 ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 
 

ขั้น Do กิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Perform) 

 ผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนของ
คร ูอย่างน้อย 2 ชิ้น/ 1 ภาคเรียน 

 กิจกรรม PLC  ทั้งโรงเรียนภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  

15 ส.ค. – 15 
ต.ค.65 
ธ.ค. 65 – ก.พ.66 
 

      
 
 
   
       8,000 

ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 
 

ขั้น Check  การส่งเสริมเพ่ิมพลังคุณภาพให้กับ
ครูในการท างาน (Quality Energize) 

 กิจกรรมการศึกษาดูงานชั้นเรียน 
(Study visit)  นิเทศการใช้สื่อ /นิเทศ
การจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ / นิเทศ On line 

 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review : AAR)   

 

15 ต.ค. – 30 ต.ค.
65 
 

        500 ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 
 

ขั้น Action  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
โดยใช้แบบสังเกตและภาพถ่ายประกอบ 

ม.ค. – มี.ค 66       500 ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ 

Report   
สรุปผลการท ากิจกรรม รวบรวมปัญหาที่
เกิดข้ึนเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลข้อเสนอแนะในการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป /จัดท าเล่มรายงาน
สรุปโครงการ 

มี.ค. - เมย. 66          -  



27 
 

6. งบประมาณ 
 10,000 

ประเภทเงินงบประมาณท่ีใช้ (กรุณาท าเครื่องหมาย )   
  เงินอุดหนุนทั่วไป 
       เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
  รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
  เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนจากเทศบาล 
  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................................................  
  
กิจกรรมของโครงการ ค่าตอบแทน

วิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ 
ค่าเข้า
ชม 

ค่าพาหนะ อ่ืนๆ 
ระบุ 

1. จัดท าโครงการ - - 500 
 

- - 500 

2. ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
   นิเทศการสอน 
   นิเทศสื่อ 

- - 500 - - - 

3. ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

- 6,000 2,000 - - - 

4.ติดตามผลการ
ด าเนินงาน                       
สรุปโครงการ 

     500 

      รวม  6,000 3,000   1,000 
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7. การติดตามประเมินผลโครงการ   
 

วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เพ่ือพัฒนาสนับสนุนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยการนิเทศ
รูปแบบ  3Q 

ครูทุกคน ผลิตสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้เป็นของ
ตนเอง 
 

ตรวจสอบ 
สื่อการเรียน
การสอนที่ครู
ผลิต 

แบบรายงานการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะและการนิเทศ
แบบ 3Q   

ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

แผนการนิเทศภายใน 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ
นิเทศแบบ 3Q 

ครูทุกคนมีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการนิเทศ
แบบ 3Q  

ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีคู่มือการนิเทศส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด 3Q  
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาการขับเคลื่อนสร้างคุณภาพการนิเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

3. ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการ
เขียนแผนเป้าหมายคุณภาพในการพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติตามแผนคุณภาพ และมีการน าผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุง พัฒนางานของตนเอง 

4. ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพทางการสอนและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาจากการนิเทศของครูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
                                 ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล) 
                                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
 
 
 
ลงชื่อ ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาววิไล กวางคีรี) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 

 
 ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ            
        (นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์) 
    ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการนิเทศ / แบบประเมินการนิเทศ 
- แบบนิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- แบบบันทึก การสังเกตการณ์สอน 
- แบบประเมินความพึงพอใจการนิเทศภายใน 
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แบบนิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ........./..............  

ชื่อผู้รับการนิเทศ........................................................................ ......................................... 
วิชา ..........................................................................สอนระดับชั้น..............คาบที.่...........สอนวันที่..................    
แผนการเรียนรู้ที่.................หน่วยการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง..................................................................... 

************************ 
ค าชี้แจง   ให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับคะแนน เพ่ือแสดงผลการประเมินที่ตรงกับการปฏิบัติ
ของผู้รับการนิเทศ 
เกณฑ์ระดับคะแนน    5 = ดีมาก  4 = ดี  3  = พอใช้    2 = ควรปรับปรุง  1 = ไม่ผ่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร       
1.มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา       
2.มีการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้       
3. หน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้       
4.มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วัดด้านความรู้ (K) ทักษะ/
กระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

      

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน       
1.กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้       
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน       
3. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง 

      

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 

      

6.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง       
ด้านสื่อการเรียนรู้  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้       
1. มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       
2. มีสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน       
3. มีสื่อท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้       
5. มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

      

6. มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่       
ด้านการวัดและประเมินผล       
1. ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม       
2. วัดผลประเมินผลครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (K)  ทักษะ/กระบวนการ 
(P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

      

3.ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง       
4. มีการบันทึกหลังสอน ระบุผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค       
5. น าผลการประเมินผู้เรียนมาแก้ปัญหาด้วยวิธีการวิจัยในชั้นเรียน       

รวมคะแนน      คิดเป็น % 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

                     

     ลงชื่อ  ...............................................  ผู้รับการนิเทศ 
                                       (..............................................) 
                                    ต าแหน่ง ............................................... 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้นิเทศ                ลงชื่อ........................................คณะกรรมการนิเทศ 
         (นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล)                               (........................................) 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร              ต าแหน่ง ............................................... 
    วันที่.......................................                              วันที่  ................................................ 
 

                      
 
 
 
 

                         ลงชื่อ.................................................  

                                  (นางสาววิไล  กวางคีรี)  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร   

                               วันที่....................................... 
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แบบนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ ........./..............  
ชื่อผู้รับการนิเทศ........................................................................ ......................................... 
วิชา ..........................................................................สอนระดับชั้น..............คาบที.่...........สอนวันที่..................    
แผนการเรียนรู้ที่.................หน่วยการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง..................................................................... 

****************************** 
ค าชี้แจง   ให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับคะแนน เพ่ือแสดงผลการประเมินที่ตรงกับการปฏิบัติ
ของผู้รับการนิเทศ 
เกณฑ์ระดับคะแนน    5 = ดีมาก  4 = ดี  3  = พอใช้    2 = ควรปรับปรุง  1 = ไม่ผ่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

การเตรียมการสอน       
1.จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้       
2.ก าหนดเกณฑ์การประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน (K.P.A.)       
3.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
4.มีวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ       
5.มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ       
6.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง       
7.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
8.จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะ         
9.กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี       
10.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยน าวิถีชีวิต/บูรณาการ
เข้ามามีส่วนร่วม 

      

11.จัดกิจกรรมโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม       
12.มีการเสริมแรงเมื่อนักเรียนปฏิบัติ หรือตอบถูกต้อง       
13.มอบหมายงานให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน       
14.เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง       
15.ใช้เวลาสอนเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด       
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

สื่อนวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน       
16.ใช้สื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน       
17.ใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย       
การวัดและประเมินผล       
18.มีการประเมินผล ก่อนเรียน / ระหว่างเรียน / หลังเรียน       
19.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล       
20.ประเมินผลอย่างหลากหลายและครบทั้ง 3 ด้าน (K.P.A.)       
21.ครู หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน       

คะแนนรวม      คิดเป็น % 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
 

                         ลงชื่อ  ...............................................  ผู้รับการนิเทศ 
                                       (..............................................) 
                                    ต าแหน่ง ................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้นิเทศ                ลงชื่อ........................................คณะกรรมการนิเทศ 
         (นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล)                               (........................................) 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร              ต าแหน่ง .............................................. 
    วันที่.......................................                            วันที่  ................................................ 
 

                      
 
 
 
 

                         ลงชื่อ..................................................  

                                  (นางสาววิไล  กวางคีรี)  

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร   

                               วันที่....................................... 
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แบบบันทึก การสังเกตการสอน  

ภาคเรียนที่ ........./..............  
ชื่อผู้รับการนิเทศ........................................................................ ......................................... 
วิชา ..........................................................................สอนระดับชั้น..............คาบที.่...........สอนวันที่..................    
แผนการเรียนรู้ที่.................หน่วยการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง..................................................................... 

****************************** 
ประเด็นที่สังเกต บันทึกการสังเกต ข้อเสนอแนะ 

1.การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
 
 

  

2. การน าเข้าสู่บทเรียน  
 
 
 

 

3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) 
 
 

  

4. การวัดและการประเมินผล 
 
 
 

  

5. เรื่องอ่ืน ๆ  
- การใช้ค าพูด 
- การจัดชั้นเรียน 
- ทักษะการสอนต่าง ๆ  

  

 
ลงชื่อ  ...............................................  ผู้รับการนิเทศ           ลงชื่อ .........................................  ผู้ประเมิน 
        (..............................................)                                (................................................) 
ต าแหน่ง .................................................                     ต าแหน่ง .............................................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจการนิเทศภายใน 
ภาคเรียนที่ ........./..............  

ชื่อผู้รับการนิเทศ........................................................................ ......................................... 
วิชา ..........................................................................สอนระดับชั้น..............คาบที.่...........สอนวันที่..................    
แผนการเรียนรู้ที่.................หน่วยการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง..................................................................... 

****************************** 
ค าชี้แจง  : ให้ผู้รับการนิเทศท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพการปฏิบัติจริงใน
โรงเรียนโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
  5   หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  
  4   หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
  3   หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติในระดับน้อย   

1   หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา      
2 การนิเทศภายในโรงเรียนมีส่วนสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

และนักเรียน 
     

3 การนิเทศภายในโรงเรียนมีส่วนท าให้ท่านสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

     

4 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย      
5 เมื่อท่านได้รับการนิเทศภายในโรงเรียนมีความรู้สึกพอใจ      
6 เมื่อท่านได้รับค าแนะน าในการนิเทศแต่ละครั้งท่านรู้สึกสบายใจ      
7 ท่านเห็นด้วยกับการจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน      
8 ค าแนะน าที่ได้จากการนิเทศภายในโรงเรียนท่านสามารถน าไปปฏิบัติได้เป็น

อย่างดี 
     

9 เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านมักจะร่วมมือกันหรือขอค าแนะน าจาก
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ให้การนิเทศ 

     

10 ทุกครั้งที่มีการนิเทศภายในโรงเรียน ท่านมีความพร้อมที่จะให้และรับการ      
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ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
นิเทศ 

11 ผู้นิเทศภายในมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
12 ผู้นิเทศภายในที่ดีต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

เพ่ือนร่วมงาน 
     

13 ผู้นิเทศภายในต้องให้ความเป็นกันเองในขณะท าการนิเทศ      
14 การนิเทศภายในเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจการพัฒนาของผู้เรียนเป็นอย่างดี      
15 การนิเทศภายในสามารถสร้างขวัญก าลังใจของคณะครูในการท างานได้      
16 การนิเทศภายในเป็นการใช้วิธีการด้วยเหตุผลและสติปัญญามากกว่าการ

บอกปัญหาทั่วไป 
     

17 การนิเทศภายในเน้นให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน      
18 การนิเทศภายในไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น      
19 การนิเทศภายในสามารถท าให้เข้าใจการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน

ได้มากข้ึน 
     

20 ผู้นิเทศภายในเป็นผู้ที่มีความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
                     รวมคะแนน       
                      คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการนิเทศ 
- การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
- ตารางนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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ปฏิทินการนิเทศ   
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วิชา วัน เดือน ปี 
คณะกรรมการนิเทศ 

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระ/วิชาการ 

ครู (เพื่อน) 

1 นางศรีเรือน  พวงแก้ว สังคมศึกษา 24 พ.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางสาววัลลยีา  
วิเศษสิงห ์

2. 

 

นายจารึก  สงวนรัตน์ สังคมศึกษา 27 พ.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นายเกษม             
ธีรสุนทรานันท์ 

3 นางอุษา  นิยมธรรม ภาษาไทย 1 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รอง ฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางเอื้องเดือน  
ห้าวหาญ 

4 นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ ภาษาไทย 2 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางวราภรณ์  
คมทา 

5 นางปราณี  ชั้นสูง ปฐมวัย 10 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางนารีรัตน์ โชค
บ ารุงศิลป์ 

นางอารีย์               
หลักศิลา 

6 นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง ภาษาอังกฤษ 14 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางสาววิไลพร 
ทิพาภาศ 

7 นางสาวิตรี  ไพศาล แนะแนว 15 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางอุษา              
นิยมธรรม 

นางสาวรุจิรา  
ด้วงเดช 

8 นางศุภวรรณ  ทักษิณ บูรณาการ 20 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางอุษา                
นิยมธรรม 

นางวราภรณ์  
คมทา 

9 นางสาวชวนพิษ  กระต่าย ภาษาไทย 20 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รอง ฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางวราภรณ์  
คมทา 

10 นางนารีรัตน์  โชคบ ารุงศิลป ์ ปฐมวัย 22 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางปราณี  
ช้ันสูง 

11 นางสาววัลลยีา  วิเศษสิงห ์ คณิตศาสตร์ 28 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รอง ฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางเอื้องเดือน  
ห้าวหาญ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วิชา วัน เดือน ปี 
คณะกรรมการนิเทศ 

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระ/วิชาการ 

ครู (เพื่อน) 

12 นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์ ศิลปะ 27 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นายอรรถพล  
แดงแสม 

13 นายสฤกษฎิ์  สวสัดิ์พานิชย ์ สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

30 มิ.ย.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางเอื้องเดือน  
ห้าวหาญ 

15 นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์ งานช่างเสริม
อาชีพ 

4 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางสาวิตรี  
ไพศาล 

นายจารึก  
สงวนรัตน ์

16 นายปราโมทย์ อินทร์ศวร งานเกษตร                
เสริมอาชีพ 

5 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นายธีรศักดิ์       
ลิ้มวิรัตน์ 

นายสฤกษฎิ์  
สวัสดิ์พานิชย์ 

17 นางอารีย์  หลักศิลา ปฐมวัย 6 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รอง ฯ พรรณษา 

นางนารีรัตน์ โชค
บ ารุงศิลป์ 

นางสาวลลิดา 
ระงับพิษ 

18 นางสาวลลิดา ระงับพิษ ปฐมวัย 7 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางนารีรัตน์ โชค
บ ารุงศิลป์ 

นางปราณี  
ชั้นสูง 

19 นางสาวรุจิรา  ด้วงเดช คณิตศาสตร์ 11 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นายธีระพล  
สุภาพ 

20 นางสาววิไลพร ทิพาภาศ ภาษาอังกฤษ 12 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางบุศยรินทร์  
ฟักช้าง 

นางสาวรุจิรา  
ด้วงเดช 

 

21 นายธีระพล  สุภาพ วิทยาศาสตร์ 13 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รอง ฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นางสาวรุจิรา  
ด้วงเดช 

22 นายยุทธนา  ลุนส าโรง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นายปราโมทย์ 
อินทร์ศวร 

23 นายอรรถพล  แดงแสม สังคม 20 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

 

นายจารึก   
สงวนรัตน ์

นายธีรศักดิ์  
ลิ้มวิรัตน์ 



41 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วิชา วัน เดือน ปี 
คณะกรรมการนิเทศ 

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระ/วิชาการ 

ครู (เพื่อน) 

24 นายจีรพัฒน์  กุลธนวิวฒน ์ วิทยาการค านวณ 25 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางศุภวรรณ  
ทักษิณ 

นายยุทธนา  
ลุนส าโรง 

25 นางวราภรณ์  คมทา ภาษาไทย 26 ก.ค.65 ผอ.วิไล  

รองฯ พรรณษา 

นางเอ้ืองเดือน  
ห้าวหาญ 

นางสาวชวนพิษ  
กระต่าย 

 
หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :        เลือก วันที่ คาบท่ีสอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 สัปดาห์ที่  1   วันที่  23 – 27  พฤษภาคม 2565 
            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
23 พ.ค. 65 

 

       
       

วันอังคาร 
24 พ.ค. 65 

 

    สังคม ป.2   
    ครูศรีเรือน   

วันพุธ 
25 พ.ค.65 

 

       
       

วันพฤหัสบดี 
26 พ.ค. 65 

 

       
       

วันศุกร์ 
27 พ.ค. 65 

 

 สังคม ป.6      
 ครูจารึก      

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :        เลือก วันที่ คาบท่ีสอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 สัปดาห์ที่  2   วันที่  30  พฤษภาคม -3 มิถุนายน  2565 
            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
30 พ.ค. 65 

 

       
       

วันอังคาร 
31 พ.ค. 65 

 

       
       

วันพุธ 
1 มิ.ย.65 

 

     ภาษาไทย ม.1  
     ครูอุษา  

วันพฤหัสบดี 
2 มิ.ย. 65 

 

 ภาษาไทย ป.3      
 ครูเอ้ืองเดือน      

วันศุกร์ 
3 มิ.ย. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
  สัปดาห์ที่  3   วันที่  6 – 10 มิถุนายน  2565 

            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
6 มิ.ย. 65 

 

 เสรมิประสบการณ ์      
 ครูปราณ ี      

วันอังคาร 
7 มิ.ย. 65 

 

       
       

วันพุธ 
8 มิ.ย.65 

 

       
       

วันพฤหัสบดี 
9 มิ.ย. 65 

 

       
       

วันศุกร์ 
10 มิ.ย. 65 

 

  ภาษาอังกฤษ ม.1     
  ครูบุศยรินทร ์     

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 สัปดาห์ที่  4   วันที่  13 – 17  มิถุนายน  2565 
            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
13 มิ.ย. 65 

 

       
       

วันอังคาร 
14 มิ.ย. 65 

 

 แนะแนว ป.5      
 ครูสาวิตรี      

วันพุธ 
15 มิ.ย.65 

 

  บูรณาการ     
  ครูศุภวรรณ     

วันพฤหัสบดี 
16 มิ.ย. 65 

 

       
       

วันศุกร์ 
17 มิ.ย. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
  สัปดาห์ที่  5   วันที่  20 – 24 มิถุนายน  2565 

            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
20 มิ.ย. 65 

 

 ภาษาไทย ป.1      
 ครูชวนพิษ      

วันอังคาร 
21 มิ.ย. 65 

 

       
       

วันพุธ 
22 มิ.ย.65 

 

 เสรมิประสบการณ ์      
 ครูนารีรัตน์      

วันพฤหัสบดี 
23 มิ.ย. 65 

 

       
       

วันศุกร์ 
24 มิ.ย. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือน มิถุนายน – กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
  สัปดาห์ที่  6   วันที่  27  มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม  2565 

            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
27 มิ.ย. 65 

 

    ศิลปะ   
    ครูธีรศักดิ์   

วันอังคาร 
28 มิ.ย. 65 

 

 คณิตศาสตร์      
 ครูวัลลียา      

วันพุธ 
29 มิ.ย.65 

 

       
       

วันพฤหัสบดี 
30 มิ.ย. 65 

 

    พละศึกษา   
    ครูสฤกษฏิ์   

วันศุกร์ 
1 ก.ค. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องท่ีสอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  สัปดาห์ที่  7   วันที่  4 – 8  กรกฎาคม  2565 

            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
4 ก.ค. 65 

 

  งานช่าง     
  ครูเกษม     

วันอังคาร 
5 ก.ค. 65 

 

   งานเกษตร      
 ครูปราโมทย์      

วันพุธ 
6 ก.ค.65 

 

เสรมิประสบการณ ์       
ครูอารีย์       

วันพฤหัสบดี 
7 ก.ค. 65 

 

เสรมิประสบการณ ์       
ครูลลิดา       

วันศุกร์ 
8 ก.ค. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  สัปดาห์ที่  8   วันที่  11 – 15  กรกฎาคม  2565 

            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
11 ก.ค. 65 

 

    คณิตศาสตร์   
    ครูรุจิรา   

วันอังคาร 
12 ก.ค. 65 

 

  ภาษาอังกฤษ     
  ครูวิไลพร     

วันพุธ 
6 ก.ค.65 

 

       
       

วันพฤหัสบดี 
13 ก.ค. 65 

 

     วิทยาศาสตร์  
     ครูธีระพล  

วันศุกร์ 
14 ก.ค. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  สัปดาห์ที่  9   วันที่  18 – 22  กรกฎาคม  2565 

            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
18 ก.ค. 65 

 

       
       

วันอังคาร 
19 ก.ค. 65 

 

  คอมพิวเตอร์     
  ครูยุทธนา     

วันพุธ 
20 ก.ค.65 

 

    สังคม   
    ครูอรรถพล   

วันพฤหัสบดี 
21 ก.ค. 65 

 

       
       

วันศุกร์ 
22 ก.ค. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางนิเทศการสอน  ภารเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    นิเทศโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินการนเิทศ 

ค าชี้แจง :    เลือก วันที่ คาบที่สอน  ที่คุณครูมีความประสงค์จะให้นิเทศการสอน  โดยบันทึกชื่อวิชา ห้องที่สอนและระดับชั้นที่สอน 
 

เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 สัปดาห์ที่  10   วันที่  25 – 29  กรกฎาคม  2565 
            เวลา 
วัน 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พักกกลางวัน คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30 -11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วันจันทร์ 
25 ก.ค. 65 

 

  วิทยาการค าณวณ     
  ครูจิรพัฒน์     

วันอังคาร 
26 ก.ค. 65 

 

ภาษาไทย ป.1       
ครูวราภรณ์       

วันพุธ 
27 ก.ค.65 

 

       
       

วันพฤหัสบดี 
28 ก.ค. 65 

 

       
       

วันศุกร์ 
29 ก.ค. 65 

 

       
       

 
หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 


