
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

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

        ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 
ค าชี้แจง  

1) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี งบประมาณ 2564 
เริ่มรายงานสิ้นไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2564) โดยส่งแบบรายงาน 
(เป็นไฟล์ word และ pdf) ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ ศนฐ. ที่ E-mail : center@esdc.go.th 

 2) สพฐ.จะพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศ/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการนิเทศจากรายงาน
ในตอนที่ 3 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย (กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการนิเทศประจ าปี 2564) 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สพป. สระบุรี เขต 1 

 สพม....................  เขต ...... 
        2. จ านวนศึกษานิเทศก์ในสังกัด 8   คน 

      3. จ านวนโรงเรียนในสังกัด        119  โรงเรียน 

      4. อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ 
   อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด  ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดและไม่ได้รับผลกระทบ 

        5. จ านวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา   1,478  คน 
ตอนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านการนเิทศการศึกษา 

1. การวางแผนการนิเทศการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพิ่มเติม- ถ้ามี) 
 ประชุม ชี้แจง สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษา 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประเด็นส าคัญ และเป้าหมายในการนิเทศ 

 การด าเนินงานอ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………… 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)............................................... 
2. การด าเนินการนิเทศ 

2.1 ผู้นิเทศ ปฏิบัติการนิเทศ โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพ่ิมเติม- ถ้ามี) 
 คณะนิเทศ / ทีมนิเทศ 

 ศึกษานิเทศก์รายคน 

 ทีมนิเทศภายในของโรงเรียน 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)............................................................  

       2.2 เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพ่ิมเติม- ถ้ามี)  
 สร้างเครื่องมือนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ใช้เครื่องมือจากแหล่งอ่ืน ๆ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)............................................................  

      2.3 กิจกรรมการนิเทศ / วิธีการนิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ /ระบุเพ่ิมเติม- ถ้ามี)  

mailto:center@esdc.go.th


  1) การนิเทศโดยตรง 
 นิเทศโดยการประชุม บรรยาย 
 นิเทศรายบุคคล 

 นิเทศโดยการสังเกตชั้นเรียน 

 นิเทศโดยการสัมภาษณ์ 
 นิเทศโดยการสาธิต 

 นิเทศโดยการอภิปรายกลุ่ม 

 นิเทศโดยการประชุมกลุ่มย่อย   

 นิเทศโดยการเยี่ยมเยียน 
 อ่ืนๆ (นิเทศโดยการสังเกตชั้นเรียน และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย) 

       2) การนิเทศออนไลน์ 
 นิเทศ โดยใช้ ZOOM 

 นิเทศ โดยใช้ MEET 

 นิเทศ โดยใช้ โทรศัพท์ 
 นิเทศ โดยใช้ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุค โดยใช้ไลน์ ฯลฯ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................  

      2.4 การน าผลที่ได้จากการนิเทศไปใช้หรือไม่ อย่างไร (ระบุ) 
ผลจากการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ระยะที่ 2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 การด าเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพ และการ
นิเทศติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ดังนี้ 

1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา RT, NT, O-NET ปีการศึกษา 2563 

2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    3)  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV 

       5) การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
    6) งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

           - การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

     - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 

          7) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID – 19)  
   - รูปแบบการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

                        - นิเทศติดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และงบประมาณสนับสนุน 

          8) การนิเทศและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 

 



3. ผลการนิเทศประจ าไตรมาสที่ 3 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็น/ 

เรื่องท่ีนิเทศ 
จ านวน

สถานศึกษา 
ที่ได้รับการ

นิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

1. การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 
 
 

2. การวิเคราะห์ SAR และให้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาการเขียน SAR ของ
โรงเรียน รองรับ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. 

119 แห่ง 
 
 
 
 
 

17 แห่ง 

1-2 ครั้ง/ 
 238 คน 

 
 
 
 

2 ครั้ง/45 คน 

โรงเรียนในสังกัดจัดส่ง SAR 
ทันตามก าหนดทุกแห่งโดยมี
ผลการประเมินตนเองระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้ง  3 มาตรฐานได้
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100   
 
ศึกษา วิเคราะห์คุณภาพการ
เขียนรายงาน SAR ของ
โรงเรียนในแต่ละมาตรฐานให้
สะท้อนสภาพจริงของ
โรงเรียน ก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจน มีวิธีการการ
ด าเนินงานสอดคล้อง
เป้าหมาย มีการติดตาม
ตรวจสอบเป็นระบบ น าผลไป
ใช้ปรับปรุงพัฒนางาน และ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ  ผลการด าเนินงาน 
พบว่า โรงเรียนทั้ง 17 แห่ง มี
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก : การวิเคราะห์
รายงาน SAR ระยะที่ 1 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีทุก
มาตรฐานทั้งระดับปฐมวัน
และพ้ืนฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 

ประเด็น/ 
เรื่องท่ีนิเทศ 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในสังกัด ผ่าน
การอบรมโครงการสร้าง
วิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประจ าปี 2564 
(ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 
1) รุ่นที่ 1 และ 3) จ านวน  
101 คน 

119 101 คน 
(แกนน า) 

กลุ่มป้าหมาย คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมระดับ
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 รวมถึง
สร้างวิทยากรเป็นแกนน าในการ
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา  

119 1/119 โรงเรียนในสังกัด มีการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี
การบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ 
และเปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

3. ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ประการเมิน 
ITA โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  

53 1/65 โรงเรียนมีการเตรียมการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียน ตามแนวทางของ สพฐ. 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัดหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งานจัดการศึกษาปฐมวัย 

ประเด็น/ 
เรื่องท่ีนิเทศ 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่ได้รับการ
นิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/
คน) 

เชิงคุณภาพ 

- การประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่
จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2563 

118 2 /122 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ  
ปีการศึกษา 2563 คุณภาพของเด็กชั้น
อนุบาล 3 ในภาพรวมมีพัฒนาการระดับดีทั้ง 
4 ด้าน ร้อยละ 83.00 

จ าแนกรายพัฒนาการ ดังนี้ 

พัฒนาการ 
ร้อยละนักเรียนตามระดับ

คุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

รา่งกาย 1,638 222 5 
(87.83) (11.90) (0.27) 

อารมณ์ 
จิตใจ 

1,779 82 4 
(95.39) (4.40) (0.21) 

สังคม 1,810 54 1 
(97.05) (2.90) (0.05) 

สติปัญญา 1,621 223 21 
(86.92) (11.95) (1.13) 

 

        การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

         โคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ 
ประเด็น/ 

เรื่องท่ีนิเทศ 
จ านวน

สถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

ð การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
1. การสร้างความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)  
 

 

119 
 

1  ครั้ง/146 คน 
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
ด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันของกระทรวง
สาธารณสุข ,ศบค.จังหวัด 
อย่างเข้มแข็งมีการแต่งตั้ง
คณะ กรรมการด าเนินงาน 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ในเขตบริการของโรงเรียน/
ชุมชนร่วมมือกันดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนอย่าง



ประเด็น/ 
เรื่องท่ีนิเทศ 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

ð การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ต่อเนื่อง  จัดประชุมครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร
มาตรการป้องกันฯวารสาร
สัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 
เช่นจัดท ากลุ่มไลน์ผู้ปกครอง 

Facebook, การสอบถามทาง 
google form เน้นย้ าเรื่องการ
ติดตามข่าวสาร เฝ้าระวัง
สถานการณ์ที่ยังไม่ปกติ
อย่างต่อเนื่อง  

2. รูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนของสถานศึกษา 

ในสังกัด 

119 1 ครั้ง/146 คน สถานศึกษาในสังกัด จัดการ
เรียนการสอน ในรูปแบบ  
On air = 40 รร. 
Online = 26 รร. 
On demand = 29 รร. 
On hand = 100 รร. 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 
สถานศึกษาทุกแห่ง มีความ
ปลอดภัย แต่ยังมีภาวะเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียน
ท างานอยู่ในโรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม สถาน
บริการ ศูนย์การค้า ตลาด
สด และรับจ้างทั่วไป ซึ่งมี
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสฯ ในพ้ืนที่จังหวัด 
ขยายเป็นวงกว้างอย่าง



ประเด็น/ 
เรื่องท่ีนิเทศ 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

ð การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ต่อเนื่อง ถือเป็นภาวะเสี่ยง
ในของสถานศึกษาในการ 
เปิดเรียน แบบ 0nsite 

ผู้ปกครองและครอบครัว 
ส่วนใหญ่มีความกังวลต่อ
ความปลอดภัยของลูกหลาน
สูงมาก  
      ผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์ที่สถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ð การนิเทศติดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และงบประมาณสนับสนุน  
    ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 
- รายหัวนักเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 

- หนังสือเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
- อุปกรณ์การเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
- เครื่องแบบนักเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา 

  คุณภาพผู้เรียน 
119 1 ยังไม่ด าเนินการ 

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน  

119 1 ด าเนินการแล้ว 

โครงการอาหารเสริม (นม) 119 1 ด าเนินการแล้ว 
 

         
ประเด็น/ 

เรื่องท่ีนิเทศ 
จ านวน

สถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

ðนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ  
(ภาค 1/2564) 

 

119  
  

- รายหัวนักเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 

- หนังสือเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
- อุปกรณ์การเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
- เครื่องแบบนักเรียน 119 1 ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 



- ค่ากิจกรรมพัฒนา 

  คุณภาพผู้เรียน 
119 1 ยังไม่ด าเนินการ 

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน และ 

119 1 ด าเนินการแล้ว 

โครงการอาหารเสริม (นม) 119 1 ด าเนินการแล้ว 
 
 

 เรื่องอ่ืนๆ (นิเทศโดยการสังเกตชั้นเรียน และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย) 
ประเด็น/ 

เรื่องท่ีนิเทศ 
จ านวน

สถานศึกษา 

ที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

(จ านวนครั้ง/คน) 
เชิงคุณภาพ 

นิเทศโดยการสังเกตชั้นเรียน 

และพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วย 

78 1 ครูผู้ช่วยที่ได้รับการนิเทศ
โดยการสังเกตชั้นเรียน และ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย มี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100 โดยมีผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน มีการใช้วินัย
เชิงบวก ปรับเปลี่ยนวิธีสอน
โดยน า digital Platform 
มาใช้จัดการเรียนการสอน 
สร้างและผลิตสื่อ ท าให้
น่าสนใจ เน้นกิจกรรมให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึก
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
ท างานและทักษะชีวิต  
ครูมีความมั่นใจในวิชาชีพ   
มีการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน 
มีการใช้สื่อประกอบการ
สอน มีการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจัดประสงค์การเรียนรู้ 
และกระตุ้นให้นักเรียน
ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 
 
 



4. ปัญหาอุปสรรค 

4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ระลอกใหม่ มีการขยายเป็น 
วงกว้างจาก Cluster โรงงานภาคอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า สถานบริการ ตลาดสดสู่แหล่งชุมชนและครอบครัว 
ส่งผลกระทบกับผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานนิเทศ มีภาวะเสี่ยง
ต่อการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด  การนิเทศการศึกษาไม่สามารถนิเทศทางตรงได้ 
 4.2 ความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับการนิเทศการศึกษาทั้งต้นทางและปลายทาง ยังไม่
เสถียร ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และจัดหาอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนิเทศทางไกล 
 4.3 บุคลากรผู้นิเทศและรับการนิเทศ บางคนยังใช้ระบบการสื่อสารนิเทศทางไกลไม่คล่อง ต้องฝึกทักษะ
และพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น  
5. แผนพัฒนา / แนวทางการพัฒนางานนิเทศในไตรมาสต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีแนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564 มีประเด็น
การนิเทศ การน า นโยบาย สพฐ.และ9 จุดเน้นของ สพป.สระบุรี เขต 1 สู่การปฏิบัติ  

1. การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยนวัตกรรม ๕ ส 
2. การนิเทศเชิงรุก Active learning  
3. พัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน / พัฒนาการอ่านการเขียน 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยวิธีการนิเทศทางไกล 
7. ส่งเสริมการด าเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน 
8. การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยนวัตกรรม ๕ ส 

ประเด็น / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน ช่วงเวลา สื่อเครื่องมือ 
1. การจัดการเรียนรู้   
เชิงรุกActive Learning 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการ
นิเทศ 
2. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การนิเทศ เช่น ข้อมูล RT/NT/O-
NET/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน,ครู 
3. สร้างคู่มือ สื่อ เอกสาร เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
กระบวนการด าเนินการนิเทศผ่าน
ระบบ Zoom , Google Meet เช่น 
การจัดกิจกรรม On line, On Air,  
On hand, On demand 
4. สะท้อนผลการนิเทศรายโรงเรียน/
รายกลุ่มโรงเรียนโดยวิธีการชี้แนะ 
5. สรุปผลการนิเทศ และคัดเลือก 
วิธีปฏิบัติที่ดี 

กรกฎาคม ถึง 
กันยายน 2564 

1. PPT  
2. คู่มือการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 
3. Digital Platform 
4. แบบนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก 
 



ประเด็น / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน ช่วงเวลา สื่อเครื่องมือ 
2. การพัฒนาการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการ
นิเทศ 
2. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การนิเทศ เช่น ข้อมูล RT/NT/O-
NET/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน,ครู 
3. สร้างคู่มือ สื่อ เอกสาร เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน , 
วิธีการช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาการ
อ่านการเขียนในสถานการณ์ COVID-
19 โดยด าเนินการนิเทศผ่านระบบ 
Zoom , Google Meet เช่น การจัด
กิจกรรมการอ่าน การเขียนของ
โรงเรียน Online, On Air , On 
demand , On hand                            
4. สะท้อนผลการนิเทศรายโรงเรียน/
รายกลุ่มโรงเรียนโดยวิธีการชี้แนะ  
และ PLC 
5. สรุปผลการนิเทศ และคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่ดี 

กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2564 

1. PPT  
2. เอกสารการสอน
ภาษาไทย 
3. Digital Platform 
4. แบบนิเทศการอ่าน 
การเขียนตามระดับชั้น 
 

3. การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการ
นิเทศ 
2. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การนิเทศ เช่น O-NET/ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
และครูผู้สอน 
3. สร้างคู่มือ สื่อ เอกสาร เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ COVID-19 โดย
ด าเนินการนิเทศผ่านระบบ Zoom , 
Google Meet เช่น การจัดกิจกรรม
การสอนภาษาอังกฤษ ป.1-3 ,ป.4-6 
และ On line , On Air,  On hand, 
On demand 
4. สะท้อนผลการนิเทศรายโรงเรียน/
รายกลุ่มโรงเรียนโดยวิธีการชี้แนะ 
PLC 
5. สรุปผลการนิเทศ และคัดเลือกวิธี

กรกฎาคม - 
กันยายน 2564 

1. PPT  
2. เอกสารการสอน
ภาษาอังกฤษ 
3. Digital Platform 
4. แบบนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 



ประเด็น / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน ช่วงเวลา สื่อเครื่องมือ 
ปฏิบัติที่ดี 

4. การจัดการศึกษาพิเศษ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการ
นิเทศ 
2. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การนิเทศ เช่น การจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  
3. สร้างคู่มือ สื่อ เอกสาร เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรวม ใน 4 มิติ ใน
สถานการณ์ COVID-19 โดย
ด าเนินการนิเทศผ่านระบบ Zoom , 
Google Meet เช่น การด าเนินการ
คัดกรอง การจัดท า IEP การวัดและ
ประเมินผล 
4. สะท้อนผลการนิเทศรายโรงเรียน/
รายกลุ่มโรงเรียนโดยวิธีการชี้แนะ  
PLC 
5. สรุปผลการนิเทศ ต่อยอดวิธีปฏิบัติ
ที่ด ี

กรกฎาคม - 
กันยายน 2564 

1. PPT  
2. เอกสารการสอน
ภาษาไทย 
3. Digital Platform 
4. แบบนิเทศการจัด
การศึกษาเรียนรวม ใน 
4 มิติ 
 

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพ 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้และการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
2. เลือกประเด็นที่ส าคัญในการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ ที่ครู
และผู้ปกครองร่วมมือกันเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียน เน้นการเล่นเพื่อการ
เรียนรู้ 
3. สร้างเครื่องมือนิเทศทางไกล 
4. ปฏิบัติการนิเทศด้วยระบบทางไกล 
เป็นรายกลุ่มโรงเรียนและรายบุคคล 
5. นิเทศติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและ
พัฒนา โดยใช้กระบวนการ PLC 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นแบบอย่าง 
และมอบเกียรติบัตร เป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับผู้น าเสนอผลงาน

กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2564 

1. PPT เรื่อง การจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการ 
2. เอกสารชุดกิจกรรม  
3. Digital Platform 
4. แบบนิเทศการจัด
ประสบการณ์ 
5. แบบบันทึก PLC 
6. แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 



ประเด็น / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน ช่วงเวลา สื่อเครื่องมือ 
ด้านการจัดบริหารจัดการและด้าน
วิชาการ (การจัดประสบการณ์) 

6. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการนิเทศภายใน
โรงเรียน ด้วยวิธีการนิเทศ
ทางไกล 

1. จัดท าสื่อ PPT เรื่อง การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
2. จัดประชุมทางไกล สร้างความ
เข้าใจในการด าเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน 
3. สถานศึกษาด าเนินงานนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ 
4. ก าหนดตารางและปฏิบัติการนิเทศ
ด้วยระบบทางไกล เป็นรายกลุ่ม
โรงเรียนและรายโรงเรียน 
5. นิเทศติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและ
พัฒนา โดยใช้กระบวนการ PLC 
6. จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่
ด าเนินการนิเทศภายใน ประสบ
ผลส าเร็จ มีวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็น
แบบอย่างได้ และมอบเกียรติบัตรเพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน 

กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2564 

1. PPT เรื่อง การนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
2. แบบบันทึกการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
3. แบบบันทึกกิจกรรม 
PLC 
4. แบบบันทึก 
5. แบบประเมินวิธี
ปฏิบัติที่ดี การนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
 

7.ส่งเสริมการด าเนินงาน  
เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน       
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพศวิถี
ศึกษาออนไลน์โปรแกรมจาก
เว็บไซต์ http://cse-
elearning.obec.go.th/ จ านวน 
8 หน่วยการเรียนรู้  พร้อมจัดส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 1 แผน 

2. ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ  พล
ศึกษา ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
ขอรับใบเกียรติบัตร หากไม่ผ่าน
จะให้ข้อมูลย้อนกลับทาง
อิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงแผนฯ 
จัดส่งขอรับการประเมินได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง 

3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน 

กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2564 

- สื่อออนไลน์จาก
เว็บไซต์ http://cse-
elearning.obec.go.th 
- เกณฑ์การตรวจให้
คะแนน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 



ประเด็น / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน ช่วงเวลา สื่อเครื่องมือ 
    การสอนเพศวิถีศกึษาและทักษะ 
    ชีวิตดว้ยการนิเทศทางไกล  
    เยี่ยมชั้นเรียน  

8. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล 
ด้วยนวัตกรรม ๕ ส 

มีกรอบแนวทางการด าเนินงานนิเทศ
การศึกษา ดังนี้ 
1. สื่อสารสร้างความเข้าใจในการ
นิเทศ 
2. ส ารวจความพร้อม ความต้องการ
ในการรับการนิเทศ 
3. สร้างสื่อ เครื่องมือและช่องทาง 
ในการนิเทศ 
4. สะท้อนผลการนิเทศรายโรงเรียน
และรายกลุ่มโรงเรียน 
- หากยังไม่ประสบผลส าเร็จ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะ 
- หากประสบผลส าเร็จ/บรรลุ
เป้าหมาย 
5. สรุป ต่อยอด วิธีการปฏิบัติที่ดี 
 

กรกฎาคม ถึง 
กันยายน 2564 

1. รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 4 
รูปแบบ 
2. PPT ประกอบการ
นิเทศ เกี่ยวกับ 
-หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และข้ันพื้นฐาน 
-การจัดการเรียนการ
สอน 
-การวัดและประเมินผล 
-สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
3.แบบบันทึกการนิเทศ 

 
ตอนที่ 3  นวัตกรรมการนิเทศ / วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            (น าเสนอ รูปแบบ วิธกีาร นวัตกรรมหรือวธิีปฏบิัติที่ดีด้านการนิเทศ เป็นเอกสาร หรือในรูปแบบสื่อ คลิป/วิดีโอ/สื่อเทคโนโลยี) 
 

รายงาน  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน โดยใช้เทคนิคการนิเทศด้วยกัลยาณมิตรชี้แนะ 

เจ้าของผลงาน นายสมบัติ  เนตรสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 

 

clip  การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย   
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
จัดท าโดย  นางสาวพัชราภรณ์ งามวงษ์  
ครูโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501)  

 

 

 

clip การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย   
การจัดกิจกรรมหน่วยหนูน้อยปลอดภัยห่างไกล 
โควิด-19 
จัดท าโดย  นางจันทรสุดา ฉัตรบุปผา 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 

 

 

Clip การนิเทศการศึกษาทางไกล 

โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 
      การศึกษา 
การนิเทศการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19   
ภาคเรียนที่ 1/2564 สพป.สระบุรี เขต 1 

 

 


