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ค ำน ำ 

            คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ในหน่วยการเรียนรู้การฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา และผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา  ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  สาระของเอกสารประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้  แนว
ด าเนินการฝึกประสบการณ์  บทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  การวัดและประเมินผล  
การรายงานผลการฝึกประสบการณ์  กิจกรรมการฝึกประสบการณ์  แบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์  
แบบประเมินการฝึกประสบการณ์  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน  และแบบติดตามการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษา 

 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะท างานในการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารนี้
ให้สามารถใช้เป็นคู่มือในการฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

         หวังว่าคู่มือการฝึกประสบการณ์ นิ เทศการศึกษา  ฉบับนี้   จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ ใช้ฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

ส ำนักงำนพัฒนำครูและบุคลำกรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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***************************** 
         หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยโครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  ๓  ส่วน  ระยะเวลาการ
พัฒนา  จ านวน  ๓๒  วัน  ดังนี้ 
               ส่วนที่  ๑  การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์  ใช้เวลาพัฒนา  จ านวน  ๘ วัน       
คิดน้ าหนักคะแนน  ร้อยละ ๕๐ 
              ส่วนที่   ๒  การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา   ใช้เวลาพัฒนา  จ านวน  ๒๐ วัน            
คิดน้ าหนักคะแนน  ร้อยละ ๓๐ 
              ส่วนที่  ๓  การน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา  ใช้เวลาพัฒนา  
จ านวน  ๔  วัน  คิดน้ าหนักคะแนน  ร้อยละ  ๒๐ 
            ส าหรับในส่วนที่  ๒  การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  นี้  เป็นการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้
เรียนรู้ตามสภาพจริงหลังจากได้ผ่านการอบรมพัฒนาในส่วนที่  ๑  มาแล้ว  ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีสภาพและบริบทหลากหลาย  โดยมีผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลในสภาพจริง  แล้ว
น าผลการเรียนรู้ในสภาพจริงไปสัมมนาสรุปผลในระยะเวลาการพัฒนาในส่วนที่  ๓  ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  มีความตระหนักในความส าคัญ
และการมีเจตคติต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะของศึกษานิเทศก์แก่ผู้ เข้ารับการพัฒนาได้ฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
 ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพนิเทศการศึกษาแก่ผู้ เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกประสบการณ์ในการน า
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในกระบวนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพจริง 
 ๔. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดท าแผนการนิเทศ เพ่ือแก้ปัญหาในการสอนของครู และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้   
 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑. คุณลักษณะและสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
 ๒. การวางแผนการนิเทศและการจัดท าแผนการนิเทศการศึกษา 

๓. ทักษะการนิเทศการศึกษา 
๔. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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แนวด าเนินการฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษา 
            ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ซึ่งก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ดูแลกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ตามความเหมาะสม  ท าหน้าที่อ านวยการฝึกประสบการณ์  
ส่งเสริม  สนับสนุน ประสานงานฝึกประสบการณ์ การศึกษางานให้ค าปรึกษา  น าแนะ  เป็นพ่ีเลี้ยง  และ
เป็นผู้ประเมินผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
            ๒.  ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  รายงานตัวขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติประสบการณ์                
การนิเทศศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่
เป็นเป้าหมายการนิเทศ  คิดเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 
            ๓.  ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  วางแผนการศึกษาค้นคว้าอิสระและวางแผนการนิเทศ
ตามที่ได้วางแผนไว้ในการฝึกอบรม  ระยะที่  ๑  (ซึ่งอาจสามารถปรับหรือประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทการ
ฝึก  สภาพและเป้าหมายการนิเทศ)  และน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  
ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาผ่านสังคมออนไลน์  Face 
book,  line  เป็นต้น 
           ๔.  ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  เข้าฝึกประสบการณ์ที่หน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา  และสถานศึกษาเป้ าหมาย  น าเสนอผลการศึกษางานส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา                           
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  และผลการพัฒนางานนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา 
           ๕.  คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ท าการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือประเมิน  
(แบบ ปศน.๒.๑ – ๒.๔)  และน าเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้  

     ๕.๑  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้เครื่องมือประเมิน  คือ   
   - ฉบับที่  ๑  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปศน.๒.๑) 

     ๕.๒  หลักฐานและบันทึกการฝึกประสบการณ์  โดยใช้เครื่องมือประเมิน  ดังนี้   
          - ฉบับที่  ๒   แบบประเมินหลักฐานและบันทึกการฝึกประสบการณ์  (ปศน.๒.๒) 
     ๕.๓  ประเมินรายงานการนิเทศการศึกษา  โดยใช้เครื่องมือประเมิน  คือ   
          - ฉบับที่  ๓  แบบประเมินรายงานการนิเทศการศึกษา  (ปศน.๒.๓) 
     ๕.๔  ประเมินการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยใช้เครื่องมือประเมิน  คือ   
   - ฉบับที่  ๔  แบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (ปศน.๒.๔) 
 ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  สรุปผลการประเมินผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

เป็นรายบุคคล  ตามแบบรายงานที่  ๒  (รศน.๒.๒)  และสรุปรวมการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศ
ของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศทุกคน  ตามแบบรายงานที่  ๑  (รศน.๒.๑)  ส่งหน่วยพัฒนาฯ  ในวันแรกของ      
การพัฒนาในระยะท่ี  ๓ 
 ๗.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  กรอกข้อมูลการด าเนินการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษาตามแบบติดตาม  ฉบับที่  ๑  การติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  (ตศน.๒.๑)  เพ่ือ
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เป็นข้อมูลในการติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแก่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๘.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา  มีหน้าที่ในการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือ  ให้
ขวัญก าลังใจผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา   

บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ 
            ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่ดูแลกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์   โดยท า
หน้าที่อ านวยการฝึกประสบการณ์  ส่งเสริม   สนับสนุน  ประสานการด าเนินการนิเทศ  การศึกษางาน  ให้
ค าปรึกษา  แนะน า  เป็นพ่ีเลี้ยง  และเป็นผู้ประเมินผลงานการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาผู้ฝึก
ประสบการณน์ิเทศการศึกษา 
            ๒.  เตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้เข้าใจภารกิจและ
บทบาทหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผล 
            ๓.  รับรายงานและจัดท าบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติราชการแก่ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
         ๔.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  และติดตามการฝึกปฏิบัติงาน การท ากิจกรรมของผู้ฝึก
ประสบการณ์  นิเทศการศึกษา  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนน าเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา  แสดงไว้ในเว็ปไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และฝึกงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ศึกษานิเทศก์  ดังนี้ 
  - วินัย  กฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องกับศึกษานิเทศก์ 
  - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงใหม่ 
  - แหล่งเรียนรู้  เช่น  ICT,  สื่อใน สทร.,  เป็นต้น 
  - การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(International  Test,  English  Assessment,  PISA) 
    - งานธุรการ เช่น  การบันทึกข้อความ  การเขียนหนังสือราชการ  การจัดท าวาระการประชุม  
ฯลฯ   
  - การบริหารโครงการ  เช่น  เอกสารการเงิน  การท าบัญชีลงเวลา  ฯลฯ 
  - การสร้างทีมงานและการประสานงาน  ฯลฯ   
        ๕. จัดเวลาให้ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาพบคณะผู้บริหาร  และศึกษานิเทศก์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยฝึกประสบการณ์นิ เทศการศึกษา  เพ่ือรับทราบนโยบาย  
ยุทธศาสตร์  แนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้โอวาท  ข้อคิดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างเสริมเจตคติ  ความรู้  ความเข้าใจ และเพ่ิมพูนทักษะต่าง ๆ  ในการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา 
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        ๖. รวบรวมหลักฐานการประเมินผล  และสรุปรายงานผลการประเมินการฝึกปฏิบัติของ                        
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  และกรอกข้อมูลการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตาม
แบบการติดตาม  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

การวัดและประเมินผล 
         ๑.  คะแนนในส่วนการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา   มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๓๐  
ของคะแนนทั้งหมดในการประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ต้องมีผลงานการประเมินทั้ง  
๔  ด้าน  คือ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  หลักฐานการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  รายงานผลการ
นิเทศการศึกษา  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
         ๒.  คะแนนในส่วนการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  โดยก าหนดสัดส่วน
คะแนนในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
   ๒.๑  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์       คิดเป็นร้อยละ  ๑๐ 
   ๒.๒  ประเมินหลักฐานการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  ๑๐ 
   ๒.๓  ประเมินรายงานผลการนิเทศการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  ๕ 
   ๒.๔  ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ      คิดเป็นร้อยละ  ๕ 
        ๓.  ผู้ประเมินคือคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ซึ่งรายละเอียดการประเมินใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 
     ๓.๑  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (ปศน.๒.๑)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  มี
ขอบข่ายสาระที่ประเมิน  ๓  ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณลักษณะ  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านพฤติกรรมการท างาน 
                ๓.๒  แบบประเมินหลักฐานการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา  (ปศน.๒.๒)  คะแนนเต็ม  
๑๐๐  คะแนน  มีขอบข่ายสาระที่ประเมิน  ได้แก่  บันทึกประจ าวัน  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา  แผนการนิเทศการศึกษา  และรายงานการศึกษางาน  
  ๓.๓  แบบประเมินรายงานผลการนิเทศการศึกษา  (ปศน.๒.๓)  คะแนนเต็ม   ๕๐  คะแนน  มี
ขอบข่ายสาระที่ประเมิน  ได้แก่  ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนาการนิเทศ  กระบวนการนิเทศ  
ข้อมูลผลการด าเนินการนิเทศ  การสรุปผลการนิเทศกและข้อค้นพบ  และองค์ประกอบของรายงาน       
การนิเทศ   
                 ๓.๔  แบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (ปศน.๒.๔)  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  
มีขอบข่ายสาระที่ประเมิน  ได้แก่  การวางแผนการศึกษา  การด าเนินการศึกษา  การเรียบเรียงเอกสาร  
การน าไปเชื่อมโยงและใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  และคุณค่าและประโยชน์    
  ส าหรับคะแนนที่ผู้ฝึกประสบการณ์ได้ในส่วนนี้ให้ผู้ประเมินน าคะแนนจริงไปคิดเป็นสัดส่วนใน
แต่ละด้านตาม  ข้อ  ๒  ของการประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
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การรายงานผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
           การรายงานผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ด าเนินการดังนี้ 
             ๑.  คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิ เทศการศึ กษา  กรอกข้อมูลผลการประเมินผู้ฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษาเป็นรายบุคคล  ลงในแบบรายงานที่  ๒  การสรุปผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์การนิเทศการศึกษารายบุคคล (รศน.๒.๒) 
            ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  กรอกข้อมูลผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษาของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาทุกคนลงในแบบรายงานที่  ๑  การสรุปรวมผล การ
ประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (รศน.๒.๑) 
           ๓.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  รายงานผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
โดยแนบแบบรายงานที่ ๑  (รศน.๒.๑)  และแบบติดตามฉบับที่ ๑  (ตศน.๒.๑)  ส่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ส่วนแบบ
รายงานที่ ๒  (รศน.๒.๒)  ให้เก็บไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ตารางกิจกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 

ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

ที ่ ภารกิจและกิจกรรม 
หลักฐาน/
แบบฟอร์ม 

ที ่ ภารกิจ หลักฐาน/เครื่องมือ 

๑ รายงานตัวต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาต้นแบบ 

การลงเวลาปฏิบตัิ
ราชการ 

๑ ศึกษาข้อมูลผูฝ้ึกประสบการณ ์ - 

๒ พบคณะกรรมการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษา  

- ๒ ให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือและฝึก
ประสบการณ์แก่ผูฝ้ึกประสบการณ ์

- 

๓ จัดท าปฏิทินฝึกประสบการณ์ทั้งใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ และ
สถานศึกษาเป้าหมายตาม
แบบฟอร์มที่ ๒  (ฝศน.๒.๒) 

แบบฟอร์มที่ ๒ ปฏิทิน
การฝึกประสบการณ์                 
นิเทศการศึกษา    
(ฝศน.๒.๒) 

๓ ร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ 
จัดท าปฏิทินการฝึกประสบการณ์
ตรวจสอบปฏิทินและให้ค าปรกึษา 
แนะน าตามเกณฑ์การประเมินใน  
แบบประเมินฉบับท่ี ๒ (ปศน.๒.๒) 

- 

 ๔ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ๔ ให้ค าปรึกษาแนะน า - 

๕ ศึกษางานและจัดท ารายงาน
การศึกษางาน  ตามแบบฟอรม์ที่ ๔  
(ฝศน.๒.๔) 

แบบฟอร์มที่ ๔ 
รายงานผลการศึกษา
งาน  (ฝศน.๒.๔) 

๕ ศึกษารายงานการศึกษางานของผูฝ้ึก
ประสบการณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
แนะน า และเสรมิก าลังใจตามเกณฑ์
การประเมินในแบบประเมินฉบบัที่ ๒  
(ปศน.๒.๒) 

ฉบับท่ี ๒ แบบบันทึก
และเกณฑ์การประเมิน
หลักฐานการฝึก
ประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา (ปศน.๒.๒) 

๖ จัดท าแผนการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  จัดท าเครื่องมอื 
นวัตกรรม การนิเทศสถานศึกษา
เป้าหมายตามแบบฟอร์มที่ ๓ 
(ฝศน. ๒.๓) 

แบบฟอร์มที่  ๓
แผนการนิเทศ
การศึกษา                    
(ฝศน. ๒.๓)  

๖ ให้ค าปรึกษาแนะน า  ตรวจสอบและ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินในแบบ
ประเมิน ฉบับท่ี ๒ (ปศน.๒.๒) 
- แผนการนิเทศการศึกษา 
- นวัตกรรมการนิเทศ ฯลฯ 

ฉบับท่ี ๒ แบบบันทึก
และเกณฑ์การประเมิน
หลักฐานการฝึก
ประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา (ปศน.๒.๒) 
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ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

ที ่ ภารกิจและกิจกรรม 
หลักฐาน/
แบบฟอร์ม 

ที ่ ภารกิจ หลักฐาน/เครื่องมือ 

๗ ปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเป้าหมาย พร้อมกับ
บันทึกประจ าวันตาม  
แบบฟอร์มที่ ๑ (ฝศน.๒.๑) 

แบบฟอร์มที่ ๑    
บันทึกประจ าวัน             
(ฝศน.๒.๑) 

๗ - ร่วมกิจกรรมการนิเทศกับผูฝ้ึก
ประสบการณ ์
- ประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์     
โดยใช้ แบบประเมินคณุลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์  (ปศน.๒.๑) 

แบบประเมินฉบับท่ี ๑ 
แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค(์ปศน.๒.๑)  
(๑๐๐ คะแนน ) 

๘ พบคณะกรรมการฝึกฯ เพื่อรับฟัง
การสะท้อนข้อมลู ค าแนะน าเป็น
ระยะๆ พร้อมบันทึกประจ าวันทุก
ครั้งตามแบบฟอร์มที่ ๑(ฝศน.๒.๑) 

แบบฟอร์มที่ ๑     
บันทึกประจ าวัน       
(ฝศน.๒.๑) 

๘ สะท้อนข้อมูลให้ค าแนะน า  ปรึกษา - 

๙ จัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระตามแบบฟอร์มที่ ๖ 
(ฝศน.๒.๖) และน าเสนอใน   เวป
ไซด์ของส านักงาน 

แบบฟอร์มที ่ ๖
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ  
(ฝศน.๒.๖ 

๙ ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระเป็นรายบคุคล  โดยใช้แบบ
ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (ปศน.๒.๔) 

แบบประเมินฉบับท่ี ๔  
แบบประเมินรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(ปศน.๒.๔) (๕o คะแนน) 

๑o จัดท ารายงานผลการนเิทศการศึกษา
ตามแบบฟอร์มที่ ๕ (ฝศน.๒.๕) 

แบบฟอร์มที่ ๕ 
รายงานผลการนเิทศ
การศึกษา 
(ฝศน.๒.๕) 

๑๐ สะท้อนผลและประเมินรายงานผลการ
นิเทศการศึกษาโดยใช้ เกณฑ์การ
ประเมินเอกสาร รายงานการนิเทศ
การศึกษา (ปศน.๒.๓) 

แบบประเมินฉบับท่ี ๓ 
แบบบันทึกและเกณฑ์
การประเมินรายงาน
การนิเทศ (ปศน.๒.๓) 
(๕๐ คะแนน) 

๑๑ กรอกข้อมูลการติดตามการฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการฝึก
ประสบการณ์ ส่วนท่ี ๓  ต่อไป  
ตามแบบตดิตาม ฉบับท่ี ๑  
(ตศน.๒.๑) 

แบบติดตามฉบับท่ี ๒ 
การติดตามการฝึก
ประสบการณ์นิเทศ
การศึกษาส าหรับผู้ฝึก
ประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา (ตศน.๒.๑) 

๑๑ สะท้อนและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา จาก
บันทึกประจ าวัน ปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์ แผนการนิเทศการศกึษา 
และรายงานการศึกษางาน 

แบบประเมินฉบับท่ี ๒  
แบบบันทึกและเกณฑ์
การประเมินหลักฐาน
ฝึกประสบการณ์นิเทศ 
การศึกษา (ปศน.๒.๒) 
(๑๐๐ คะแนน) 

   ๑๒ สรุปคะแนนจากแบบประเมินต่าง ๆ 
กรอกข้อมูลสรุปผลการประเมินลงใน 
แบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษาเป็นรายบุคคล (รศน.
๒.๒) แล้วรายงานผลการประเมิน
เสนอต่อ ผอ.สพท.  

แบบรายงานท่ี  ๒ 
แบบรายงานผลการฝึก
ประสบการณ์           
การนิเทศการศึกษา  
รายบุคคล (รศน.๒.๒) 
(รวม ๓๐๐ คะแนน) 

   ๑๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรุปผล
การประเมินผู้ฝึกประสบการณ์ทุกคน
ลงในแบบรายงานท่ี ๑ สรุปรวมผลการ
ประเมินการฝึกประสบการณ ์
(รศน.๒.๑) 

แบบรายงานท่ี ๑  
สรุปรวมผลการประเมิน
การฝึกประสบการณ ์
(รศน.๒.๑) 

   ๑๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรอก
ข้อมูลการด าเนินงานในแบบติดตาม
ฉบับท่ี ๑ (ตศน.๒.๑) 

แบบติดตามฉบับท่ี ๑ 
การติดตามการฝึก
ประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา (ตศน.๒.๑) 
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หมายเหตุ  ภารกิจและกิจกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  นี้  เป็นกรอบและแนวทาง
ในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ซึ่งส านักงานเขตพท้นที่การศึกษาต้นแบบ  สามารถยืดหยุ่นหรือ
อาจปรับเปลี่ยนล าดับกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมตามบริบทในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 แบบฟอร์ม เครื่องมือและรหัสค าย่อที่ใช้ในคู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
  ๑.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา             ใช้รหัสค าย่อ ฝศน. 

๒.  แบบประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา             ใช้รหัสค าย่อ ปศน. 
๓.  แบบรายงานสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ใช้รหัสค าย่อ รศน.  

 ๔.  แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา     ใช้รหัสค าย่อ ตศน. 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ฝศน.) 
ของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 
แบบฟอร์มที่ ชื่อแบบฟอร์ม 

๑ บันทึกประจ าวัน  (ฝศน.๒.๑) 
๒ ปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  (ฝศน.๒.๒) 
๓ แผนการนิเทศการศึกษา  (ฝศน.๒.๓)           
๔ รายงานผลการศึกษางาน  (ฝศน.๒.๔) 
๕ รายงานผลการนิเทศการศึกษา  (ฝศน.๒.๕) 
๖ รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ( ฝศน.๒.๖) 
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แบบฟอร์มที่  ๑  บันทึกประจ าวัน     
                        

วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. .......................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ 
 ๑. บันทึกการปฏิบัติงานทุกวันที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
 ๒. บันทึกข้อมูลอย่างอิสระอาจครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ปัญหา องค์ความรู้หรือข้อคิดที่ได้ หรือเพ่ิมเติมตามความต้องการ 
 ๓.  ลงชื่อในการบันทึกทุกครั้ง 
 

ฝศน.๒.๑ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๙ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

 แบบฟอร์มที่ ๒ ปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึษา 

ชื่อผู้ฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษา............................................................ ............................ 

ชื่อกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา............................................................................. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................... ................... 

 

วัน/เดือน/ปี งาน/ภารกิจ/กิจรรม สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

หมายเหตุ   
           ๑. ผู้ฝึกประสบการณ์และศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงร่วมวางแผนและจัดท าปฏิทินหรือ
ก าหนดการการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
           ๒. ปฏิทินการฝึกประสบการณน์ิเทศอาจมีการพัฒนาหรือปรับสาระได้ตามสภาพการณ์หรือบริบทของ
การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  
          ๓. ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมหัวข้อได้ตามความต้องการ 
                                                  

 ลงชื่อผู้ฝึกประสบการณ์ ........................................................ 
                                          ( ................................................) 

 .........../......................../......... 

ฝศน.๒.๒ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๐ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบฟอร์มที่  ๓  แผนการนิเทศการศึกษา 
 

โรงเรียน................................................สพป/สพม......................เขต...... 
 

วัน/เดือน/ป ี
โครงการ 
/กิจกรรม 
การนิเทศ 

วัตถุประสงค ์
การนิเทศ 

วิธีด าเนินงาน/
รูปแบบการ

นิเทศ 

สื่อ/เครื่องมือ 
การนิเทศ 

แนวทาง 
การติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับ 
การนิเทศ 

ผู้นิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

หมายเหตุ  :  ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมหัวข้อได้ตามความเหมาะสม 
                  น าองค์ความรู้ในหน่วยที่ ๓  และ ๔  และการด าเนินงานจากใบกิจกรรมที่  ๓.๒  
                  มาจัดแผนการนิเทศการศึกษา  
                                                    ลงชื่อผู้ฝึกประสบการณ์ ............................................. 
                                                                            (................................................) 

      .........../......................../......... 

 

ฝศน.๒.๓ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๑ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

ฝศน.๒.๔ แบบฟอร์มที่ ๔  รายงานผลการศึกษางาน 
 

(ปก) 
รายงานการศึกษางาน 

*ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ……….  เขต ... 
 
 
 
 

โดย 
 

นาย/นาง/นางสาว..................     สกุล............................ 
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการศึกษางานนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

**ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………………………… 
หมายเหตุ 
     *  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ 
     ** ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๒ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

  องค์ประกอบของรายงานผลการศึกษางาน 
      ๑. หน้าปก 
      ๒. ค าน า (ลงชื่อผู้รายงาน) 
      ๓. สารบัญ 
      ๔. ขอบข่ายของสาระการศึกษางาน 

  ๔.๑  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  โครงสร้างการบริหาร  ภาระหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ   
และแผนงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  ๔.๒  ขอบข่าย งาน ภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๔.๓  งาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน เกี่ยวกับ 

                  ๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  ๔.๓.๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                   ๔.๓.๓ กระบวนการนิเทศ/รูปแบบการนิเทศ/กิจกรรมการนิเทศการศึกษาตามกลยุทธ์หรือ
ผลงานในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาตามบริบทของส านักงาน 
                                                ฯลฯ 
       ๕. การน าประสบการณ/์ความรู้/ความคิดไปพัฒนางาน/การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ 
       ๖. อ่ืน ๆ 
 
หมายเหตุ  :  เป็นขอบข่ายสาระท่ีน าเสนอ  ซึ่งอาจเพิ่มเติมหัวข้อได้ตามความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๓ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบฟอร์มที่ ๕  รายงานผลการนิเทศการศึกษา 
 

(ปก) 
รายงานผลการนิเทศการศึกษา  

เรื่อง……………………………………………. 
 
 
 
 

โดย 
 

นาย/นาง/นางสาว..................     สกุล............................ 
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการนิเทศการศึกษานี้  เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

*ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ 
       * ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝศน.๒.๕ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๔ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

องค์ประกอบของรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
    ๑. หน้าปก 
    ๒. ค าน า (ลงชื่อผู้รายงาน) 
    ๓. สารบัญ 
    ๔. สาระการรายงาน 
     ๔.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนานิเทศ 
     ๔.๒ วัตถุประสงค์ 
     ๔.๓ กระบวนการนิเทศ 
     ๔.๔ เครื่องมือนิเทศ 
     ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ 

  ๔.๖ การสรุปผลการนิเทศและข้อค้นพบ 
    ๕. เอกสารอ้างอิง 

 
หมายเหตุ  :  เป็นขอบข่ายสาระขององค์ประกอบที่น าเสนออาจปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมหัวข้อได้ 
                 ตามความต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๕ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบฟอร์มที่  ๖  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(ปก) 
*รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

เรื่อง……………………………………………. 
 
 
 
 

โดย 
 

นาย/นาง/นางสาว..................     สกุล............................ 
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

**ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………………………… 
 
หมายเหตุ 
       * เผยแพร่ลงในเว็ปไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       **ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝศน.๒.๖ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๖ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

องค์ประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (ประมาณ  ๒๐  หน้า) 
 ส่วนประกอบตอนต้น 
     ๑.  ปกนอก 
  ๒.  กิตติกรรมประกาศ 
  ๓.  บทคัดย่อ 
  ๔.  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพประกอบ 
    ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา 

  ๑.  บทน า  (ความเป็นมาและความส าคัญ,  วัตถุประสงค์,  ขอบเขตของการศึกษา,  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)   
              ๒.  ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
  ๓.  วธิีด าเนินการศึกษา  (น าเสนอกระบวนการศึกษาตามข้ันตอน) 
     ๔.  ผลการศึกษา (เสนอผลการศึกษา/การน าไปพัฒนางาน/การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้) 
     ๕.  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  (สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้) 
 ส่วนประกอบตอนท้าย 
     ๑.  เอกสารอ้างอิง 
     ๒.  ภาคผนวก  

 
หมายเหตุ  :  เป็นขอบข่ายสาระขององค์ประกอบที่น าเสนอ  ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมหัวข้อได้ 
    ตามความต้องการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๗ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  (ปศน.) 
ของคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  

 
ด้าน ชื่อเครื่องมือ แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน 

๑. คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์    

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
(ปศน.๒.๑) 
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ    
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
ตลอดการฝึกประสบการณ์  ๒๐ วัน  

๒. หลักฐานการฝึก
ประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา 

แบบประเมินหลักฐานการฝึก
ประสบการณ์นเิทศการศึกษา  
(ปศน.๒.๒) 
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

แบบฟอร์มที่  ๑  บันทึกประจ าวัน  
(ฝศน.๒.๑) 
แบบฟอร์มที่  ๒  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษา    
(ฝศน.๒.๒) 
แบบฟอร์มที่  ๓  แผนการนิเทศการศึกษา 
(ฝศน.๒.๓) 
แบบฟอร์มที่  ๔  รายงานผลการศึกษางาน  
(ฝศน.๒.๔) 

๓. รายงานผลการนิเทศ แบบประเมินรายงานผลการนิเทศ
การศึกษา (ปศน.๒.๓) 
(คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

แบบฟอร์มที่  ๕  รายงานผลการนิเทศ
การศึกษา  (ฝศน.๒.๕) 

๔. รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

แบบประเมินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(ปศน.๒.๔) 
(คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

แบบฟอร์มที่  ๖  รายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (ฝศน.๒.๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๘ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(ส าหรับกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา) 

ชื่อผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
ค าชี้แจง  จงท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง “ระดับคุณลักษณะ” ของผู้ฝึกประสบการณ์ฯ  ที่ตรงกับ 
ความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้  ๕  คือ  มากท่ีสุด,  ๔  คือ  มาก,  ๓  คือ   
ปานกลาง,   ๒  คือ  น้อย  และ ๑  คือ น้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณลักษณะ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านที่  ๑  คุณลักษณะ      
  ๑.๑  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน      
  ๑.๒  มีความม่ันใจในตนเอง      
  ๑.๓  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      
  ๑.๔  รับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อมูลย้อนหลังในการสื่อสาร      
  ๑.๕  ให้เกียรติและปฏิบัติตนเหมาะสม      
  ๑.๖  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่      
  ๑.๗  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีนิเทศ      
  ๑.๘  มีความสามารถในการสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้อ่ืน      
  ๑.๙  มีความสามารถในการใช้เทคนิคการนิเทศการศึกษา      
ด้านที่  ๒  วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
  ๒.๑  แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ      
  ๒.๒  มีมารยาทเป็นที่ยอมรับ      
  ๒.๓  ใช้ค าพูดสุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล      
  ๒.๔  ใช้ค าพูดที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดก าลังใจและประโยชน์      
  ๒.๕  ควบคุมอารมณไ์ด้อย่างเหมาะสม      
ด้านที่  ๓  พฤติกรรมการท างาน      
  ๓.๑  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย      
  ๓.๒  มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ      
  ๓.๓  สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี      
  ๓.๔  รู้จักเสียสละและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่      
  ๓.๕  อุทิศเวลาท ากิจกรรมอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา      
  ๓.๖  มีเทคนิคในการพูดและสื่อความหมายได้ดี      
      
 

           ลงชื่อ.............………………………..…....กรรมการประเมิน 
(......................................................) 

                             วันที่...........เดือน.........................พ.ศ........... 
 

ปศน.๒.๑ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๑๙ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบประเมินหลักฐานการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
(ส าหรับกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา) 

 
ชื่อผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ น้ าหนักคะแนน คะแนน 

๑. บันทึกประจ าวัน ๔ …………………. ๕ …………………. 
๒. ปฏิทินการฝึกประสบการณ์ ๔ …………………. ๕ …………………. 
๓. แผนการนิเทศการศึกษา ๔ …………………. ๕ …………………. 
๔. รายงานผลการศึกษางาน ๔ …………………. ๑๐ …………………. 

รวมคะแนน คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ......................... 
 
                           ลงชื่อ…….......…………………………กรรมการประเมิน 
             (..........................................................) 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปศน.๒.๒ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๒๐ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

เกณฑ์ให้คะแนนบันทึกประจ าวัน 

๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน 
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน  
หรือบันทึกสิ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการท างานแต่ส่งงาน
ตรงเวลา 

บันทึกข้อมูลแต่ยังขาดความ
ต่อเนื่องแต่ส่งงานตรงเวลา 

บันทึกข้อมูลครบถ้วน  มีความ
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  แสดงความ
คิดเห็นต่อการท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
และส่งงานตรงเวลา 

บันทึกข้อมูลครบถ้วน  มีความ
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ            
แสดงความคิดเห็นต่อการ
ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์  เป็นระเบียบ 
และส่งงานตรงเวลา 

 
เกณฑ์ให้คะแนนปฏิทินการฝึกประสบการณ์ 

๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน 
บันทึกสิ่งที่ไมเกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์ 
 

บันทึกการฝึกประสบการณ์
เป็นหัวข้อของกิจกรรมแต่ไม่
ลงละเอียด 

บันทึกการฝึกประสบการณ์
อย่างละเอียด ครอบคลุม
กิจกรรมที่ท า 

บันทึกการฝึกประสบการณ์
อย่างละเอียด ครอบคลุม
กิจกรรมที่ท า  และมีการ
สะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาการ
ท างานครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์ให้คะแนนแผนการนิเทศการศึกษา 

๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน 
แผนการนิเทศไม่สอด
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหา  

แผนการนิเทศสอดคล้อง กับ
สภาพปัจจุบันปัญหา แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่
ชัดเจน  

แผนการนิเทศสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันปัญหา  แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

แผนการนิเทศสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันปัญหา แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ 
ได้จริง 

 
เกณฑ์ให้คะแนนรายงานผลการศึกษางาน 

๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน 
รายงานที่จัดท าไม่ครบถ้วน
ตามประเด็นที่ก าหนด  แต่
ส่งงานตรงเวลา 
 

รายงานที่จัดท าครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนด แต่ไม่เขียน
รายละเอียดในแต่ละประเด็น 
และส่งงานตรงเวลา 
 

รายงานที่จัดท าครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนด แต่ขาดความ
สมบูรณ์ของรายละเอียดในแต่
ละประเด็น และส่งงานตรง
เวลา 

รายงานที่จัดท าครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนด มีการระบุ
รายละเอียดที่ถูกต้อง และ   
ส่งงานตรงเวลา 
 

 
 
 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๒๑ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบประเมินรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
(ส าหรับกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา) 

  
ชื่อผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  นาย/นาง/นางสาว............................................................................... 

 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ น้ าหนักคะแนน คะแนน 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของ 
    การพัฒนาการนิเทศ 

๔ ………………… ๒.๕ …………………. 

๒. กระบวนการนิเทศ ๔ ………………… ๒.๕ …………………. 
๓. ข้อมูลผลการด าเนินการนิเทศ ๔ ………………… ๒.๕ …………………. 
๔. การสรุปผลการนิเทศกและข้อค้นพบ ๔ ………………… ๒.๕ …………………. 
๕. องค์ประกอบของรายงานการนิเทศ ๔ ………………… ๒.๕ …………………. 

รวมคะแนน คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน .................. 
 

 
                              ลงชื่อ……….....…………………………กรรมประเมิน 
                 (........................................................) 
                        วันที่.........เดอืน...................พ.ศ............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปศน.๒.๓ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๒๒ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

     เกณฑ์การประเมินรายงานผลการนิเทศการศึกษา  
  

ประเด็นการประเมิน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน 
๑. ความเป็นมาและ
ความส าคญัของการ
พัฒนาการนิเทศ 

แสดงหลักการความเป็นมา  
แนวคิดและความส าคัญของ
การพัฒนาการนิเทศ ไม่ครบ
ตามประเด็น 

แสดงหลักการความเป็นมา 
แนวคิด และความส าคัญของ
การพัฒนาการนเิทศ  ได้ตรง
ประเด็น 

แสดงหลักการความเป็นมา 
แนวคิดและความส าคัญของ
การพัฒนาการนิเทศได้ตรง
ประเด็น มีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบ 

แสดงหลักการความเป็นมา 
แนวคิดและความส าคัญของ  
การพัฒนาการนิเทศได้ ตรง
ประเด็น มีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบอย่างหลากหลาย  
ทั้งมุมกว้างและลึก 

๒. กระบวนการนิเทศ แสดงแผนงานกิจกรรมและ
สื่อการนิเทศไม่ครบถ้วน 
และไม่ชัดเจน 

แผนงาน กิจกรรม และสื่อ
การนิเทศครบถ้วนและ
ชัดเจน 

แผนงาน  กิจกรรม และสื่อ
การนิเทศครบถ้วนชัดเจน
เหมาะสม 

แผนงาน กิจกรรมและสื่อการ
นิเทศครบถ้วนชัดเจนเหมาะสม 
และแสดงความคดิ สรา้งสรรค ์

๓. ข้อมูลผลการ
ด าเนินการนเิทศ 

๑. แสดงข้อมลูไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ  การ
นิเทศ 
๒. ข้อมูลขาดความชัดเจน 
๓. การวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูล  ขาดความถูกต้อง 
๔. น าเสนอข้อมูลมติิเดยีว 
 

๑. ข้อมูลมคีวามสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการ
นิเทศ 
๒. ข้อมูลมคีวามชัดเจน 
๓. การวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลถูกต้อง 
๔. น าเสนอข้อมูลหลายมติ ิ

๑. ข้อมูลสอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
๒. ข้อมูลมคีวามชัดเจน
ถูกต้องและเชื่อถือได ้
๓. การวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลถูกต้องเหมาะสม 
๔. น าเสนอข้อมูลหลายมติ ิ

๑. ข้อมูลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศและ 
มีความหลากหลาย 
๒. ข้อมูลมคีวาม ส าคัญชัดเจน
ถูกต้องและเช่ือถือได ้
๓. การวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลถูกต้องเหมาะสม 
๔. น าเสนอขอ้มูล 
หลายมติิและชัดเจน 

๔. การสรุปผลการ
นิเทศและข้อค้นพบ 

มีสรุปผลการนิเทศ                 
การอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
งานต่อไป 

๑. แสดงผลการนิเทศ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๒. แสดงเหตผุลประกอบการ
อภิปรายผล 
๓. แสดงข้อเสนอแนะ ไว้อย่าง
เป็นหมวดหมู่ 
๔. แสดงข้อค้นพบ 

๑. แสดงผลการนิเทศ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๒. แสดงเหตผุลและการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล
ประกอบการอภิปรายได้
อย่างมีเหตผุล ถูกต้อง 
๓. แสดงข้อเสนอแนะได้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลมุหลาย
มิต ิ
๔. แสดงข้อค้นพบท่ีเป็น
ประโยชน ์

๑. แสดงผลการนิเทศ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๒. แสดงเหตผุลและอ้างอิง
แหล่งข้อมูลประกอบอภิปรายผล  
ได้อย่างมีเหตผุลถูกต้องและ
สร้างสรรค ์
๓. แสดงข้อเสนอแนะ  
ได้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม
หลายมติิอย่างคุ้มค่าและ
สร้างสรรค ์
๔. แสดงข้อค้นพบท่ีมี
ประโยชน์และคณุค่าต่อการ
นิเทศ 

๕. องค์ประกอบของ
รายงานการนิเทศ 

องค์ประกอบของรายงาน
ขาดความสอดคล้องกัน 
(ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐) 

องค์ประกอบของรายงานมี
ความสอดคล้องกันเกือบทุก
องค์ประกอบ (ประมาณร้อย
ละ ๕๐ – ๘๐ ) 

องค์ประกอบของรายงาน มี
ความสอดคล้องกันเป็น
ส่วนมาก  (มากกว่าร้อยละ  
๘๐) 

องค์ประกอบของรายงาน
สอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 
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แบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
(ส าหรับกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา) 

 
ชื่อผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  นาย/นาง/นางสาว............................................................................... 
ชื่อรายงานการค้นคว้าอิสระ............................................................................................................................. 
....................................................................................................... .................................................................. 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ น้ าหนักคะแนน คะแนน 
๑. การวางแผนการศึกษาค้นคว้า ๔ …………………. ๒.๕ …………………. 
๒. การด าเนินการศึกษาค้นคว้า ๔ …………………. ๒.๕ …………………. 
๓. การเรียบเรียงเอกสาร ๔ …………………. ๒.๕ …………………. 
๔. การน าไปเชื่อมโยงและใช้ประกอบ   
    การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

๔ …………………. ๒.๕ …………………. 

๕. คุณค่าและประโยชน์ ๔ …………………. ๒.๕ …………………. 
รวมคะแนน คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน .................. 

 
               ลงชื่อ.......………………………………กรรมการประเมิน 
              (...................................................) 
           วันที่.........เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปศน.๒.๔ 
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เกณฑ์การประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ประเด็นการประเมิน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน 
๑. การวางแผน
การศึกษาค้นคว้า 

๑. ไม่ใช้ข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้า 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและแผนงานไม่
ชัดเจน 

๑. ให้ข้อมูลที่เป็นปจัจุบัน
ประกอบ 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและแผนงานชัดเจน 

๑. ใช้ข้อมูลปัจจุบันและ  
การวิเคราะหผ์ลในอนาคต 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและแผนงานชัดเจน
เหมาะสม 

๑. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย            
ทั้งปัจจุบันและการวเิคราะห์ผล    
ในอนาคต 
๒. ก าหนดวตัถุประสงค์ เปา้หมาย
และแผนงานชัดเจนเหมาะสม 

๒. การด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้า 

๑. ใช้แหล่งข้อมูลจาก
เอกสาร ๑-๒  รายการ 
๒. ท าในเวลาราชการ 

๑. ใช้ข้อมูลจากเอกสาร   
๓ – ๔  รายการ 
๒. ใช้เทคโนโลยีในการ
คิดค้นคว้า 
๓. ศึกษาค้นคว้าในเวลา
ราชการ 

๑. ใช้ข้อมูลจากเอกสาร    
๕ – ๖ รายการ 
๒. ใช้เทคโนโลยีในการ
ค้นคว้า 
๓. ใช้ข้อมูลจากบุคคล 
ประกอบการศึกษาค้นคว้า ๑ 
- ๒ คน 
๔. ศึกษาค้นคว้าในเวลา
ราชการเป็นส่วนมาก              

๑. ใช้ข้อมูลจากเอกสารมากกว่า     
๖  รายการ 
๒. ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า 
๓. ใช้ข้อมูลจากบุคคลประกอบ
การศึกษาค้นคว้า 
มากกว่า ๒ คน 
๔. ศึกษาค้นคว้านอกเวลาราชการ
เป็นส่วนมาก 

๓. การเรียบเรียงเอกสาร ๑. ใช้ภาษาทางวิชาการ  ไม่
ถูกต้อง 
๒.ขาดการสังเคราะห์
เอกสาร 
๓. คัดลอกเอกสารเป็น
ส่วนมาก 
๔. เนื้อหาสาระขาดความ
สมบูรณ ์

๑. ใช้ภาษาวิชาการที่ถูกต้อง 
๒. มีการเรยีบเรียงเนื้อหา
สาระใหม ่
๓. คัดลอกเอกสารเป็น   ส่วน
น้อย 
๔. เนื้อหาสาระถูกต้อง 

๑.ใช้ภาษาวิชาการได้ถูกต้อง 
สื่อความหมาย    ได้ชัดเจน 
๒. มีการวเิคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสาร 
๓. เรยีบเรยีงเนื้อหาใหม ่
๔. เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน  

๑. ใช้ภาษาวิชาการไดถู้กต้อง   สื่อ
ความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
๒. มีการวเิคราะห์และสังเคราะห์
เอกสาร 
๓. เรยีบเรยีงเนื้อหาสาระเป็น
เอกสาร 
๔. เนือ้หาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันสมัย 

๔. การน าไปเชื่อมโยง
และใช้ประกอบการ
ฝกึประสบการณ์นิเทศ 

๑. เรื่องที่ศึกษาค้นคว้าไม่
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ  
การฝึกประสบการณ์        
การนิเทศ 

๑. เรื่องที่ศึกษาค้นคว้า
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการฝึก
ประสบการณ์การนิเทศ 
๒. เนื้อหาสาระใช้
ประกอบการฝึกประสบการณ์
บางสว่น 
๓. ใช้ประกอบการนเิทศ
บางครั้ง 

๑. เรื่องที่ศึกษาค้นคว้า
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการฝึก
ประสบการณ์การนิเทศ 
๒. เนื้อหาสาระใช้
ประกอบการฝึก
ประสบการณ์ได้ทั้งหมด 
๓. ใช้ประกอบการนเิทศ   
ทุกครั้ง 

๑. เรื่องที่ศึกษาสมัพันธ์เชื่อมโยง
กับการฝึกประสบการณ์โดยตรง 
๒. เนื้อหาสาระใช้ประกอบการฝึก
ประสบการณ์ได้ทั้งหมด 
๓. ใช้ประกอบการนเิทศได้ทุกครั้ง 
๔. ใช้ได้หลากหลายกับกิจกรรม
การนิเทศ 

๕. คุณคา่และ
ประโยชน ์

๑. มีคณุค่าต่อการสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง 
๒. เผยแพร่ผลงานลงในเว็ป
ไซด ์

๑. มีคณุค่าต่อการสร้างองค์
ความรู้ของตนเองและผูร้ับ
การนิเทศ 
๒. ส่งผลต่อการพัฒนา    การ
นิเทศน้อย 
๓. เผยแพร่ผลงานลงใน เว็ป
ไซด ์

๑. มีคณุค่าต่อการสร้างองค์
ความรู้ของตนเองและผูร้ับ
การนิเทศ 
๒. ส่งผลต่อการพัฒนาการ
นิเทศมาก 
๓. เผยแพร่ผลงานลงใน เว็ป
ไซด ์

๑. มีคณุค่าต่อการสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง ผู้รับการนิเทศ
และวิชาชีพ 
๒. ส่งผลต่อการพัฒนาการนเิทศ
อย่างยิ่ง 
๓. เผยแพร่ผลงานลงในเว็ปไซด ์
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แบบรายงานสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (รศน.) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ  

 

แบบรายงานที่ ชื่อแบบรายงาน หมายเหตุ 

๑ แบบรายงานที่  ๑  การสรุปรวมผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา  (รศน.๒.๑) 

น าส่งหน่วยพฒันาฯ  
ในระยะที่  ๓ 

๒ แบบรายงานที่  ๒  การสรุปผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษารายบุคคล (รศน.๒.๒)  

เก็บไว้ที่หน่วยฝึกประสบการณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯต้นแบบ) 
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แบบรายงานที่  ๑ 
การสรุปรวมผลการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................... 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
จ านวนวันที่ฝึก 
ประสบการณ์ 
(๑๔๐ ชั่วโมง) 

คุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค์ 

(๑๐๐ คะแนน) 

หลักฐาน/ 
บันทึกต่างๆ  

(๑๐๐ คะแนน) 

รายงานผล         
การนิเทศ  

(๕๐ คะแนน) 

รายงานการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ 
(๕๐ คะแนน) 

รวม 
(๓๐๐ 

คะแนน) 
๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
๑๑        
๑๒        
๑๓        
๑๔        
๑๕        

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

       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  น าส่งหน่วยพัฒนาฯ  ในวันแรกของการพัฒนาระยะที่  ๓ 
 

รศน.๒.๑ 
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แบบรายงานที่  ๒   
การสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึษารายบุคคล 

ชื่อผู้ฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษา....................................................สพป./สพม.................... 

๑.  ฝึกปฏิบัติงานนิเทศ 
       กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ระบบบริหารและการจัดการ 
   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................... .......... 
๒.  จ านวนที่ฝึกประสบการณ์.................วัน 
๓.  ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา   
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
๑. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๐๐  ............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................ 

............................................ 

๒. หลักฐาน / บันทึกต่าง ๆ ๑๐๐  
๓. รายงานผลการนิเทศการศึกษา ๕๐  
๔. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๕o  

รวมคะแนน ๓๐๐  
 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลงชื่อ....................................................................... 

         (......................................................................) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................... 

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

ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   เก็บไว้ที่หน่วยฝึกประสบการณ์ฯ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ 

รศน.๒.๒ 
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          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ตศน.) 
 

เครื่องมือที่ ชื่อแบบติดตาม 
๑ 
 

แบบติดตามฉบับที่  ๑  แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตศน.๒.๑) 

๒ 
 

แบบติดตามฉบับที่  ๒  แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา   
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส าหรับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ตศน.๒.๒) 

๓ 
 
 

แบบติดตามฉบับที่  ๓  แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา    
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์   ส าหรับคณะกรรมการตดิตามการฝกึประสบการณ์นเิทศการศึกษา 
(ตศน.๒.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๒๙ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

ตศน.๒.๑ แบบติดตามฉบับที่ ๑   
แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
(ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ) 
***************************************** 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................จ านวนผู้ฝึกประสบการณ์.........คน 
 
ค าชี้แจง  
 ๑. ให้เลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้  
๕  คือ  มากที่สุด,  ๔  คือ  มาก,  ๓  คือ  ปานกลาง,  ๒  คือ  น้อย  และ ๑  คือ น้อยที่สุด 
 ๒. ผู้ตอบแบบติดตามฉบับนี้  คือ  กรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

 ๓. ให้กรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ตอบผ่านทางระบบออนไลน์ 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. บทบาทหน้าที่ของกรรมการฝึกประสบการณน์ิเทศที่ได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสม 

     

๒. กิจกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ฝึก
ประสบการณ์ 

     

๓. ผู้ฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกกิจกรรม      
๔. ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์      
๕. ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................................
......................................................................................... ................................................................................ 
 
                                  ลงชื่อ.................................................ประธาน/กรรมการ 

         (..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 

 
 
 
 
 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๓๐ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบติดตามฉบับที่  ๒  
แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
(ส าหรับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา) 

***************************************** 
ค าชี้แจง  
 ๑. ให้เลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  โดยมีระดับความคิดเห็น 
ดังนี้ ๕  คือ  มากที่สุด,  ๔  คือ  มาก,  ๓  คือ ปานกลาง,  ๒  คือ น้อย และ ๑ คือ น้อยที่สุด 
 ๒. ผู้ตอบแบบติดตามฉบับนี้  คือ  ผู้ฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษา 
 ๓. ให้ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  และการอ านวยความสะดวกในการฝึก
ประสบการณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบมีความเหมาะสม 

     

๒. กรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
และมีคุณค่าต่อการฝึกประสบการณ์ 

     

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบจัดล าดับการฝึกประสบการณ์เป็นไปตาม
ก าหนดการ 

     

๔. การฝึกประสบการณ์ท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

     

๕. การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาท่ีสถานศึกษาช่วยเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

     

๖. การฝึกประสบการณ์ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการนิเทศการศึกษา      
๗. กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง      
๘. สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการฝึกประสบการณ์มีความเหมาะสม      
๙. ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ มี
ความเหมาะสม 

     

๑๐. การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง 

     

สิ่งที่ท่านประทับใจเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบมากท่ีสุด คือ 
................................................................................................................................................ ......................... 
สิ่งที่เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบควรปรับปรุง คือ 
.........................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................ ............................................. 

                                  ลงชื่อ........................................................ผูฝ้ึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
         (.............................................................) 

ตศน.๒.๒ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๓๑ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

แบบติดตามฉบับที่ ๓  
แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
(ส าหรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา) 

***************************************** 
ค าชี้แจง  
 ๑. การติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินการฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษา 
 ๒. ผู้บันทึกข้อมูล  คือ  คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณน์ิเทศการศึกษา 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................................... 
๒. ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา    จ านวน............................คน 

ตอนที่  ๒  การด าเนินงานฝกึประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
๑. การเตรียมความพร้อมของส านักงานเขตพื้นที่/หน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

............................................................................................................................. ............................................

............................................................................ .............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................ 
๒. การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

............................................................................................................................. ............................................

.................................................................................................................................... .....................................

.............................................................................................. ...........................................................................  
๓. การด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

............................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. ............................................  

...................................................................................................................................................... ................... 
         ๔. ปัญหาในการด าเนินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
....................................................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................  
 

ลงชื่อ....................................................................... 
         (......................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 

       คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
หมายเหตุ  
      แนบทา้ยข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าของผู้ฝึกประสบการณ์แต่ละบุคคล (ข้อ ๕ )  

ตศน.๒.๓ 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๓๒ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

        ๕. ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษารายบุคคล  
ชื่อ...................................................................................................................................... 
แผนการนิเทศการศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ...................................................  
พฤติกรรม/บุคลิกภาพ
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................................  
หลักฐาน/ชิ้นงาน 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................................... ...............................................................................   
ความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................. ............................................................................................................   
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
......................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ....................................................................... 
         (......................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 

       คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๓๓ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

หลักฐานและเอกสารส าคัญของผู้เข้ารับการพัฒนา 
ตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
****************************************************** 

ก. หลักฐานส าคัญที่ต้องเตรียมเข้าร่วมในระยะที่  ๓ 
 ๑.  แบบรายงานคะแนนที่ได้รับจากการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (๒๐ วัน)  
จ านวน  ๑  รายการ  ได้แก่   แบบรายงานที่  ๑  การสรุปรวมผลการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (รศน.๒.๑)    
 ๒. แบบติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่    

 ๒.๑  แบบติดตามฉบับที่  ๑  การติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตร                     
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิ เทศก์           
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ (ตศน.๒.๑)  ตอบผ่านทางระบบออนไลน์ 
               ๒.๒  แบบติดตามฉบับที่  ๒  การติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ส าหรับผู้ฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา  (ตศน.๒.๒)  ทุกคนตอบผ่านทางระบบออนไลน์ 
           หลักฐานส าคัญดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการพัฒนาส่งกรรมการวัดและประเมินผลของหน่วยพัฒนาฯ ใน
วันที่รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าการพัฒนาระยะที ่  ๓  
 
ข. เอกสารที่ต้องน ามาใช้ประกอบในการพัฒนาระยะที่ ๓  
 ๑.  รายงานผลการนิเทศการศึกษา  (ฝศน.๒.๕)  ที่จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารเพ่ือใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงในนิทรรศการร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 
 ๒.  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ( ฝศน.๒.๖)  ที่จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารเพ่ือใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงในนิทรรศการร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 
 ๓.  หลักฐานหรือร่องรอยการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาต่าง ๆ  เช่น  บันทึกประจ าวัน  
(ฝศน.๒.๑)  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ฝศน.๒.๒)  แผนการนิเทศการศึกษา      (ฝศน..
๓)  รายงานผลการศึกษางาน (ฝศน.๒.๔)  เป็นต้น 
 ๔.  เตรียมสื่อ  Power point,  clip  ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งต่างๆ  ประกอบการน าเสนอผล
การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเกี่ยวกับผลการนิเทศการศึกษาและการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     เอกสารหลักฐาน/ร่องรอยที่ต้องน ามาใช้ประกอบในการพัฒนาระยะที่  ๓  ในข้อ  ข     
                  ดังกล่าว  ให้น าใส่ลงในแฟ้ม  จ านวน  ๑  แฟ้ม 



         คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา                                                                               ๓๔ 
          หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
 

คณะกรรมการจัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
 
 ๑. นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง   รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
 ๒. นางสาวนงเยาว์  อยู่ธูป    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ               
           ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์   ข้าราชการบ านาญ  (อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ)  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑ 
 ๔. ว่าที่พันตรีเทพนา  เครือค า   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                              
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๒ 
 ๕. นางสาวรุ่งนภา  แสนอ านวยผล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๓ 
 ๖. นางสาวสุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5                           

จัดรูปเล่ม/ออกแบบปก 
 ๑. ว่าที่พันตรีเทพนา  เครือค า   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                              
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๒ 
 ๒. นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                              
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  ๒ 
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