
แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อผู้นิเทศ นายนิกร ขวัญเมือง 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
โรงเรียน      โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 โรงเรียน 
ผู้รับการนิเทศ   นายพิชัยยุทธ ทั่งด ีครโูรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ,  นางสาวเสาวนีย์ สระศรีสม ครโูรงเรียนวัดคลองตัน 

เรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ/กระบวนการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้
แนวคิดเชิง
คำนวณโดย
ใช้เกมเป็น
ฐาน (Game-
based 
Learning) 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนคุณภาพ 
ประจำตำบล จำนวน 
2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียน 
1) วัดเนินพระปรางค์ 
2) วัดคลองตัน 

เชิงคุณภาพ 
     ครสูามารถ
จัดการเรียนรู้               
เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิง
คำนวณ โดยใช้เกม
เป็นฐานไดบ้รรลุ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา                  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 ,  
(2, 4 และ 6) 

1.เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ
มีความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แนวคิดเชิง
คำนวณโดยใช้เกมเป็น
ฐาน (Game-based 
Learning)ให้กับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาแนวคิดเชิง
คำนวณโดยใช้เกม 
เป็นฐาน 
3.เพ่ือสรุปผลการชี้แนะ
(Coaching) การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้             
เพ่ือพัฒนาแนวคิด                  
เชิงคำนวณโดยใช้เกม         
เป็นฐาน 
 

     การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เพ่ือผู้นิเทศแนะนำ 
ใหค้ำปรึกษา ช่วยเหลือใหผู้้รับการนิเทศสามารถ
วิเคราะห์ตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้นิเทศได้รับรู้ข้อมูลปัญหา 
อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมและเป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ                 
ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นที ่1 การเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ 
     ผู้นิเทศใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและผู้รับการนิเทศ โดยการสังเกต สัมภาษณ ์
สอบถาม วิธีการ/แนวทางการจดัทำแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน  
- กำหนดประเด็นในการนิเทศชั้นเรียน 
- กำหนดวัน เวลาและเครื่องมือในการนิเทศ              

ชั้นเรียน (ปฏิทินนิเทศ) 
- กำหนดวัน เวลาในการส่งคลิปวีดีโอตาม 

แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้นิเทศ 
- กำหนดวัน เวลานำคลิปวีดีโอ Upload ขึ้น YouTube 

1. ตัวชีว้ัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. เอกสารประกอบ             
การอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแนวคิดเชิง
คำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 
4. หนังสือแนวปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษา    
ขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

พฤศจิกายน 
ถึง 

ธันวาคม
2563 

 
 
 
 

นายนิกร 
ขวัญเมือง 



เรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ/กระบวนการนิเทศ (รายละเอียด) สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 การดำเนินการนิเทศ 
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสังเกตชั้นเรียน 

ผู้นิเทศประสานงานกบัผู้บริหารสถานศึกษา 
ครฝู่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้รับการนิเทศ 
ในแตล่ะโรงเรียน โดยร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้ 

1. วางแผนร่วมกันระหว่าง คณะผู้นิเทศ ผู้รับการ
นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา ครฝู่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมกันพิจารณาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ดำเนินการสอน ครูผู้สอนดำเนินการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ตามแผนการจัด 
การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้นิเทศเป็นผู้สังเกต
การสอน 

 
 

3. หลังการสอน ผู้นิเทศสะท้อนข้อเท็จจริง 
ให้กับครูผู้รับการนิเทศ 

2.2 การสร้างเครือข่ายการเรียนผ่านโซเซียลมีเดีย 
(You Tube) โดยครูสร้างบทเรียนและนำเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน YouTube โดยมีทีมนิเทศมี
ส่วนร่วมในการดำเนินการ 

 
-  แบบสังเกตชั้นเรียน 
 
 
 
 
-  แบบประเมิน 
แผนการจัดเรียนรู้ 
 
 
 
-  แบบประเมิน
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนา
แนวคิดเชิงคำนวณโดย
ใช้เกมเป็นฐาน 
 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

มกราคม 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2564 

 
 
 
 
 

นายนิกร 
ขวัญเมือง 
และคณะ 

 

 
 
 



เรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ/กระบวนการนิเทศ (รายละเอียด) สื่อ/เครื่องมือนิเทศ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   

 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3 สรุปผลการนิเทศ 
3.1 การสรุปผลการนิเทศ 
      ใช้การประชุมสนทนาย่อยโดยการทำ AAR                
(After Action Review) เพ่ือทบทวนกระบวน                
การทำงาน ทั้งด้านความสำเร็จและหาปัญหาที่เกดิขึ้น                 
ทำให้เกิดการสะท้อนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทำงาน และปรับปรุงการทำงานให้ดี
ขึ้นระหว่างคณะผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 

3.2 การวางแผนการให้คำชี้แนะครั้งต่อไป 
      ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ผู้รับการนิเทศ เชื่อมโยง ต่อยอดการจัดการเรียนรู้                   
ตามบริบทของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดผลตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 

 
-  แบบสรุปผลการ
นิเทศการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
แนวคิดเชิงคำนวณ
โดยใช้เกมเป็นฐาน 
  
 

มกราคม 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2564 

 
 
 
 

นายนิกร 
ขวัญเมือง 

และคณะนิเทศ 
 
 
 

 


