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แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปีงบประมาณ 2564 

   ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
    ไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 

       ไตรมาสที่ 4  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 
................... 

 ค าช้ีแจง  1) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 2564   
              เริ่มรายงานส้ินไตรมาส ท่ี 2 (เดือนมีนาคม 2564) จนถึงส้ินไตรมาสท่ี 4 (เดือนกันยายน 2564)  โดยส่งแบบ  
              รายงาน (เป็นไฟล์ word และ pdf) ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ท่ี   
              Email : center@esdc.go.th  
   2) สพฐ.จะพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศ/วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการนิเทศ 

             จากรายงานในตอนท่ี 3  เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย (กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการนิเทศ                    
             ประจําปี 2564) 
  

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา             สพป.   เชียงหใหม่ เขต 6     

                                           สพม.   .................................เขต…………   
2. จํานวนศึกษานิเทศก์ในสังกัด จํานวน 10 คน 

3. จํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 88 โรงเรียน 12 สาขา 
4. อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2021 (COVID-19) รอบใหม่ 
   อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด                 ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดและไม่ได้รับผลกระทบ     
            

ตอนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานด้านนิเทศการศึกษา     
1. การวางแผนการนิเทศการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพิ่มเติม –ถ้ามี) 

  ประชุม ช้ีแจง สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความจําเป็นของการนิเทศการศึกษา 

  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  ประเด็นสําคัญ และเป้าหมายในการนิเทศ       
 การดําเนินงานอื่น ๆ (ระบุ) จัดคู่มือนิเทศการศึกษาและโครงการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
 

mailto:center@esdc.go.th
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2. การด าเนินการนิเทศ  
2.1 ผู้นิเทศ ปฏิบัติการนิเทศ โดย  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพิ่มเติม –ถ้ามี) 

 คณะนิเทศ/ทีมนิเทศ 

 ศึกษานิเทศกร์ายคน 

 ทีมนิเทศภายในของโรงเรียน 

 อื่น ๆ (ระบุ)  
2.2 เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพิ่มเติม –ถ้ามี) 

 สร้างเครื่องมือนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ใช้เครื่องมือจากแหล่งอื่น ๆ  
  อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................... 

          รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ............................................................................................................................. 
2.3 กิจกรรมการนิเทศ/วิธีการนิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพิ่มเติม –ถ้ามี) 

1) การนิเทศโดยตรง 
  นิเทศโดยการประชุม บรรยาย 

  นิเทศรายบุคคล 

  นิเทศโดยการสังเกตช้ันเรียน 

  นิเทศโดยการสัมภาษณ์  
  นิเทศโดยการสาธิต 

  นิเทศโดยการอภิปรายกลุ่ม  
  นิเทศโดยการประชุมกลุ่มย่อย 

  นิเทศโดยการเยี่ยมเยียน 

2) การนิเทศออนไลน์ 
  นิเทศ  โดยใช้ ZOOM  

  นิเทศ  โดยใช้ MEET  
  นิเทศ  โดยใช้ โทรศัพท์ 

  นิเทศ  โดยใช้ ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุค ไลน์  ฯลฯ 

  อื่น ๆ (ระบุ) google from 

           2.4  การนําผลท่ีได้จากการนิเทศไปใช้หรือไม่ อย่างไร  (ระบุ) 
       นําผลท่ีได้จากการนิเทศไปใช้โดยการพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
ประจําปีการศึกษา 2564 
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3. ผลการนิเทศการศึกษา  ประจ าไตรมาสที่ 2 

 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 

 

 การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์ปกติ  
ประเด็น/ 

เร่ืองที่นิเทศ 

จ านวนสถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนคร้ัง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

จํานวน 88 โรง นิเทศติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จํานวน 2 

ครั้ง/คน 

โรงเรียนมีการทบทวน
ประเมิน ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดโดยสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน 

2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ จํานวน 100 โรง นิเทศ ติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
จํานวน 2 ครั้ง/คน 

ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนมีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

 

 

ประเด็น/ 
เร่ืองที่นิเทศ 

จ านวนสถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนคร้ัง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

1. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

จํานวน 100 โรง 
 

 

 

นิเทศ ติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 
2 ครั้ง/คน 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมี
การมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
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ประเด็น/ 
เร่ืองที่นิเทศ 

จ านวนสถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนคร้ัง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

3. การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

จํานวน 76 โรง นิเทศติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
การพัฒนาผู้เรียนการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

จํานวน 2 ครั้ง/คน 

ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กท้ัง 4 ด้าน ได้เหมาะสม
กับวัยโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

4. การจัดการเรียนรู้การอ่าน 
การเขียน 

จํานวน 100 โรง นิเทศติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ 

การพัฒนาผู้เรียนการ
จัดการเรียนรู้การอ่าน 
การเขียน จํานวน 2 

ครั้ง/คน 

1. ครูผู้มีข้อมูลสารสนเทศ
การอ่าน เขียนของนักเรียน
ทุกคนเพื่อวางแผนการเรียน
การสอน 

2. ครูผู้สอนมีการพัฒนา
รูปแบบกาจัดการเรียนรู้ 
การอ่าน การเขียน 

5. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

Active Learning 

จํานวน 100 โรง นิเทศติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

Active Learning 
จํานวน 2 ครั้ง/คน 

ครูผู้สอนมีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning  

6. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
วินัยนักเรียน 

จํานวน 100 โรง นิเทศติดตามโดยให้คํา
ช้ีแนะ และช่วยเหลือ 

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
วินัยนักเรียน จํานวน 2 

ครั้ง/คน 

ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

ประเด็น/ 
เร่ืองที่นิเทศ 

จ านวนสถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนคร้ัง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

7. การจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา 

จํานวน 94 โรง นิเทศติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
การจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา จํานวน 2 ครั้ง/
คน 

โรงเรียนในสังกัดมีครูผู้สอน
เข้าอบรมหลักสูตรเพศวิถี
ศึกษา และมีการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาทุก
ระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

DLTV /DLIT  

จํานวน 54 โรง นิเทศติดตามโดยช้ีแนะ 
และช่วยเหลือการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ DLTV 

/DLIT จํานวน 2 ครั้ง/
คน 

ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจและจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ DLTV /DLIT  

 

9. การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

สู่ห้องเรียน 

จํานวน 88 โรง นิเทศติดตามโดยช้ีแนะ 
และช่วยเหลือการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสู่ห้องเรียน
จํานวน 2 ครั้ง/คน 

ครูผู้สอนจัดกระบวน 

การเรียนรู้และพัฒนาการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสู่ห้องเรียน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

10. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

จํานวน 100 โรง นิเทศติดตามโดยช้ีแนะ 
และช่วยเหลือการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

จํานวน 2 ครั้ง/คน 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมี
การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

11. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จํานวน 100 โรง นิเทศติดตามโดยให้ 
คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 2 

ครั้ง/คน 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
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4. ปัญหา อุปสรรค  
    1. เวลาในการออกไปปฏิบัติการนิเทศไม่เป็นไปตามปฏิทินทํางานเพราะมีงานอื่นๆ ต้องมาแทรกและเร่งรีบมาก

ต้องท้ิงงานนิเทศไป 

    2. ระยะทางในการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในอําเภอแม่แจ่ม และกัลยานิวัฒนาอยู่ห่างไกลความเจริญการเดินทาง
เป็นไปด้วยความยากลําบาก 

    3. งบประมาณในการใช้จ่ายมีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อการนิเทศในตลอดปี ทําให้ทําการนิเทศได้เพียงภาคเรียน
ละ 2 ครั้งเท่านั้น 

 

5. แผนพัฒนา/แนวทางการพัฒนาการนิเทศในไตรมาสต่อไป / ปีต่อไป    
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้นด้านการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบคณะกรรมการรับผิดชอบระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Area Based) ซึ่งมีจํานวน 12 
เครือข่าย โดยมีคณะนิเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยการประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจ และความจําเป็นของการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปีงบประมาณ 
2564 เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ เพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 2. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 4 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 5. การจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียน 

 6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

 7. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 8. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
 9. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT  

 10. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่ห้องเรียน 

 11. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
    12. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  นวัตกรรมการนิเทศ / วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการนิเทศ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                          
             กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาได้นํากระบวนการนิเทศวงจรเดมมิ๋ง (Demming Circle) 

หรือโดยท่ัวไปนิยมเรียกกันว่า กระบวนการนิเทศการศึกษา PDCA มาใช้ในการดําเนินการ มีขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน และนํา
รูปแบบการนิเทศโดยใช้วิธีการให้คําช้ีแนะ และช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2550) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องบริบทของพ้ืนทีส่ภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

- ประชุม ชี้แจง สร้างความตระหนัก ฯ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
- ก าหนดประเด็นส าคัญ และเป้าหมายในการนิเทศ       
- แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการศึกษา 

การวางแผน 

(P-Plan) 
 

- จัดท าเครื่องมือนิเทศและนวัตกรรม 

- ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนิเทศ  
- ประชุมบรรยาย PLC  

- การสังเกตชั้นเรียน สัมภาษณ์ และเย่ียมเยียน โดยให้
ค าชี้แนะ และช่วยเหลือ (Coaching and 

Mentoring) และเก็บรวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 

(C-Check) 

การปฏิบัติตามแผน 

(D-Do) 
 

การปรับปรุงแก้ไข               

(A-Act) 

- วิเคราะห์ข้อมูล 

- ประเมินผลกานิเทศ 

- สรุปผลการนิเทศและข้อค้นพบ 

 

- การเขียนรายงานผลการนิเทศ  
- การให้ข้อเสนอแนะ 

- การพัฒนา 
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