
การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน 

“๒๕๖๒ ปทองแหงการนิเทศภายใน... 

หองเรียนเปนฐานเพื่อคุณภาพของผูเรียน” 

หนวยศึกษานิเทศก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



กระบวนการบริหาร 

3 กระบวนการสําคญัทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 กระบวนการนิเทศ 

ตดิตามและประเมนิผล 
กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
คุณภาพของผู้เรียน 

ระดบักระทรวง,สพฐ.ฯลฯ 
ระดบัเขตพ้ืนท่ี 
ระดบัโรงเรียน 

ระดบักระทรวง, สพฐ.ฯลฯ 
เขตพ้ืนท่ี 
ระดบัโรงเรียน 

ระดบัโรงเรียน 

ระดบัหอ้งเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิ, คุณลกัษณะฯ, สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 



สภาพปจจุบันความจําเปน และความตองการในการนิเทศ 
      - ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนไมถึงรอยละ ๕๐ ในทุกกลุมสาระ 

   และทุกช้ัน ยกเวนกลุมภาษาไทย ช้ัน ป. ๖ และช้ัน ม. ๓ มีคะแนนสูงกวารอยละ ๕๐  

      - ผลการทดสอบ NT ปการศึกษา ๒๕๖๑ ช้ัน ป. ๓ มีคะแนนสูงข้ึนทุกดาน แตมีคะแนน 

   ไมถึงรอยละ ๕๐ ยกเวนความสามารถดานภาษา 

     - ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test) ปการศึกษา          

    ๒๕๖๑  ช้ัน ป. ๑ เฉลี่ยรอยละ ๖๘.๔๔ (ดานการอานออกเสียง รอยละ ๖๕.๗๐ ดานการ                

อานรูเรื่อง รอยละ ๗๑.๑๗)  

     - ผลการนิเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   

   การศึกษา มีความตองการใหมีการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งและ

ตอเนื่อง 



  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดโรงเรียนเปนฐาน 

      1S (School Based Management: SBM) 

  ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายึด 

      2S (School Based Management: SBM)  

           (Student Based Management: SBM) 

  ระดับสถานศึกษา (ผูบริหาร) ยึด  

          Student และ Classroom (Student Based Management: SBM)  

         (Result Based Management: RBM)  

  ระดับหองเรียน (ครู) ยึด (Student Based Management: SBM) 

“ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน” 



               ๑. การนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

                   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

               ๒. การสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน 

นโยบายสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ 



สพฐ.ประกาศนโยบาย 

“๒๕๖๒ ปทองแหงการนิเทศภายใน...  

หองเรียนเปนฐานเพื่อคุณภาพของผูเรียน” 

  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 



       โดยกําหนดระดับการนิเทศ เปน ๓ ระดับ คือ 

          ๑. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนการนิเทศและการ

สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการนิเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ท่ีคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพครูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน   

          ๒. ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มุงเนนการนิเทศโรงเรียน และสนับสนุนการ

พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพครูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน  

          ๓. ระดับโรงเรียน มุงเนนใหเกิดการพัฒนาระบบการนิเทศและการนิเทศภายใน

โรงเรียน ท่ีคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพครูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในทุกหองเรียน  

การนิเทศมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 



การขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน ระดับ สพฐ. 



การขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการระดับ สพท. 



การขับเคลื่อนการนิเทศภายในระดับโรงเรียน 

โรงเรียน 



วัตถุประสงคการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน 
 

  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๑. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ใหการแนะนํา ชวยเหลือการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ    

  การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๒. เพ่ือสรางความเขมแข็งของการนิเทศระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และ    

  การนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรยีนท่ีอยูใน   

  สังกัด 

 

           



วัตถุประสงคการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน 
 

 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ๑. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ใหการแนะนํา ชวยเหลือการดําเนินงานพัฒนา  

          คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

      ๒. เพ่ือสรางความเขมแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการ 

          พัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนท่ีอยูในสังกดั 



วัตถุประสงคการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

  ระดับโรงเรียน 

        เพื่อนิเทศ ติดตาม ใหการแนะนํา ชวยเหลือการจัดการเรียนการ

สอน    

  ของครูทุกคนในทุกหองเรียนที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหบรรลุ

ตาม   

  มาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน 

  ึ  

 



  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐานในการนิเทศบูรณาการ  

         จํานวน ๒๒๕ แหง                              

  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

          โรงเรียนเปนฐานในการนิเทศ จํานวน ๓๐,๑๑๒ โรงเรียน  

  ระดับโรงเรียน  

           ครูทุกคนเปนฐานในการนิเทศในทุกหองเรียน 

เปาหมายการนิเทศ ติดตาม 



    กลุมโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ ดาน 

    ๑. การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  

        และพระบรมวงศานุวงศ  

    ๒. นโยบายของรัฐบาล  

    ๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการ  

        การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทิศทางการนิเทศระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 



           จุดเนนการจัดการศึกษา ๔ ระดับ  

             ๑. ระดับปฐมวัย : “พัฒนาการครบทุกดาน”  

             ๒. ระดับประถมศึกษา : “อานออก เขียนได คิดเลขเปน”  

             ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : “การคนพบตนเอง”  

             ๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : “ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงาน

ทํา”  

จุดเนนการจัดการศึกษา 



จุดเนนการนิเทศ 
  ระดับ สพฐ. และระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   ๑. การพัฒนาและใชหลักสูตร 

       สถานศึกษา 

๕. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

ของผูเรียน 

   ๒. การอานออกเขียนได ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๓. การจัดการเรียนรูเชิงรุก  

       (Active Learning) 

๗. การจัดการเรียนรูโรงเรียนในโครงการพิเศษ 

 

   ๔. การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ 

       เทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) 

๘. การจัดการเรียนรูในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 



จุดเนนการนิเทศ 
   ระดับโรงเรียน 

   ๑. การพัฒนาและใชหลักสูตร 

       สถานศึกษา 

๔. การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ 

    เทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 

   ๒. การอานออกเขียนได ๕. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

   ๓. การจัดการเรียนรูเชิงรุก  

       (Active Learning) 

๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 



๑ 

๒ 

๓ 

การวางแผนการนิเทศ 

๕ 

กระบวนการนิเทศ 

 การวางแผนการนิเทศ 

๔ 

การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา 

และความตองการ  

การสรางสื่อและเครื่องมือนิเทศ 

 การปฏิบัติการนิเทศ 

การประเมินผลและรายงานผลการ

นิเทศ 

ใชกระบวนการนิเทศ  

๕ ข้ันตอนในทุกระดับ 

หรือมีการพัฒนาข้ึนเอง

ตามบริบทของแตละ

ระดับ 



วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือนิเทศ 

Coaching 

Mentoring ฯลฯ 

การใช ICT  

 การสนบัสนุนใหมี้ PLC 

การพัฒนาวิธีการ

/กิจกรรมและใช

เครื่องมือการ

นิเทศใหเปนไป

ตามบริบท 

ของแตระดับ 





  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๑. มีเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน และการนิเทศภายในโดยใช

หองเรียนเปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  ๒. มีขอมูลสารสนเทศของการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

  ๓. มีระบบการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

  ๔. มีการนิเทศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนเปาหมาย  

  ๕. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

  ๖. ผลการทดสอบคุณภาพผูเรียนระดับประเทศทั้ง NT  และ O-NET สูงขึ้น ผูเรียนมีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร 

  ๗. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของสพท.และโรงเรียนตามนโยบาย จุดเนนของสพฐ. 

   

ภาพความสําเร็จการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน 



  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       ๑. มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนิเทศสูโรงเรียน 

       ๒. มีขอมูลสารสนเทศของการนิเทศ 

       ๓. มีระบบและกระบวนการนิเทศตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

       ๔. มีแผนและคูมือการนิเทศตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

       ๕. มีการนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน 

       ๖. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

       ๗. ผลการทดสอบคุณภาพผูเรียนระดับประเทศทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น ผูเรียนมีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร 

       ๘. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเนนของสพฐ. 

ภาพความสําเร็จการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน 



 ระดับโรงเรียน 
      ๑. มีการสรางความรูความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียน 

       ๒. มีขอมูลสารสนเทศของผูเรียนรอบดาน 

       ๓. มีระบบนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน 

       ๔. มีแผนและคูมือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน 

       ๕. มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน 

       ๖. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

       ๗. ผลการทดสอบคุณภาพผูเรียนระดับประเทศทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น ผูเรียนมีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร 

        ๘. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน 

ภาพความสําเร็จการนิเทศภายในโรงเรียน 



       ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ 
      ๑. บุคลากรทุกระดับมีความเปนผูนําทางวิชาการ  

      ๒. การทํางานเปนทีม 

      ๓. การบูรณาการในทุกดานที่เกี่ยวของ 

      ๔. การกระจายอํานาจ 

      ๕. การมีสวนรวมในการดําเนินงานของทุกภาคสวน 

     ๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

              ๗. ความตอเน่ืองของการดําเนินงานแตละระดับ 

              ๘. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 



สวัสดี 

ดาวนโหลด ppt. https://www.esdc.go.th  

https://www.esdc.go.th/
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