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 คู่มือการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภา พ 
2) เพ่ือส่งเสริมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และ 3) เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อการเรียน
การสอนตามกรอบฐานสมรรถนะ ในการเสริมสร้างทักษะการคิด ซึ่งคู่มือการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิฉบับนี้   
โดยประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1  บริบทสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 รูปแบบการนิเทศ/กระบวนการนิเทศ 
  ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารการจัดการนิเทศ 
  ตอนที่ 4 แนวทางการประเมินผลการนิเทศ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิฉบับนี้ จะช่วยให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละวัย 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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ตอนที่  1 
บริบทสถำนศึกษำ 

 

1.1 ข้อมูลบริบทสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ จัดตั้งขึ้นโดย นายประเทศ บุญยงค์ ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล
ทองผาภูมิ ซึ่งเห็นถึงส าคัญของการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
เป็นการรองรับความเจริญของสังคมตลอดจนตอบสนอง ความต้องการของประชาชนซึ่งในท้องถิ่นจึงได้จั ดตั้ง 
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยสภาเทศบาลต าบลทองผาภูมิ มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลต าบลทองผาภูมิ จัดตั้งสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 จากนั้นได้ประกาศการจัดตั้งครั้งแรก โดยใช้ชื่อ
ว่า“โรงเรียนเทศบาลต าบลทองผาภูมิ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ” ณ วันที่ 29 
เมษายน พ.ศ.2553 ขณะนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 119 คน โดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทองผาภูมิ และอาคาร
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลทองผาภูมิ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 
 ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในด้านวิชาการ เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
โดยมี นายรามิล  พัฒนมงคลเชฐ ปลัดเทศบาลต าบลทองผาภูมิ รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยก าร
สถานศึกษา ซึ่งมีคณะครู ทั้งหมด 6 คน หญิง 4 คน และชาย 2 คน 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ย้ายสถานศึกษามาที่อาคารเรียนใหม่ ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 6 หมู่ 1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. นางวรรณี เรืองโสภณ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 2. นายสุเมธ จันทร์เจือจุน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน และมีโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ คู่คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

1.2 วิสัยทัศน์สถำนศึกษำ 
 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ พุทธศักราช ๒๕๖4 จัดท าขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการเต็ม
ความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือด ารงชีวิตในชุมชนและสังคมได้ 
อย่างมีความสุข เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีจิตส านึก  
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ มเีจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้วิสัยทัศน์ว่า 
“โรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ เป็นโรงเรียนแห่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู้   
คู่คุณธรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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1.3  พันธกิจสถำนศึกษำ 
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และทักษะ 

การปฏิบัติงาน 
4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7 ชุมชนมีส่วนร่วมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
8 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะชุมชน 
9 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
10 ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1.4 กำรวิเครำะห์บริบทสถำนศึกษำ SWOT 

1. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ 

ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (T) 

-  โรงเรียนมีกฎระเบียบข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน  
-  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล  
-  ครูมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย โดยพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง 4 
ด้าน  
-  ฝ่ายบริหารงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณท่ีตรง
ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้  
-  ผู้บริหารมีนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
-  ครูมีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์  
-  โรงเรียนมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุคลากรมี
ศักยภาพส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นต้นแบบที่ดีมีคุณภาพ  
-  โรงเรยีนมีความโดดเด่นด้านวิชาการ การดูแลเอาใจใส่
นักเรียน การสรา้งระเบียบวินัยตลอดจนความปลอดภยั 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านจราจรที่มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด 
-  ผู้บริหารและครูรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ปกครอง 

-  ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  
-  การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
-  การด าเนินงานในรูปแบบเดิม 
-  อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
-  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  
-  ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีการติดตามข่าวสารของโรงเรียน
จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร 
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ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (T) 

-  ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
-  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ความอนุเคราะห์และการ
สนับสนุนจากต้นสังกัดเป็นอย่างดี  
-  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจนท าให้มีการด าเนินงานตามแผนงานส่งผลให้มีการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
-  จ านวนครูและบุคลากรมีความเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน  
-  โรงเรียนมีครูตรงตามสาขาวิชาและมีใบประกอบ
วิชาชีพ  
-  โรงเรียนมีครูและนักเรียนไหว้สวย ยิ้มสวย ตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา  
-  ครูสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้
นักเรียนมีระเบียบวินัยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
-  นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ 
-  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
-  คุณครูมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี 
-  ฝ่ายบริหารวิชาการมีการท างานที่เป็นระบบ 
-  โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์โควิด 
-  ผู้บริหารมีนโยบาย แนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 
-  ครูมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ
ให้แก่นักเรียน 
-  โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารการบริหารการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
-  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกสถำนศึกษำ 

ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส (O) อุปสรรค (W) 

-  ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์  
-  พัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากร  
-  พัฒนาด้านโภชนาการของผู้เรียน  
-  พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านการแข่งขันทางวิชาการ 
กีฬา และด้านกิจกรรมการเรียนรู้  
-  มีอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เพียงพอต่อผู้เรียน 
-  พัฒนาด้านการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา
บุคลากร   
-  มีการพัฒนาด้านสุขอนามัยภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  ครูผู้สอนสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาของตนเอง 
-  เพ่ิมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเช่น ภาษาจีนและภาษาพม่า  
-  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ
เรียนการสอน  
-  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านวิชาการในด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน  
-  เน้นทักษะการอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
-  จัดให้มีห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และจัดแหล่งเรียนรู้ใน 
การสืบค้น ค้นคว้าหาความรู้ที่เพียงพอผู้เรียน  
-  ขยายอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการขยายโอกาสทาง
การศึกษา  
-  พัฒนาด้านเครือข่าย network ให้มีคุณภาพต่อการใช้
งาน  
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความสามารถของตนเอง  
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัย ความถนัด 
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 
-  เพ่ิมกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียน 
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ตอนที่ 2  
รูปแบบกำรนิเทศ/กระบวนกำรนิเทศ 

 

2.1 ควำมส ำคัญของกำรนิเทศ 
 การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม  
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะและสมรรถนะตามที่โรงเรียนก าหนด  
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน จึงถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งให้ค าแนะน า 
และความช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงไปยังคุณภาพของตัวนักเรียน การนิเทศการสอนยังเป็นกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์นโยบายการศึกษา หลักสูตรและองค์ประกอบต่าง ๆ  
เพ่ือเกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนทางด้านสมรรถนะการเรียนรู้  รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับโรงเรียน 

 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาให้ มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพ จึงใช้กิจกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   
เป็นกระบวนการติดตาม ก ากับ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา โดยใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลายทั้งทางตรง
และทางอ้อม ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุมาตรฐานการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะด้านการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  

 

2.2 วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ 

      1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้ตาม
กรอบสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
      3. เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามกรอบฐานสมรรถนะ ในการเสริมสร้างทักษะการคิด 
 

2.3 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรนิเทศ 
      1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 
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2.4 แนวคิดทฤษฎี 
 

สงัด อุทรำนันท์ 
(2530, อ้ำงถึงในวัช
รำ เล่ำเรียนดี 2553: 

24) 

แอเลนน์ 
(Allen ,1960) 

กระบวนกำรนิเทศแบบ
ชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง 

“PPLCA Model”  
(วชิรำ เครือค ำอ้ำย และ 
ชวลิต ขอดศิริ, 2559 

ผู้สังเครำะห์ 
TMS POWER MODEL 

ขั้นที่ 1  วางแผนการ
นิเทศ  (Planning) 

ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน 
(Planning)   

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความรู้
ก่อนนิเทศ (Perparing : P) 

ขั้นที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพ  
(P- Potential Adding) 

ขั้นที่ 2  ให้ความรู้ความ
ข้าใจในการปฏิบัติงาน  
(Informing) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการจัด
โครงการ (Organizing)   

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนและ
ออกแบบการนิเทศ
(Planning : P)  

ขั้นที่ 2 การปรับความคิด  
(O - Ordering Mindset)  

ขั้นที่ 3  ลงมือ
ปฏิบัติงาน  (Doing) 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นการน าเข้าสู่
การปฏิบัติ (Leading)   

ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนในการ
ปฏิบัติการนิเทศ  
(Learningg and Sharing : L) 

ขั้นที่ 3 การระดมสมอง   
(W - Wisdom Sharing) 

ขั้นที่ 4  สร้างเสริม
ก าลังใจ (Reinforcing) 

ขั้นที่ 4  ขั้นการควบคุม 
(Controlling)   

ขั้นที่ 4 ขั้นการนิเทศด้วย
กระบวนการชี้แนะ และ
ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring : C) 

ขั้นที่ 4 การเสริมสร้าง  
(E - Empower Each Other)  
 

ขั้นที่ 5  ประเมินผลการ
นิเทศ  (Evaluating) 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 
(Appraising)   

ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนคิดหลัง
การนิเทศ (After Action 
Peview : A) 

ขั้นที่ 5 การทบทวนและขยายผล  
(R - Review and Transfer) 
 

 

2.5 รูปแบบกำรนิเทศ/กระบวนกำรนิเทศ 
จากการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศของนักวิชาการศึกษาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 

ได้กระบวนการด าเนินงานการนิเทศ ดังนี้  
           1. กำรเพิ่มศักยภำพ (P- Potential Adding) 
                โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิได้ส่งเสริมให้คณะครูเพ่ิมศักยภาพของตนเองในด้านการจัดการเรียน
การสอนโดยมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนส าหรับฝึกฝนผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรรม รวมถึงครูเป็นผู้ ออกแบบการเรียนรู้  
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีแนวทางการด าเนินงานการประชุมหรือ
อบรมต่างๆ และผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 

  2. กำรปรับควำมคิด (O - Ordering Mindset)  
             ผู้บริหาร และคณะครูมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ตรงตาม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์   ตามความสอดคล้องกัน เพ่ือให้คณะครูออกแบบและจัดการเรียนการสอน และอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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            3. กำรระดมสมอง  (W - Wisdom Sharing)  
             โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้บริหารงานโดยมีกระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพการศึกษา
โดยใช้กระบวนการ PLC ระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้หลัก 
PDCA ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
            4. กำรเสริมสร้ำง (E - Empower Each Other)  
             ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยหลักของ
ความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษาโดยมีการสร้างขวัญก าลังใจ ให้ค าชื่นชมในการท างานและเติมเต็ม 
การด าเนินงานของกันและกันโดยมีการติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคณะครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจเต็มก าลังและเต็มความสามารถอย่างมีความสุข 
            5. กำรทบทวนและขยำยผล  (R - Review and Transfer)  
             โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้บริหารงานโดยมีการทบทวนและขยายผลการด าเนินงานหลังการจัด
กิจกรรม โดยจัดประชุมสรุปผลการด าเนินและถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือใช้ในงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
และสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
เพ่ือน าพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป และการขยายผลของการด าเนินงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนไปสู่เพ่ือนครู เครือข่าย 
ต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
(TMS Model) 
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2.6 ผลส ำเร็จของกำรนิเทศ 
           

ผลส ำเร็จของกำรนิเทศ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

(เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ) 
1. ครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ    ครูมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                  ตามกรอบฐานสมรรถนะที่โรงเรียนก าหนด 
                  ให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ   ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน 
                  การสอน และสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ 
                  ตามกรอบฐานสมรรถนะที่โรงเรียนก าหนดไปใช้ 
                  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมำณ    สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
                  ของครูตามบริบทของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ    สถานศึกษามีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเปน็ 
                     ระบบและมีคุณภาพ 

3. ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามกรอบ
ฐานสมรรถนะ ในการเสริมสร้างทักษะการคิด 

เชิงปริมำณ    ครูสร้าง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามกรอบ 
                  ฐานสมรรถนะในการเสริมสร้างทักษะการคิด 
                  คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ   ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน  
                     ในการเสริมสร้างทักษะการคิด ทุกกลุ่มสาระ 
                  การเรียนรู้ 

 

2.7 แนวทำงกำรน ำรูปแบบกำรนิเทศไปใช้ 
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้มีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นการปรับปรุงและ  พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 
1. สร้างความสัมพันธ์ วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
2. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา 
3. น าเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเพ่ืออนุมัติการด าเนินงาน 
4. ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคนิคการสังเกต  

การสอน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
5. จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนดวัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
6. ด าเนินการตามแผนงาน โดยผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ (แผนจัดการเรียนรู้และแผนนิเทศการสอน) 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล โดยก าหนดขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนด าเนินการวางแผน  
การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ ติดตามและประเมินผล 
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2.8 ผลลัพธ์/ผลิตจำกกำรนิเทศ 
 ด้ำนสถำนศึกษำ  

สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูตามบริบทของโรงเรียนที่เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 
          ด้ำนครูผู้สอน 
 ครูสร้าง พัฒนา และใช้สื่อการเรียนการสอนใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิด 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้  
ตามกรอบฐานสมรรถนะที่โรงเรียนก าหนดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 3 
แนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรนิเทศ 

 

3.1 แนวทำงกำรบริหำรกำรนิเทศ 
 แนวทำงกำรนิเทศกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนงานที่ชวยพัฒนาครูในดานตางๆ เพ่ือจะใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งการสรางความรวมมือและการแกไขปญหาการท างานรวมกัน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งดานวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา บุคลากรภายใน
โรงเรียนที่สามารถนิเทศไดนอกจากผูบริหารแลวคือ ครูที่มีประสบการณ ความรู ความช านาญ ขึ้นอยูกับ 
จุดมุงหมายจ านวนผูรับการนิเทศ เวลา และทรัพยากรอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการนิเทศนั้น ควรจะไดศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศ จัดท าแผนการนิเทศ แลวจึงน าแผนไปสูการปฏิบัติตาม 
จุดมุงหมายที่วางไว ควรมีการประเมินผลการนิเทศเพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ จึงมีแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นการปรับปรุงและ พัฒนาการจัด 
การเรียนการสอน ดังนี้ 

1.1 วางแผนการด าเนินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมโดย
การใช้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.2 วางแผนการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการสร้างคู่มือหรือนวัตกรรมการ
นิเทศการใช้หลักสูตร 

1.3 ด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.4 สรุปผลการนิเทศและถอดบทเรียนการนิเทศติดตาม 
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
แนวทำงกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะ 

           1. กำรเพิ่มศักยภำพ (P- Potential Adding) 
                โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิได้ส่งเสริมให้คณะครูเพ่ิมศักยภาพของตนเองในด้านการจัดการเรียน
การสอนโดยมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนส าหรับฝึกฝนผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรรม รวมถึงครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้   
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีแนวทางการด าเนินงานการประชุมหรือ
อบรมต่างๆ และผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 
            2. กำรปรับควำมคิด (O - Ordering Mindset)  
             ผู้บริหาร และคณะครูมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ตรงตาม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์   ตามความสอดคล้องกัน เพ่ือให้คณะครูออกแบบและจัดการเรียนการสอน และอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
            3. กำรระดมสมอง  (W - Wisdom Sharing)  
             โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้บริหารงานโดยมีกระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพการศึกษา
โดยใช้กระบวนการ PLC ระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้หลัก 
PDCA ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
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            4. กำรเสริมสร้ำง (E - Empower Each Other)  
             ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยหลักของ
ความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษาโดยมีการสร้างขวัญก าลังใจ ให้ค าชื่นชมในการท างานและเติมเต็ม 
การด าเนินงานของกันและกันโดยมีการติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคณะครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจเต็มก าลังและเต็มความสามารถอย่างมีความสุข 
            5. กำรทบทวนและขยำยผล  (R - Review and Transfer)  
             โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้บริหารงานโดยมีการทบทวนและขยายผลการด าเนินงานหลังการจัด
กิจกรรม โดยจัดประชุมสรุปผลการด าเนินและถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือใช้ในงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
และสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
เพ่ือน าพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป และการขยายผลของการด าเนินงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนไปสู่เพ่ือนครู เครือข่าย 
ต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.2 ตำรำงกำรนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 เป้ำหมำย/จุดเน้นด้ำนกำรนิเทศ 

เป้ำหมำย/จุดเน้น เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำมำยเชิงคุณภำพ 
1. การบริหารการนิเทศระดับ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ผู้บริหารมี
ความสามารถในการขับเคลื่อน
การนิเทศ  

1. ผู้บริหารสามารถบริหารการใช้
การนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. การด าเนินการนิเทศบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ครูสามารถด าเนินการนิเทศได้
ตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนิเทศ 
3.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการท างานถูกระดับในสถานศึกษาและร่วมสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมายให้ตรงกันในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.4.2 สร้างความตระหนักและสนับสนุนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแก่ครูในโรงเรียนด้วย 

การเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าใจ 
3.4.3 วางแผนการนิเทศติดตามตามขั้นตอนที่ก าหนด 
3.4.4 นิเทศก ากับและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและก าหนดเป้าหมายที่

ชัดเจนและตรงตามประเด็นท่ีพัฒนา 
3.4.5 ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

อย่างเป็นระบบและรายงานอย่างเป็นกระบวนการ 
 

3.5 แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะ 
 แนวทางการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นกำรติดตำมกำร
บริหำรงำนนิเทศ 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด หลักฐำน/ร่องรอย ระดับคุณภำพ 

1.การบริหารการใช้
หลักสูตรในโรงเรียนพ้ืนที่ 
นวัตกรรม 

- แผนงาน/โครงการการน า
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
- มีรายงานผลการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรฯผ่านระบบ
เครือข่ายความร่วมมือ/
ชิ้นงาน 

- ค าสั่งคณะท างาน 
- แผนงาน/โครงการ 
- บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- แบบนิเทศติดตาม 
- ชิ้นงาน 

- มีผลการส่งเสริมการใช้
หลักสูตรฯที่มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 

2. ผลการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

- มีรายงานการนิเทศติดตาม
การใช้หลักสูตรในโรงเรียน 

- รายงานสรุปการนิเทศ 
- เครื่องมือการนิเทศ 
- บันทึกการนิเทศ 
- ภาพกิจกรรม 

- ผลการด าเนินการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน 
มีผลคะแนนเฉลี่ย 80 

3. การใช้ระบบการ
บริหารจัดการนิเทศ 

- การน าเสนอแนวทาง 
การบริหารของผู้บริหาร 
- แนวทางการจัดการเรียนรู้
ของครู 
- ผลงานนักเรียน 
- การรายงานการใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

- ชิ้นงาน ผลงาน นักเรียน 
กระบวนการรูปแบบ ฯลฯ 
- ร่องรอยการใช้เทคโนโลยี 

- ผลการด าเนิน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจร้อยละ 
80 

 

3.6 กลยุทธ์กำรนิเทศติดตำมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์การนิเทศติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิมีดังนี้ 
3.6.1 จัดท าแผนการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  

และการจัดการเรียนรู้การสอนฐานสมรรถนะ 
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3.6.2 ก ากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยระบบกลไกการด าเนินงานติดตามและ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.6.3 สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัด  
การเรียนรู้และการนิเทศติดตาม 
 

3.7 เครื่องมือกำรก ำกับ ติดตำม และกำรนิเทศ 

ขั้นตอนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพ  
(P- Potential Adding) 

แบบบันทึกการประชุม/อบรม ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู 

ขั้นที่ 2 การปรับความคิด  
(O - Ordering Mindset)  

แผนการนิเทศ ค าสั่งการนิเทศ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้) และคณะครู 

ขั้นที่ 3 การระดมสมอง   
(W - Wisdom Sharing) 

บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ แบบบันทึก PLC  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการ
นิเทศการสอน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้) และคณะครู 

ขั้นที่ 4 การเสริมสร้าง  
(E - Empower Each Other)  

แบบประเมินการนิเทศการสอน ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู 

ขั้นที่ 5 การทบทวนและขยายผล  
(R - Review and Transfer) 

รายงานการนิเทศ แบบประเมินการ
นิเทศการสอน รายงานประเมินผลและ
สะท้อนความคิดกระบวนการนิเทศ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู 
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ตอนที่ 4 
แนวทำงกำรประเมินผลกำรนิเทศ 

4.1 แนวทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 

4.1.1 หลักการ/แนวคิดประเมินผลการศึกษา 
          การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตีค่าเพ่ือตัดสินผลงานนิเทศการศึกษาที่ก าลังด าเนิน  

การอยู่ และที่ด าเนินการไปแล้ว มีผลเป็นที่พอใจหรือไม่ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงส่วนใด เพ่ือให้งานการนิเทศ
ประสบผลส าเร็จตามที่ต้องการ การประเมินผลเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิ เทศ 
เป็นกระบวนการที่ต้องการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือทราบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จ  
ในการนิเทศการสอน 

                 รูปแบบการประเมินผลการนิเทศการสอนประยุกต์จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ
คณะกรรมการ เชื่อว่าการประเมินผลการนิเทศการสอนมี 4 ประการดังนี้ 

1. ประเมินสิ่งแวดล้อม หมายถึง การประเมินโรงเรียนผู้บริหารห้องเรียนสื่อและอุปกรณ์ 
2. การประเมินตัวป้อน ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจหรือการออกแบบจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบ

สมรรถภาพของสิ่งที่เกี่ยวข้องในที่นี้ ได้แก่ ครู ผู้นิเทศ นักเรียน วิธี การนิเทศ เทคนิค เนื้อหา เครื่องมือ 
การนิเทศการสอน 

3. การประเมินกระบวนการ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจปฎิบัติ   หมายถึงการประเมินผลการนิเทศ 
การสอนการสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การอบรม ฯลฯ 

4. การประเมินผลผลิตที่ได้รับด้วยการจัดหาข้อมูลในการตัดสินใจซึ่งจะบรรลุได้หรือไม่นั้นในที่นี้ 
อาจหมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนิเทศการสอน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 

ขั้นตอนกำรประเมินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการตรวจสอบกิจกรรมการนิเทศว่าสนองต่อวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการนิเทศมากน้อยเพียงใดโดยมีการประเมิน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การประเมินก่อนการด าเนินการ เป็นการประเมินความพร้อมก่อนการด าเนินการของผู้บริหาร  

หรือคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

1.2 ตรวจสอบเครื่องมือ สื่อ คน และเวลา 
2. ประเมินระหว่างการด าเนินการ เป็นการประเมินขณะปฎิบัติงานตามแผนการนิเทศในโรงเรียน 

โดยก าหนดรายละเอียดในแผนการประเมินให้ครอบคลุมสาระส าคัญต่อไปนี้ 
  2.1 เรื่องท่ีประเมิน 

2.1.1 วัตถุประสงค์ 
2.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2.2 วิธีการประเมิน 
2.3 เครื่องมือการประเมิน 
2.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
2.5 ผลการประเมิน 

3. ประเมินหลังด าเนินการ เป็นการประเมินผลส าเร็จของการนิเทศในโรงเรียนและความพึงพอใจ 
ของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งประเมินได้จากสาระส าคัญต่อไปนี้ 

3.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนิเทศเพียงใด 
3.2 ครูเกิดการพัฒนาหรือไม่ 
3.3 การพัฒนาที่เกิดข้ึนส่งผลต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด 
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3.4 ครูมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
3.5 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หรือปรับปรุงแผนนิเทศในปีต่อไปหรือไม่ 
 

4.2 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรนิเทศกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
 1. หลักการ แนวคิดการประเมินผลการใช้หลักสูตร/หลักการประเมิน 

2. องค์ประกอบการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
3. ระยะเวลาการประเมินการใช้หลักสูตร 
4. แนวทางการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 

แบบประเมินผลกำรนิเทศกำรเรยีนกำรสอนภำยในโรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ ปีกำรศึกษำ 2564 
นิเทศโดย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 
    ชื่อผู้รับกำรนิเทศ........................................................................................................................................................ 

วิชำ........................................................................กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.................................................................... 
ชั้นที่รับกำรนิเทศ...................................................วัน/เดือน/ปี ที่รับกำรนิเทศ.......................................................... 

ที ่ องค์ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบ Active Learning 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
 ด้ำนครูผู้สอน                                                                                 (รวม)    

1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม     
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอยา่ง เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ    
3 สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง     
4 ฝึกให้มีการน าเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น    
5 แบ่งกลุ่มการท างาน หรือฝึกให้ท างานเป็นทีม    
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตามหลกัสูตรแกนกลาง    
7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรยีน โดยการก าหนดโจทย์ เงือ่นไข สถานการณ์  

ที่น่าสนใจและท้าทาย 
   

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบตัิงานจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จรงิ    
9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย ท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน     

10 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัดกิจกรรมเพือ่กระตุ้นความความสามารถ
และสร้างทักษะแก่ผูเ้รียน 

   

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความคดิเห็น ของที่ผู้เรียน    
12 วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา 

และกิจกรรม 
   

 ด้ำนผู้เรียน                                                                            (รวม)    
13 ผู้เรยีนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง    
14 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน     
15 ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้    
16 ผู้เรยีนมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน    
17 ผู้เรยีนกล้าน าเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล    
18 ผู้เรยีนมีความรับผดิชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง    
19 ผู้เรยีนร่วมกันจดัเก็บ ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ีหลังการปฏิบัติกิจกรรม    

 ด้ำนกระบวนกำร                                                                                 (รวม)    
20 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้    
21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผูเ้รียนฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูดและการคดิ เช่น การคิด

วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
   

22 เป็นกิจกรรมที่สรา้งสถานการณ์ใหผู้้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริง     
23 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการ 

สู่การสร้างความคิดรวบยอด 
   

24 เป็นกิจกรรมที่มีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบตัิ จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวน
ของผู้เรียน 

 
 

  

 รวม   ด้ำนครูผู้สอน  
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ที ่ องค์ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบ Active Learning 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
 รวม   ด้ำนผู้เรียน   
 รวม   ด้ำนกระบวนกำร   
 สรุปคะแนนเฉลี่ย 3 ด้ำน  
 
              ประเมินผลจำกคะแนนเฉลี่ย 3 ด้ำน ข้ำงต้น  จัดอยู่ในระดับ  
ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการสถานศกึษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้นเิทศ 

(นายสุเมธ จันทร์เจือจุน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูม ิ
 

 

 

 



1 
 

 

 

 
 

ภำคผนวก 
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1. โครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน (โครงกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบฐำนสมรรถนะ โดยใช้
กระบวนกำร POWER) 
 

2. ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้ 
    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2.3       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2.4       จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2.5       ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
                                              การจัดประสบการณ์  
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.1       จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม         
                                              ศักยภาพ  
    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.2       สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.3       จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.4      ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
                                               ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๑.๑       ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                              ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
                                              ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
                                                  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2.1       มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.1       จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                                   ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.4       ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา    

                            ผู้เรียน 
        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3.5       มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 

                            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น/แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ/หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทองผาภูมิ 
         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
         สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2            ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็ก เยาวชน และให้การสงเคราะห์  
                                                   ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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3.2 สอดคล้องกับพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1          ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานความเป็นไทย     
      สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑.๑            จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓ ห่วง 
   พอประมาณ 
   - ครูมีการสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และมีการใช้เวลาในการสอนตามที่ก าหนด 
   - ครูผลิตสื่อการสอน และน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี 
   มีเหตุผล 

- ครูทุกคนมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ท าให้นั กเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

- ผู้บริหารสถานศึกษาได้นิเทศครูผู้สอน และให้ค าแนะน าที่ดีในการพัฒนาการสอนของครูแต่ละคน 
          ภูมิคุ้มกันที่ดี 
          - ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
          ๒ เงื่อนไข 
          ความรู้ 
          - ครูผู้สอนมีความรู้ และเตรียมพร้อม ในการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
          คุณธรรม 
          - ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  และมีความเพียรพยามใน 
การอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นคนดี 
          - ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ และคอยให้ค าแนะน าที่ดีในการสอนให้กับครู 
          ๔ มิต ิ
          เศรษฐกิจ 
          - ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่พอดีเหมาะสมคุ้มค่า เพ่ือพัฒนานักเรียนและโรงเรียน 
          สังคม 
          - ครูผู้สอนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีสติปัญญา และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
          - ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
          สิ่งแวดล้อม 
          - ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระมีการสอดแทรกให้นักเรียนรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน  
และธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา 
          วัฒนธรรม 
          - สร้างวัฒนธรรมการประหยัดต่าง ๆ ให้ตนเองและนักเรียน 
 

4.  หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้ เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทักษะและสมรรถนะตามที่ โรงเรียนก าหนด  
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ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน จึงถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งให้
ค าแนะน า และความช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพ พัฒนาปรับปรุงกระบวน  
การเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงไปยังคุณภาพของตัวนักเรียน การนิเทศ  
การสอนยังเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์นโยบายการศึกษา  หลักสูตร
และองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือเกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนทางด้านสมรรถนะการเรียนรู้ 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงเรียน 
 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ  ได้ เล็ ง เห็นความส าคัญและตระหนักถึง คุณภาพการศึกษา 
ให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพ จึงใช้กิจกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   
เป็นกระบวนการติดตาม ก ากับ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา โดยใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด จึงจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน (นิเทศการจัดการเรียนรู้  
ฐานสมรรถนะ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์  
      5.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5.๒ เพ่ือส่งเสริมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
      5.๓ เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามกรอบฐานสมรรถนะ ในการเสริมสร้างทักษะการคิด 
 

6.  เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
     6.๑ เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบฐานสมรรถนะ 
เชิงรุก Active Learning 
 - ร้อยละ 100 ของครูได้รับการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นกระบวนการติดตาม ก ากับ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
     6.๒ เชิงคุณภาพ 
 - ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 - ครูทุกคนสามารถใช้สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ บรูณาการตามกรอบฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. วิธีกำรด ำเนินกำร 
    7.๑  ขั้นตอนการด าเนินการ  (POWER) 
           ขั้นที่ ๑  การเพ่ิมศักยภาพ (P- Potential Adding) 

   ๑.๑  หัวหน้าฝ่าย/ผู้รับผิดชอบโครงการ นัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
           ๑.๒  ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการตามมติที่ประชุมเสนอตามล าดับขั้นตอนและออก   

    ค าสั่ง 
      ๑.๓  หัวหน้าฝ่าย/ผู้รับผดิชอบ นัดประชุมมอบหมายงาน 
      1.4  ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่งเสริม ให้ความรู้ ค าแนะน า ช่วยเหลือ ชี้แนะการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ                          
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           ขั้นที่ ๒  การปรับความคิด (O - Ordering Mindset) 
                  ๒.๑  ปฏิบัติตามโครงการ ดังนี้  
   ๒.๑.๑  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้กิจกรรมโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
   ๒.๑.๒  จัดท าคู่มือการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 

๒.๑.๓  วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยก าหนดขอบข่าย
การนิเทศ ๔ ด้านด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านงานเอกสารธุรการชั้นเรียน ด้าน
พฤติกรรมของครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ POWER 

2.1.4  ครูออกแบบและจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติกิจกรรมการเรี ยนรู้ 
          ตามแนว Active Learning เชิงรุกตามกรอบฐานสมรรถนะ 

   ๒.๑.5  ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ 
POWER ในการด าเนินงาน    

           ขั้นที่ 3   การระดมสมอง  (W - Wisdom Sharing) 
    3.1 คณะท างานร่วมกันประชุมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC  
                              ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
        ขั้นที่ 4   การเสริมสร้าง (E - Empower Each Other) 

  4.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้ค าปรึกษา ชี้แนะเพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถและมีความสุข 

       ขั้นที่ 5  การทบทวนและขยายผล  (R - Review and Transfer) 
      5.๑ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และน าผล

มาบันทึกข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน แนวทางปรับปรุง แก้ไข และน าแนวทางมาใช้
ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

5.2 จัดเก็บหลักฐานให้เป็นหมวดหมู่ 
      5.3 ขยายผลของการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนไปสู่เพ่ือนครู เครือข่าย ต้นสังกัดและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

    7.๒ แผนปฏิบัติงาน    

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมกระบวนกำร 

POWER 

ตลอดปีงบประมำณ ๒๕๖4 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

๖4 
พ.ย. 
๖4 

ธ.ค. 
๖4 

ม.ค. 
๖5 

ก.พ. 
๖5 

มี.ค.
๖5 

พ.ค. 
๖5 

มิ.ย. 
๖5 

ก.ค. 
๖5 

ส.ค.
๖5 

ก.ย. 
๖5 

๑. ประชุมวางแผน (P)            

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 

๒. เสนอ/ออกค าสั่ง 
โครงการขออนุมัติ (P) 

           ครูธนวัฒน์ 

๓. ด าเนินงานการนิเทศ
การจัดการเรยีนการสอน 
(O) 

           

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 

๔. ประชุมติดตามงาน 
โดยใช้กระบวนการ PLC 
(W) 

           

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 
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8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
           ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5 
 

9. สถำนที่ด ำเนินกำร 
           โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ  
 

10. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  
            ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ   
 

11. งบประมำณด ำเนินกำร  
            งบประมาณท่ีตั้งไว้ 15,๐๐๐ บาท 
 

๑2. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

ขั้นตอนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ขั้นที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพ  
(P- Potential Adding) 

แบบบันทึกการประชุม/
อบรม 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิชาการ และคณะครู 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
และคณะครู มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักการด าเนินงาน
ด้านการนิเทศ 
ตามกรอบสมรรถนะ 

ขั้นที่ 2 การปรับความคิด  
(O - Ordering Mindset)  

แผนงานนิเทศการสอน 
ค าสั่งการนิเทศการสอน  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้)  
และคณะครู 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ 
และคณะครู  
มีแผนการด าเนนิงานด้านการ
นิเทศตามกรอบสมรรถนะ 

ขั้นที่ 3 การระดมสมอง   
(W - Wisdom Sharing) 

บันทึกการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และ แบบบันทึก PLC  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
และคณะครู มีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

๕. นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
และสร้างขวัญก าลังใจ (E) 

           

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 

๖. ท าแบบประเมิน 
ความพึงใจหลังด าเนิน
โครงการ (R) 

           

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 

๗. ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน (R) 

           

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 

8. ขยายผล (R)            

คณะท างาน
ฝ่ายนิเทศการ
จัดการเรียน

การสอน 
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ขั้นตอนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์/ผลผลิต 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบประเมินการนิเทศ
การสอน 

สาระการเรียนรู้)  
และคณะครู 

ตามกรอบสมรรถนะและลงสู่ 
การจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพตามกรอบสมรรถนะ  
โดยใช้ กระบวนการ PLC 

ขั้นที่ 4 การเสริมสร้าง  
(E - Empower Each 
Other)  
 

แบบประเมินการนิเทศ
การสอน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิชาการ และคณะครู 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
และคณะครู มีการนิเทศ 
ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ ให้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
สร้างขวัญก าลังใจและให้ค าชื่น
ชมในการจัดการเรียนรู้ตาม
กรอบสมรรถนะ 

ขั้นที่ 5 การทบทวนและ
ขยายผล (R - Review 
and Transfer) 
 

รายงานการนิเทศ  
แบบประเมินการนิเทศ
การสอน รายงาน
ประเมินผลและสะท้อน
ความคิดกระบวนการ
นิเทศ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิชาการ และคณะครู 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
และคณะครู ร่วมกันสรุปผล
การด าเนินงานและถอด
บทเรียน เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาในด้านการนิเทศ 
ตามกรอบสมรรถนะ และ
ขยายผลสู่เพื่อนครู เครือข่าย 
ต้นสังกัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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13. ผลลัพธ์/เป้ำหมำยที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 

ผลลัพธ์ 
เป้ำหมำยผลลัพธ์ 

(เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ) 
1. ครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ    ครูมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                  ตามกรอบฐานสมรรถนะที่โรงเรียนก าหนด 
                  ให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ   ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน 
                  การสอน และสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ 
                  ตามกรอบฐานสมรรถนะที่โรงเรียนก าหนดไปใช้ 
                  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมำณ    สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
                  ของครูตามบริบทของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ    สถานศึกษามีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเปน็ 
                     ระบบและมีคุณภาพ 

3. ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามกรอบ
ฐานสมรรถนะ ในการเสริมสร้างทักษะการคิด 

เชิงปริมำณ    ครูสร้าง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามกรอบ 
                  ฐานสมรรถนะในการเสริมสร้างทักษะการคิด 
                  คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ   ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน  
                     ในการเสริมสร้างทักษะการคิด ทุกกลุ่มสาระ 
                  การเรียนรู้ 

 
 
 
 
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ  ผู้ตรวจโครงการ 
       (นายธนวัฒน์ เดชวงษา)       (นางสาวบูรณิน  อภิวันท์สิริวัฒน์) 

         คร ู            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

       

 
 
ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางวาสนา แก้ววิเชียร)           (นายสุเมธ จันทร์เจือจุน) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                       โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 
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