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ส่วนที่ 1  เกริ่นน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการพัฒนาภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งได้
ด าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการพัฒนาผู้นิ เทศภายใน
สถานศึกษา โดยพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคการนิเทศ รวมทั้งความรู้ด้านการ
น าหลักสูตรสู่ห้องเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
การพัฒนางานวิชาการกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานนโยบายส าคัญ อ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ไดด้ าเนินการตามแนวทางข้างต้นคือ 
  1. การพัฒนาศักยภาพของผู้นิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังนี้ 
             1.1) แนวทางการนิเทศภายใน เทคนิค วิธีการนิเทศภายในทีม่ีคุณภาพ 
      1.2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือ 
ผลการเรียนรู้ 
      1.3) ฝึกปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน โดยการสะท้อนผลจากการตรวจแผนการ 
จัดการเรียนรู้ของคร ู
  2. การพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานให้กับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการกับการ
พัฒนางานปกติ และปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้นิเทศภายในโรงเรียน 
 3. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เรื่องการพัฒนางานวิชาการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) 
  ทั้งนี้ การนิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในครั้งนี้ เน้นการนิเทศการเรียนการสอน
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ในการช่วยให้ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การนิเทศต้องด าเนิน
ไปตามหลักมนุษยสัมพันธ์ และมุ่งให้เกิดขวัญก าลังใจที่ดีทั้งแก่ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ ดังที่สงัด  
อุทรานันท์ กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนำคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากร ได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษา มีเป้าหมาย
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สูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
เหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนำงำนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
และการนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้ำงกำรประสำนสัมพันธ์ หมายถึง  การสร้างการประสานสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือ 
คอยจับผิดและการนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่
มุ่งให้ก าลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ
การนิเทศ เนื่องจากขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากนิเทศ
ไม่ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลส าเร็จได้ยาก 
   ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ก าหนดแนว
ทางการนิเทศติดตามการด าเนินงาน โดยการจับคู่ Buddy นิเทศ ระหว่างผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้นิเทศภายในโรงเรียน คือ 
  ผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 คน จับคู่กับผู้นิเทศภายในโรงเรียน 1 คน (โรงเรียนที่รับ
การนิเทศ)  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู   สังเกตการสอนจริงตามแผนฯ สะท้อนผลการ
สอนของครู โดยผู้นิเทศระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำจะท ำหน้ำที่เป็น Coachส่วนผู้นิเทศภำยใน
โรงเรียนจะสังเกตกระบวนกำรนิเทศหรือวิธีกำร Coach ของผู้นิเทศระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ดังแผนภูมิแสดงกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
         
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นิเทศระดับเขตพื้นที่ ผู้นิเทศภำยในโรงเรียน 

สำยที่ 1 

สำยที่ 2 

กระบวนกำรสังเกตกำรสอน
ของครูแบบจับคู่ Buddy 

 
 

 ตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 สังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนฯ 
 สะท้อนผลการสอนร่วมกัน 
(Reflect) 

ผู้นิเทศระดับเขต 
ผู้นิเทศภายใน  

(คู่ที่ 1) 

สังเกตการ
สอนของครู 

ผู้นิเทศระดับเขต 
ผู้นิเทศภายใน  

(คู่ที่ 2) 

สังเกตการ
สอนของครู 

ผู้นิเทศระดับเขต 
ผู้นิเทศภายใน  

(คู่ที่ 3) 

สังเกตการ
สอนของครู 

แผนภูมิแสดงกระบวนกำรปฏิบัติกำรนิเทศแบบคู่ Buddy สพป.หนองคำย เขต 2 
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ส่วนที่ 2 รำยละเอียดกำรนิเทศติดตำม 
 

    
การนิเทศติดตามการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศติดตำม 
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียน            
การสอนของครใูนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 
 2. เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการ 
วิจัย 
 3. เพื่อติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) 
 4. เพ่ือติดตามการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้นิเทศภายในโรงเรียน 
  

2. ขอบข่ำยกำรนิเทศติดตำม 
 2.1ขอบข่ำยด้ำนเนื้อหำกำรนิเทศ 
  2.1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
      1) การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
        2) การสังเกตการสอน 
              3) การสะท้อนผลการสอนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
   2.1.2 การวิจัยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       1) การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
       2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
             3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
             4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
       5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
             6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
             7) การจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
             8) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 2.1.3 งานนโยบาย   
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       1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
 2.1.4 การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  
       1) การพัฒนาผู้นิเทศภายในโรงเรียน 
      2) การวางแผนการนิเทศภายใน 
       3) การด าเนินการนิเทศภายใน 
 
 2.2 ขอบข่ำยด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยกำรนิเทศ 
      กลุ่มเป้าหมายการนิเทศครั้งนี้ จ าแนกเป็น 
        1. ผู้บริการสถานศึกษาในสังกัด หรือผู้รับผิดชอบงานนโยบาย  จ านวน 7 โรงเรียน  
        2. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดจ านวน 7 โรงเรียน   
        3. ผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวน 10 โรงเรียน   
        4. ผู้นิเทศภายในทุกคน จ านวน 7 โรงเรียน   
 ดังตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายการนิเทศติดตาม ดังนี้ 

 
เป้ำหมำยโรงเรียนที่จะรับกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มเครือข่ำยนำหนัง     ภำคเรียนที่ 1/2562 
 
 
ที ่

 
 

โรงเรียน 

งำนที่ติดตำม 
งำนพัฒนำ
หลักสูตร
(ปรับปรุง) 

งำนวิจัย
ประกัน

คุณภำพฯ 

Coaching
และสังเกต
กำรสอน 

กำรนิเทศ
ภำยใน
โรงเรียน 

DLIT 

1 โรงเรียนบ้านนาหนัง      
2 โรงเรียนบ้านหนองหอย      
3 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์      
4 โรงเรียนบ้านดงสระพัง      
5 โรงเรียนบ้านตอนเหนือ      
6 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ      
7 โรงเรียนบ้านแป้น      

รวม 7 7 7 7 7 
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3. บทบำทและหน้ำที่ : นำงออมสิน  เถำยะบุตร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน้าที่ตามค าสั่งมอบหมายงาน: 
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำที่รับผิดชอบ :  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาหนัง 

กลุ่มงำน : 
  1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3. การศึกษาปฐมวัย 
งำนตำมนโยบำย หรืองำนหน่วยงำนต้นสังกัด : 

  1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  4. งานพัฒนาการอาชีพ 
  5. การด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

 
4. ผู้นิเทศติดตำม 

นางออมสิน  เถายะบุตร  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 

5. กำรนิเทศติดตำม 
 5.1 ระยะเวลำกำรนิเทศ 

    ด าเนินการนิเทศ ตั้งแต่วันที่ 4  กรกฎาคม 2562  ถึงวันที่  11 สิงหาคม 2562 
     5.2 วิธีกำรนิเทศติดตำม 

              4.2.1) สัมภาษณ์  สอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบเกีย่วกับการด าเนินงานตาม
นโยบายต่าง ๆ  

    4.2.2) ประเมินสภาพการด าเนินงานจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานนโยบาย 
    4.2.3) Coaching และ สังเกตการสอนของครูผู้สอน โดยมีขั้นตอนการ โดยการ 
  - ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - สังเกตการสอน 
  - สะท้อนผลการสอนร่วมกัน   
    4.2.4) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นิเทศ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



แผนการนิเทศติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 7 
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6. เครื่องมือในกำรนิเทศติดตำม 

    ในการนิเทศติดตามครั้งนี้ ใช้เครื่องมือจ านวน  5  ฉบับ คือ 
 ฉบับที่ 1  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย  3 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ส่วนที่ 2 การบันทึกการสังเกตการสอน 
   ส่วนที่ 3 การบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 
 
 ฉบับที่ 2 เครื่องมือนิเทศติดตาม การปฏิบัติการนิเทศภายในของผู้นิเทศภายในสถานศึกษา 
 ฉบับที่ 3 เครื่องมือนิเทศติดตาม การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ 
PLC 
        ฉบับที ่4 เครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
 ฉบับที่ 5 แบบติดตามงานวิจัย การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ฉบับที่ 6 แบบสัมภาษณ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
     ………………………………………………. 
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ส่วนที่ 3 ปฏิทินกำรนิเทศ 
และเครื่องมือกำรนิเทศติดตำม 

 

 
ปฏิทินกำรนิเทศติดตำม  การนิเทศครั้งนี้ ได้ก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตามและผู้นิเทศติดตามแต่
ละโรงเรียน ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี โรงเรียน ผู้นิเทศ หมำยเหตุ 
 ระยะที่ 1 
วันที่ 4  กรกฎาคม 2562  

ถึง 
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 

1. โรงเรียนบ้านนาหนัง 
2. โรงเรียนบ้านหนองหอย 
3. โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 
4. โรงเรียนบ้านดงสระพัง 
5. โรงเรียนบ้านตอนเหนือ 
6. โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 
7. โรงเรียนบ้านแป้น 

คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ 
นางออมสิน  เถายะบุตร 
ศึกษานิเทศก์ 
คณะ ก.ต.ป.น.  
สพป.หนองคาย เขต 2 

 

 
หมำยเหตุ   ให้โรงเรียนที่รับการสังเกตการสอนในแต่ละวัน ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทีมผู้นิเทศภายในโรงเรียน เข้าร่วมนิเทศกับผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                           
1:1  หรือเท่าท่ีจ าเป็น 

2. โรงเรียนที่รับการนิเทศในภาคบ่าย ให้สลับตารางสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ 
ให้นิเทศในวันที่รับการนิเทศ 

3. โรงเรียนที่ไม่สามารถรับการนิเทศตามปฏิทินได้ ให้ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงที่อยู่ใน 

สายนิเทศเดียวกัน แล้วแจ้งเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ทราบโดยตรง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมกำรสอน 
 

โรงเรียน ............................................................................................................................................ 
ครูผู้สอน……………………………………………………………………….………………………………..………........... 
ชั้น………………….กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................... รหัสรายวิชา.............................. 
(  ) พื้นฐาน    (  ) เพิ่มเติม 
สอนวันที่ ..............เดือน .........................................2562    เวลา ...............................น 

.............................................. 
ส่วนที่ 1 ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 
รำยกำรประเมิน 

 
ไม่มี 

 
มี 

ระดับคุณภำพ 
4 3 2 1 

1.จุดประสงค์กำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู ้       
1.1 สอดคล้องกับมฐ./ตัวชี้วัด       
1.2 มีความชัดเจน สามารถวัดได้       
1.3 ครอบคลุมทั้งด้าน KPA       
2. กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน       
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ (ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ ทุกข้อ) 

      

2.2 เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา       
2.3 เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด       
2.4 กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ 

      

3. กำรก ำหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้       
3.1เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียน       
3.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง       
4. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้       

4.1 ก าหนดประเด็นการวัดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

      

4.2 วิธีการวัดประเมินผล สอดคล้องกับกิจกรรมการ 
เรียนการสอนที่ออกแบบไว้ 

      

4.3 ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลได้ชัดเจนเหมาะสม       
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ส่วนที่ 2 Coaching  และกำรสังเกตกำรสอน 
 

 
รำยกำรประเมิน 

 
ไม่มี 

 
มี 

ระดับคุณภำพ 
4 3 2 1 

1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน       
1.1 มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้       
1.2 มีการแจ้งถึงวิธีการเรียน/กิจกรรม/งานที่ต้องท า       
1.3 มีการทบทวน เชื่อมโยงกับเรื่องท่ีเรียนผ่านมา       
2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน       
2.1 เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้       
2.2 จัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมที่ออกแบบ       
2.3 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากแผนการสอน       
3. กำรใช้สื่อ นวัตกรรม กำรเรียนกำรสอน       
3.1 ใช้สื่อตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้       
3.2 มีการปรับเปลี่ยนสื่อ นวัตกรรมจากที่ก าหนดไว้       
4. กำรใช้ค ำถำม       
4.1เป็นค าถามที่กระตุ้นให้เกิดการท างาน       
4.2เป็นค าถามทีเ่น้นความรู้ ความจ า       
4.3เป็นค าถามทีเ่น้นความเข้าใจ       
4.4 เป็นค าถามที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์       
4.5 เป็นค าถามที่เน้นการน าไปใช้ และสร้างสรรค์       
5. กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น/มีส่วนร่วม       
5.1 มีส่วนร่วมในการท างาน       
5.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น       
6. กำรมอบหมำยภำรงำน/ชิ้นงำน        
6.1 มอบหมายงานเป็นรายบุคคล       
6.2 มอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม       
6.3 มอบหมายงานเป็นการบ้านหรือนอกเวลา       
7. กำรสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม        
7.1 มีการสอดแทรกทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ หรือเมื่อมีโอกาส       
8. กำรวัดผลและประเมินผล       
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รำยกำรประเมิน 

 
ไม่มี 

 
มี 

ระดับคุณภำพ 
4 3 2 1 

8.1 มีการวัดประเมินผลตามที่ออกแบบไว้       
8.2 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลจากที่ก าหนด       
9. กำรสรุปบทเรียน       
9.1 ให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนด้วยตนเอง       
9.2 ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนทั้งห้อง       
9.3 ครูเป็นผู้สรุปบทเรียน ผู้เรียนบันทึกตาม       

 

ส่วนที่ 3บรรยำกำศโดยท่ัวไปในชั้นเรียน 
 

 
รำยกำรประเมิน 

 
ไม่มี 

 
มี 

ระดับคุณภำพ 
4 3 2 1 

1.ควำมสะอำด       
1.1 ความสะอาดของพ้ืนห้อง       
1.2 ความสะอาดของเพดาน ผนังห้อง       
2.ป้ำยนิเทศ/สื่อ/อุปกรณ์       
2.1 มีป้ายนิเทศที่ทันสมัย เหมาะสมกับเรื่องที่เรียน       
2.2ห้องเรียนมีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพียงพอ       
3.ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน/นักเรียนกับนักเรียน       
3.1 ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก       
3.2 นักเรียนกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก       
3.3 มีปฏิสัมพันธ์หรือบรรยากาศท่ีส่งเสริม ช่วยเหลือด้านการเรียน
การสอน 

      

4.กำรควบคุมช้ันเรียน/กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
4.1 มีการควบคุมชั้นเรียนที่ดี       
3.2 มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เช่น เด็กท่ีเรียนช้า เด็กขาดแคลน ฯลฯ 

      

 
สรุปผลกำรสอนในภำพรวม   (   ) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (   ) อยู่ในเกณฑ์ดี  
(   ) อยู่ในเกณฑ์พอใจ  (   ) อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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เปรียบเทียบกับกำรสอนจำกกำรสังเกตครั้งที่ 1/2561(กรณีสังเกตคนเดิม) 
(   ) ดีขึ้น   (   ) เหมือนเดิม  (   )  ต่ ากว่าครั้งท่ีแล้ว 
 

ลงชื่อ………………………………..……………...............ผู้นิเทศ 
(....................................................................)  
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เครื่องมือนิเทศติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

โรงเรียน....................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาหนัง   
วันที่รับการนิเทศ.........../................../........... 
 

ที ่
 

ประเด็นกำรนิเทศ 

ไม่มี/
ไม่ได้
ด ำ 
เนิน
กำร 

มี/
ด ำ 
เนิน
กำร 

ระดับคุณภำพ ร่องรอย/
หลักฐำน/ 
ผลกำร

ด ำเนินกำร
เพิ่มเติม 

 
4 

 
 
3 
 

 
 
2 

 
 
1 

ขั้นเตรียมกำร 

1 
จัดประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
ด้วยกระบวนการ PLC ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับทราบ 

  
 

    

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วย
กระบวนการ PLC ในโรงเรียน 

  
 

    

3 มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้ PLC        

4 

ด าเนินการอ่ืน ๆ 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

  

 

    

ขั้นด ำเนินกำร 
4 มีการจัดประชุมกลุ่ม        
 ครั้งที่ 1 วันที่ ......................................................        
 ครั้งที่ 2 วันที่ ......................................................        
 ครั้งที่ 3 วันที่ ......................................................        

 

 
ลักษณะ/วิธีกำรจัดประชุม  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
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ผลกำรด ำเนินงำน (ผลกำรปฏิบัติในแต่ละครั้ง ปรำกฏผลอย่ำงไร) 
................................................................................................................................ ......................................... 
......................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................ ................................. 
สิ่งท่ีโรงเรียนจะด ำเนินกำรต่อไป
.................................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

          ลงชื่อ ................................................................ผู้นิเทศ 
      (                                                ) 
          ต าแหน่ง ................................................................. 
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เครื่องมือนิเทศติดตำม กำรปฏิบัติกำรนิเทศของผู้นิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

โรงเรียน....................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาหนัง  วันที่รับการนิเทศ.........../............../.......... 
 

ที ่
 

ประเด็นกำรนิเทศ 

ไม่ได้
ด ำ 
เนิน
กำร 

มี/
ด ำ 
เนิน
กำร 

ระดับคุณภำพ ร่องรอย/
หลักฐำน/ 

ผลกำรด ำเนินกำร
เพิ่มเติม 

4 
 
3 

 
2 

 
1 

1.1กำรขยำยผลควำมรู้สู่ผู้นิเทศคนอ่ืน ๆ         

 
1) มีการขยายผลเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาจาก สพป.นค. 2  สู่ผู้นเิทศภายในหรือครู
ในโรงเรียน 

  
 

    

 
2) มีแผนการพัฒนาผอ.รร. ผู้นิเทศภายในที่
โรงเรียน 

  
 

    

 
3) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ใน
วิธีการอ่ืน ๆ ........................................................ 

  
 

    

1.2กำรจัดท ำแผนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน        

 
1) มีการประชุมทีมผู้นิเทศภายใน/บุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือก าหนดขอบข่าย แนวทางการนิเทศ
ร่วมกัน 

  
 

    

 2) มีแผนการนิเทศภายในที่ระบุขอบข่ายดังนี้        
    2.1) วัตถุประสงค์ของการนิเทศภายใน        
    2.2) เป้าหมายของการนิเทศภายใน        
    2.3) ขอบข่ายการนิเทศภายใน        
    2.4) ปฏิทินการนิเทศภายใน        
    2.5) เครื่องมือการนิเทศภายใน        
    2.6) อื่น ๆ         

1.3 มีกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในตำมปฏิทินที่ก ำหนด        
 
 
 
 

          ลงชื่อ ................................................................ผู้นิเทศ 
      (.................................................................... ) 



แผนการนิเทศติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 16 

 

           นางออมสิน  เถายะบุตร  ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ  สพป.หนองคาย เขต 2  หน้า 16 

 

เครื่องมือนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ 
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ(DLIT) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
โรงเรียน....................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาหนัง  วันที่รับการนิเทศ.........../............../.......... 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของโรงเรียน 

 

ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. โครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

 1.มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานได้      

2.มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
และมีความปลอดภัย 

     

3.จัดวาง สื่อ อุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน      
4.จัดสภาพห้องเรียนให้มีความสว่างและสีที่เหมาะสมเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

     

2. การใช้โทรทัศน์/จอภาพ และคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ DLIT อย่างคุ้มค่า 

     

 1. มีการน าโทรทัศน์/จอภาพ ไปใช้ในห้องเรียนเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT/ICT 

     

2. มีการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในห้องเรียนเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ DLIT/ICT 

     

3. มีการจัดระบบการใช้โทรทัศน์/จอภาพ และ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT
อย่างทั่วถึง   

     

4. มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนมีเพียงพอต่อการเรียนรู้
ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

สารสนเทศ (DLIT) 

 1. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนใช้ในการเข้าถึง
การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการจ าเป็น   

     

2. มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน เอกชน องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพื่อ
จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน 

     

 3. จัดระบบการให้บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
ใช้ในการเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง 

     

4. มีระบบดูแล รักษา ซ่อมแซมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียน ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

     

 

 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

 1.ก าหนดนโยบายและแผนที่ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

 2. มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการ
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด าเนินงาน 
 3. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา             
 4. ด าเนินงานตามแผนและปฏิทินที่ก าหนดไว้      

2. เป็นผู้น า และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

 1.มีการพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 3.สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา       
 4.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการ 
     

3. ส่งเสริม สนับสนุน ICT ในทุกด้าน      
 1. ส่งเสริมให้มีการใช้ DLIT / ICT      

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ DLIT / 
ICTเพ่ือการเรียนการสอน 

     

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่าน DLIT  PLC/ Social Media 

     

 4. สนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใช้คลัง
ข้อสอบออนไลน์ 

     

4. นเิทศภายใน ก ากับติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

 1. มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม      
 2. มีปฏิทินการนิเทศภายในทุกห้องเรียนอย่างน้อยเดือน

ละ 1ครั้ง 
     

 3. มีการนิเทศภายในตามแผน และประเมินตนเอง       
 4. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

     

5. ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ      
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ผู้บริหารมืออาชีพ      
 2.ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมือ

อาชีพ 
     

 3.ขับเคลื่อนกิจกรรมการสอนแนะและเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring)ให้กับครูในโรงเรียน 

     

 4. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการ
จัดการเรียนการสอน 

     

6. ประกวดผลงานดีเด่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ของบุคลากรและโรงเรียน 

     

 1. มีการประกวดผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ของบุคลากรและโรงเรียน 

     

2.รวบรวมและจัดท าสารสนเทศผลงาน และวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศของบุคลากรและโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 

     

 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานดีเด่น และวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

 4.ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและโรงเรียนที่ด าเนินงาน
ได้ประสบผลส าเร็จ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  

ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ครูมีการเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
น าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 1. มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของห้องเรียน/สถานที่
เรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

2. มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และอุปกรณ์ส าหรับการสืบค้นข้อมูล 

     

3. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT 

     

4. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

     

2. ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

 1. มีการสืบค้นข้อมูลและใช้การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

     

2. มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  ผ่าน DLIT  PLC/ Social Media 

     

3. มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับการใช้การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

4. มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นสื่อ
เพ่ือการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

3. ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)ตามความเหมาะสม 

     

1. วิเคราะห์หลักสูตร องค์ประกอบและตัวชี้วัด และ
ข้อมูลของผู้เรียนเพ่ือออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. ออกแบบการเรียนรู้/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้  

     

3. เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ได้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในบทเรียน 

     

 4. ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบ 
และตัวชี้วัด 

     

4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)ตามความเหมาะสม 

     

 1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
ประกอบการสอน จาก DLIT / ICT 

     

2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ จาก 
DLIT / ICT  

     

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ DLIT Classroom ใน
การเรียนรู้ ต่อยอด/ซ่อมเสริม/พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเอง 

     

4. มีหลักฐาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของนักเรียน ที่เกิดจาก
การใช้ DLIT / ICT  ในการจัดการเรียนรู้ 

     

5. ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่
ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

     

 1. มีการเลือกข้อสอบจากโมดูลที่ 5: DLIT 
Assessment/คลังข้อสอบออนไลน์ มาใช้ในการวัดและ
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/องค์ประกอบ/
ตัวชี้วัดที่ก าหนดตามสภาพจริง 
2. มีการวัด และประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
assessment) เพ่ือวิเคราะห์นักเรียน และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

     

3. มีการวัด และประเมินผลปลายภาคเรียน หรือ
ปลายปี (Summative assessment) 

     

4. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการวัดและประเมินผล 
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบฟอร์ม ปพ.ต่างๆ อย่าง
เป็นปัจจุบัน 

     

6. ครูมีการน าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)ตามความเหมาะสม 

     

 1. มีการน าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์นักเรียน
เป็นรายบุคล 

     

2. มีการจัดท าแผนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

3. มีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)ตามแผนที่ก าหนด 

     

4. มีการสรุปผลพัฒนาการนักเรียนจากการสอนซ่อม
เสริมเป็นรายบุคคล และน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการการเรียนการสอน 

     

7. ครูมีการเข้ารว่มเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้น าองค์
ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 1. ใช้ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ครูมืออาชีพ 

     

 2. สร้างเนื้อหาความรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ 

     

 3. มีการใช้YouTube Channel /Teacher Channel 
/ School Channel เป็นช่องทางเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน DLIT PLC และท างาน
แบบร่วมมือ (Collaboration ) ผ่าน Cloud 
Computing 

     

 

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนภำพควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
-ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

     

2. นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
ตามหลักสูตร 
-ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

     

3. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานO-NET 

     

 1.จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบ O-NET สูงขึ้น(ปีการศึกษา 2557-2558) 

     

2.จ านวนกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET 
สูงขึ้นกว่าระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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ตัวช้ีวัด รำยกำรนิเทศติดตำม 
ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

พ้ืนฐาน(ปีการศึกษา 2558) 
4. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ 

-ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT/ICT) 

     

5. ครูมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-ร้อยละของครูที่มีนวัตกรรม/ผลงานในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

     

6. โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและขยายผลสู่
ชุมชน 
-ผลงานได้รับการยอมรับและขยายผลสู่ชุมชน 
( 2 ปีย้อนหลัง ) 

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ ..............................................................ผู้รายงานข้อมูล 
 (....................................................................) 
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เครื่องมือนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
ของผูน้ิเทศภำยในสถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

โรงเรียน....................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาหนัง  วันที่รับการนิเทศ.........../............../.......... 
………………………………… 

 
 

ที ่
 

รำยกำรนิเทศ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. กำรก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
1 นิเทศติดตามการก าหนดมาตรฐาน ให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา/ประกาศ ศธ. 
      

2 นิเทศติดตามการก าหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

      

3 นิเทศติดตามให้สถานศึกษาประกาศมาตรฐานและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

      

2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
4 นิเทศติดตามเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

ความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
      

5 นิเทศติดตามให้น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนา/ปฏิบัติการ 

      

6 นิเทศติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก าหนดกิจกรรมใน
โครงการทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

      

3. กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
7 นิเทศติดตามการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ       
8 นิเทศติดตามให้บุคลากรน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      

4. กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
9 นิเทศติดตามให้การด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการที่ก าหนด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
      

10 นิเทศติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดระบบข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ และสรุปผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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ที ่
 

รำยกำรนิเทศ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
5. กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ       
11 นิเทศติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความ

เข้าใจในการเตรียมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

      

12 นิเทศติดตามให้สถานศึกษาด าเนินงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

      

13 นิเทศติดตามใหส้ถานศึกษาจัดท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

      

14 นิเทศติดตามให้น าผลจากการติดตามตรวจสอบไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

      

6. กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
15 นิเทศติดตามให้สถานศึกษาเตรียมการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวง 

      

16 นิเทศติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

      

7. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
17 ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
      

18 ติดตามให้สถานศึกษาน าเสนอรายงานประจ าปีต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

      

8. กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
19 นิเทศติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ ความ

เข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

      

20 นิเทศติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน มาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
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แบบสัมภำษณ์ กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ของผู้เกี่ยวข้อง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

 
โรงเรียน....................................เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาหนัง  วันที่รับการนิเทศ.........../............../.......... 

………………………………… 
 
ค ำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
และผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศงานระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
1. กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
   1.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (มี/ไม่มี) 
........................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
   1.2 การมอบหมายงาน (คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................................................. ....... 
2. กำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
   2.1 ผู้เกี่ยวข้อง มีใครบ้าง 
.................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ........................................................... 
   2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
............................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
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3. กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำแก่
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ท่ำนมีวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร กับใครบ้ำง 
.................................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ............................................................. 
4. ท่ำนคิดว่ำ ระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ มีส่วนช่วยให้กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ประสบผลส ำเร็จ หรือมีคุณภำพหรือไม่ อย่ำงไร 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
5. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ของท่ำน
มีหรือไม่ อย่ำงไร 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................  
6. หำกมีปัญหำ/อุปสรรค ท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ไขอย่ำงไร 
............................................................................................................................. ............................................
..................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
ผู้สัมภาษณ์ ...................................................         ผู้ถูกสัมภาษณ์ ...................................... ........................ 
ต าแหน่ง ........................................................ ต าแหน่ง .................................................................... 

วันที่ .................เดือน ................................................พ.ศ. 2562 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
นายอ านวย ทิพย์ก าจร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
นางร าเพย ทินกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาฃ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

ผู้เขียน/ตรวจทำน/พิมพ์ 
นางออมสิน  เถายะบุตร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.หนองคาย เขต 2 

 
 
 
 
 

 


