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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี  พิเศษ/ 2565  วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
เร่ือง   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา              

         ด้วย ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
ในโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖4                    
ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 
         ผลการดำเนินงานกิจกรรมกำหนดเป้าหมายไว้ไมน่้อยกว่าร้อยละ80 ผลการดำเนินงานร้อยละ 87.65
  

สรุป   เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ___________________ 
   สูงกว่าเป้าหมาย  ร้อยละ  7.65 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย  ร้อยละ___________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                          
                                                                   ลงช่ือ 

  ( นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ) 
                      ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 
 

 
ความคิดเห็น………………………….………………..…....……..... 
……………………………………………………………………………… 
 
   ลงช่ือ ......................................................................... 
                    ( นางสาวณัฐิญา  คาโส ) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็น………………………….………………..……………... 
……………………………………………………………………………… 
 
 ลงช่ือ ............................................................................. 
               (นางสาวอาภาพร เทพบรรจง) 
               หัวหน้างานแผนงานโครงการ 

 
ความคิดเห็น .................................................................. 
…………………………………………………………………………….. 
        
ลงช่ือ.............................................................................. 

( นางงามพรรณ  ธิปัตย์ ) 
รองผู้อำนวยโรงเรียนพนมศึกษา 

 
ความคิดเห็น………………………….………………..…....……..... 
……………………………………………………………………………… 

       
 ลงช่ือ....................................................................... 

( นางผกา สามารถ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

คำนำ 
 รายงานการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในโครงการพัฒนาระบบงาน
วิชาการอย่างมีคุณภาพ  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ  
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ  การสรุปผลความสำเร็จ  และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลสำหรับการ
วางแผนการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนพนมศึกษา  เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมศึกษาให้มีคุณภาพ  สามารถ
พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  สร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
 

   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ..........................................................   2 
คำนำ  ................................................................................................................................................   3 
สารบัญ  .............................................................................................................................................   4 
บทท่ี 1 บทนำ ...................................................................................................................................   5 
บทท่ี 2 การดำเนินงานของโครงการ .................................................................................................   8 
บทท่ี 3 ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ...................................................................................   10 
บทท่ี 4 จุดเด่น  จุดท่ีต้องพัฒนา ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ.............................................. 31 
ภาคผนวก .......................................................................................................................................... 32 

            คำส่ังการนิเทศ 
            ประมวลภาพการดำเนินงาน 
   รายงานการสอนออนไลน ์
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพื่อช่วยเหลือ 
แนะนำครูให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริมประสาน
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจโดยยึดถือหลักการดำเนินการคือ 
หลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครูหลักแห่งความร่วมมือ หลักการสร้างสัมพันธภาพบนความเท่าเทียม 
หลักความเป็นระบบและความต่อเนื่องและหลักความยืดหยุ่นให้อิสระ การนิเทศและการบริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เป็นกระบวนการทำงานที่ต้องการประสานกัน เป็นองค์ประกอบของกันและกัน
และการดำเนินงานจะส่งผลต่อกัน 

รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษาที่ใช้ทั่วไป คือการนิเทศเป็นรายบุคคลและการนิเทศเป็นกลุ่มรูปแบบ
การนิเทศลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีแนวคิดหลักการในการดำเนินการท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจงได้แก่การ
นิเทศแบบคลินิกการนิเทศแบบร่วมพัฒนา กระบวนการนิเทศมีขั้นตอน คือ การเตรียมการ การวางแผนการ 
การปฏิบัติตามแผน การประเมิน และการปรับปรุง แก้ไข  
 การนิเทศภายในโรงเรียน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน  
2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากการประเมินภายนอกรอบสามได้
ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนพนมศึกษา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าและจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด้าน
ผลการจัดการศึกษาผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง การทดลองทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 โรงเรียนพนมศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
นำพาผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมุ่งพัฒนาครูและบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
ตนเอง และจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนท้ังแบบเป็นทางการ เช่น การสนทนาทางวิชาการ การประชุมย่อย 
การศึกษาเอกสาร และการนิเทศแบบเป็นทางการที่มีการกำหนดไว้เป็นแผนการนิเทศภายในที่ชัดเจน ได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเน้นในการพัฒนาแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตาม
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนและบุคลากร 
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้ 

2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

3. เป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

3.1 ให้มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียน
ภาคเรียนทุกภาคเรียน 
3.2  ให้ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอย่าง
น้อย คนละ 1 เรื่อง/เดือน 
3.3  การประชุมทางว ิชาการอย่างน้อย
เดือนละ1 ครั้ง ตลอดปี 
3.4  สังเกตการณ์สอน ทุกชั ้นอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
3.5  นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
3.6  พัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 

1. มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุก
ภาคเรียน 

ร้อยละ 90 

2. ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอย่างน้อย คนละ 
1 เรื่อง/เดือน 
3.การประชุมทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดปี 
4.สังเกตการณ์สอน ทุกช้ันอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง /เดือน/คน 
5.นิเทศเย่ียมช้ันเรียนทุกช้ันเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
6.พัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
7.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 
8.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 75 

 
 
 

ร้อยละ 75 

 
4. กิจกรรม 

1. นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. นิเทศการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
3. นิเทศข้อสอบวัดผลกลางภาค 
4. นิเทศช้ันเรียนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
5. นิเทศร่วมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

5. กิจกรรม / ระยะเวลา 

ชื่อกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ภาคเรียนที่ 2 / 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้            
2. นิเทศการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน            
3. นิเทศข้อสอบวัดผลกลางภาค            
4. นิเทศช้ันเรียนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้            
5. นิเทศร่วมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน            
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ            
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6. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้    
    - 
 

7. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ให้มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียน
ภาคเรียน ทุกภาคเรียน 

สำรวจตรวจสอบแบบบันทึกการประชุม สมุดบันทึกการประชุม 

ให้ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอย่าง
น้อย คนละ 1 เรื่อง/เดือน 

สำรวจตรวจสมุดบันทึกเหตุการณ์การ
พัฒนาตนเอง  

สมุดบันทึกเหตุการณ์การ
พัฒนาตนเอง 

การประชุมทางวิชาการอย่างน้อย
เดือนละ1 ครั้ง ตลอดปี 

สำรวจตรวจสอบแบบบันทึกการประชุม สมุดบันทึกการประชุม 

สังเกตการณ์สอน ทุกช้ันอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 

สำรวจตรวจแบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

นิเทศเย่ียมช้ันเรียนทุกช้ันเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 

สำรวจตรวจแบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

พัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 

สำรวจตรวจสอบรายงานสรุปการส่งวิจัย แบบรายงาน 

สรุปผลรายงานโครงการ 
 
8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูมีวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 8.2 ครูมีส่ือนวัตกรรม ท่ีน่าสนใจสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
 8.3 นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ 
 8.4 ชุมชนและผู้ปกครองเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 8.5 เกิดความร่วมมือท่ีดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านกิจกรรมนิเทศภายใน 
 8.6 โรงเรียนมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ การจัดบรรยากาศภายทั้งในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 8.7 นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 3Rs8Cs2Ls 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

บทท่ี 2 
การดำเนินงานของโครงการ 

วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในโครงการพัฒนา

ระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษา  2564 โดยนางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ร่วมกับครูทุกคนในโรงเรียนพนมศึกษา  ใช้วิธีการดำเนินงานท่ีหลากหลาย ตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   1.ขั้นเตรียมการ (P) 

1.1  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ แจ้งนโยบายปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เสนอแนะ วิธีการสอน และวิธีการสร้างส่ือ นวัตกรรม หลักเกณฑ์การฝึกทักษะ 

1.2  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วางแผนและเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ 
1.3  แต่งต้ังคณะทำงาน 
 

    2. ข้ันดำเนินการ (D) 
        2.1 ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด ประกอบด้วย 
              2.1.1 กิจกรรมการนิเทศนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ 
              2.1.2 นิเทศการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
              2.1.3 นิเทศข้อสอบวัดผลกลางภาค 
              2.1.4 นิเทศช้ันเรียนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
              2.1.5 นิเทศร่วมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
     3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
       3.1 ประเมินผล การจัดกิจกรรม ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
       3.2 สรุปรายผลการจัดกิจกรรม 
 

     4. ข้ันปรับปรุงและพัฒนา (A) 
       4.1 นำผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม 
       4.2 นำกิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 
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ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ให้คำแนะนำ 

จัดทำเอกสารนิเทศ 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการในด้านการศึกษา 

จัดประชุม/อบรม/พัฒนาครูด้านการศึกษา 

ตรวจสอบประสิทธิภาพการสอน
ของครู 

จัดทำเอกสารรูปแบบการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศครูผู้สอน 

นิเทศการสอนตามปฏิทิน 

สรุปรายงานการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เผยแพร่ผลการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน 

ผ่านเกณฑ์ 
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บทท่ี 3 
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
                  ในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา  2564 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
สังเกตได้จากการท่ีครูทุกคนได้ดำเนินการตามแผน/กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ตามโครงการ ดังนี้ 
 
1.ขั้นเตรียมการดำเนินงาน 

การนิเทศการศึกษา โรงเรียนพนมศึกษา   เป็นการให้คำแนะนำ คำปรึกษาช่วยเหลือเพื ่อให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพความสำเร็จที่กำหนดไว้ 
ดังนี้  

1. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
1.1 ต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
1.2 วางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ 

สถานศึกษา 
1.3 จัดทำเครื่องมือนิเทศงานวิชาการ 

2. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มี
คุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวรการบริหารเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและครูผู้สอน 

3. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1 สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 กำหนดปฏิทินนิเทศ   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  เย่ียมช้ันเรียน 
3.3 ดำเนินการตามแผนนิเทศ 

4. ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4.1 ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
4.2 จัดทำเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ 
4.3 ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
4.4 นำผลการนิเทศไปพัฒนา 

5. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการ 
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

5.1 ขอความร่วมมือเป็นวิทยากรพัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการ  
การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ  

5.2 ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
6. แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่าย 

การนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6.1 รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
6.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในท่ีมีคุณภาพ 
6.3 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ 



  11 
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ผู้บริหารแบบกัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอนศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อเช่ือมโยงกับ
องค์ความรู้และประสบการณ์เดิม 

6.4 ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลดีต่อการจัดปราบการณ์การเรียนรู้ 
6.5 แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือสถาบัน 

อื่น  
 

2.ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
     การปฏิบัติการนิเทศภายใน เป็นการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน 
ซึ่งได้กำหนด ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

2.1 การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน หมายถึง การนัดหมายบุคคลในโรงเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
โรงเรียน มาร่วมประชุมปรึกษา หารือ ช้ีแจง ส่ังการ หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการด้านต่าง ๆ  และปรับความคิดเห็นของบุคลากรให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงานเป็น
แนวทางเดียวกัน   จัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันทีในวันเปิดภาคเรียน 
 2.2 นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 รายวิชา โดยส่งแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นิเทศ ตามลำดับ 
 2.3 การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน หมายถึง การจัดให้บุคคลหนึ่งหรือทีมบุคคลที่มีความรู ้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทำการสอน  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกตการณ์สอนของผู ้น ิเทศ  
 2.4 การสังเกตการณ์สอน เป็นกระบวนการปฏิบัติอย่างน้อย  5  ขั้นตอน  
    1 ) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ กับ ผู้รับการนิเทศ 
    2 ) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำแผนการสอนและการสังเกตการสอน 
    3 )  การสังเกตการสอนในช้ันเรียน 
    4 )  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนกาสอนร่วมกัน 
    5 )  การปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน  
 2.5 การนิเทศข้อสอบ ก่อนการจัดดำเนินการสอบครูผู้สอนจะต้องส่งข้อสอบฉบับร่างไปยังหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นิเทศ ตามลำดับ 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
 ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งแบบบันทึกการนิเทศมายังกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระ ตามคำส่ังการนิเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลมาแปลผล และ
รายงานการดำเนินงาน สรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศด้านการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 สนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การจัดมอบหมายการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูผู้สอน การนิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละภาคเรียนครูจะได้รับมอบหมายให้เขียนแผนการจัดการ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

เรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวิชาการ และผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นผู้นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 นิเทศข้อสอบวัดผล ก่อนการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค ครูจะต้องส่งข้อสอบฉบับร่างให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นิเทศการจัดทำข้อสอบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในแต่ละรายวิชาก่อนทำการสอบ 
 
2. ผลการพัฒนา  
 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 97.87 ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร้อยละ 100 ครูมีข้อสอบวัดผลที่มีคุณภาพและมีการสอดแทรกข้อสอบวัดผลระดับชาติ ครูมีสื่อที่สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดหาส่ือท่ีทันสมัยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในอนาคต เช่น ส่ือชุดไมโครโฟนเครื่อง
ขยายเสียง ชุดโปรเจ็กเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น smart 
classroom  
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

สรุปผลการประเมินโดยรวมภาพรวมของกิจกรรมการนิเทศ  
ปีการศึกษา 2564 

 
สรุปผลการประเมินโครงการ  

ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 40 24 - - - 
2 ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 60 8 - - - 
3 ความพอเพียงด้านงบประมาณในการดำเนินการ 50 16 - - - 
4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดำเนินการ /ระยะเวลาท่ีใช้ 50 16 - - - 
5 ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์ท่ีนำมาใช้ 35 28 - - - 
6 ขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นไปตามท่ีกำหนด 25 36 - - - 
7 ความร่วมมือในคณะทำงาน 55 12 - - - 
8 ความสอดคล้องกับหลักความพอประมาณ 60 8 - - - 
9 ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปัจจัยการดำเนินการกับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ 
45 20 

- - - 

10 ความสำเร็จในภาพรวมของโครงการ 40 24 - - - 
คะแนน ( x ระดับคะแนน ) 460 192 - - - 

คะแนนรวม 652 (100/700) 
คะแนนเฉลี่ย 4.65 

 
หมายเหตุ      
- ระดับคะแนนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป แสดงผลการดำเนินโครงการเป็นท่ีน่าพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
- ระดับคะแนนเฉล่ียต่ำกว่า 3 แสดงผลการดำเนินโครงการ ไม่น่าพอใจ ต้องปรับปรุง แก้ไข  
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
 
สรุปผลการดำเนินงาน    (    )  บรรลุ          (     )   ไม่บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 
 

 

 
 
 

ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
11% ผลส าเร็จตามค่าเป้าหมาย

12%

งบประมาณ
11%

เวลา
11%อุปกรณ์

11%

ขั้นตอน
10%

คณะท างาน
11%

ความพอประมาณ
12%

ความคุ้มค่า
11%

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของการด าเนินงาน

ผลส ำเร็จตำมวัตถปุระสงค์

ผลส ำเร็จตำมค่ำเปำ้หมำย

งบประมำณ

เวลำ

อุปกรณ์

ขัน้ตอน

คณะท ำงำน

ควำมพอประมำณ

ควำมคุม้ค่ำ

ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์, 
91.42

ผลส าเร็จตามค่าเป้าหมาย, 
97.14

งบประมาณ, 94.28เวลา, 94.28

อุปกรณ์, 90

ขั้นตอน, 87.14

คณะท างาน, 95.71
ความพอประมาณ, 97.14

ความคุ้มค่า, 92.85

แผนภูมแิสดงค่าร้อยละของการด าเนินงาน

รอ้ยละ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

สรุปผลการประเมินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเยี่ยมชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยการเยี่ยมชั้นเรียน 
 

รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัติ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
การเตรียมการสอน/ข้ันนำ    
จัดทำแผนการสอนก่อนการสอน 88.44 4.42 มาก 
เช็คช่ือนักเรียนและตรวจเช็คสภาพห้องเรียนก่อนทำการสอน 97.49 4.87 มากท่ีสุด 
ซักถามเหตุผลนักเรียนท่ีเข้าห้องสาย/ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน 91.66 4.58 มากท่ีสุด 
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ส่ือ กิจกรรมตามแผนฯ ก่อนเข้าสอน 88.33 4.41 มาก 
ใช้วิธีการนำเข้าสู่บทเรียน ท่ีน่าสนใจตามแผนการสอน 87.49 4.37 มาก 
ด้านการสอน    
ครูดำเนินการสอนอย่างเป็นลำดับตามข้ันตอนของแผนการสอน 93.33 4.66 มากท่ีสุด 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 79.99 3.99 มาก 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

83.33 4.16 มาก 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดหลากหลาย สร้างสรรค์ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

80.83 404 มาก 

จัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 97.49 4.87 มากท่ีสุด 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน 84.16 4.20 มาก 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้า หา
ความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

88.33 4.41 มาก 

ให้กำลังใจเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเสริมแรงทางบวก 93.33 4.66 มากท่ีสุด 
จัดบรรยากาศเรียนรู้ท่ีดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่
ผู้เรียน 

90.83 4.54 มากท่ีสุด 

นักเรียนมีความกระตือรือรน้และสนุกสนานในการเรียน 90.83 4.54 มากท่ีสุด 
ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าท่ีของตนและเป็นผู้ตามท่ีดี 

79.99 3.99 มาก 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัติ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
การสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมขณะสอน 88.33 4.41 มาก 
ใช้เวลาสอนอย่างเต็มเวลา 96.66 4.83 มากท่ีสุด 
มีการสรุปบทเรียน ได้ชัดเจน เข้าใจ 93.33 4.66 มากท่ีสุด 
มีความสนใจต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง และช่วยเหลือผู้ท่ีเรียนด้วย 89.99 4.49 มาก 
การวัดผลประเมินผล    
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 80.83 4.04 มาก 
จัดทำเกณฑ์การประเมิน ได้ชัดเจน ทุกขั้นตอน 82.49 4.12 มาก 
ประเมินผลอย่างหลากหลาย และคลอบคุลมท้ัง  3  ด้าน 
(K.P.A) 

80.83 4.04 มาก 

ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้หลายรูปแบบโดยเน้นสภาพจริงและ
ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

87.49 4.37 มาก 

บรรยากาศในชั้นเรียน    
ห้องเรียนสะอาด   มีป้ายนิเทศ  มีมุมหนังสือ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

97.49 4.87 มากท่ีสุด 

การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 91.89 4.59 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 88.66 4.43 มาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  17 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 

 

 
 

แผนการสอน
20%

การตรวจเช็ค
22%

ติดตามนักเรียน
20%

เตรียมวัสดุอุปกรณ์
19%

การน าเข้าสู่บทเรียน
19%

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของการนเิทศข้ันเตรียมการสอน

แผนกำรสอน

กำรตรวจเช็ค

ติดตำมนกัเรียน

เตรียมวัสดุอุปกรณ์

กำรน ำเขำ้สูบ่ทเรียน

แผนการสอน, 88.44

การตรวจเช็ค, 97.49

ติดตามนักเรียน, 91.66 เตรียมวัสดุอุปกรณ์, 88.33

การน าเข้าสู่บทเรียน, 
87.49

แผนภูมแิสดงค่าร้อยละของการนิเทศข้ันเตรียมการสอน

รอ้ยละ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 

 
 
 

ล าดับขั้นตอน
12% วิธีหลากหลาย

10%

ฝึกทักษะ
11%

ฝึกการคิด
10%

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
12%

สถานะการณ์ปัจจุบัน
11%

การมีส่วนร่วม
11%

เสริมแรงทางบวก
12%

บรรรยากาศ
11%

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของการนเิทศข้ันด าเนินการสอน

ล ำดับขัน้ตอน

วิธีหลำกหลำย

ฝึกทกัษะ

ฝึกกำรคิด

เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคัญ

สถำนะกำรณปั์จจบุนั

กำรมีสว่นรว่ม

เสริมแรงทำงบวก

บรรรยำกำศ

ล าดับขั้นตอน, 93.33

วิธีหลากหลาย, 79.99

ฝึกทักษะ, 83.33

ฝึกการคิด, 80.83

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, 
97.49

สถานะการณ์ปัจจุบัน, 
84.16

การมีส่วนร่วม, 88.33

เสริมแรงทางบวก, 93.33

บรรรยากาศ, 90.83

แผนภูมแิสดงค่าร้อยละของการนิเทศข้ันด าเนินการสอน

ร้อยละ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 
 

 
 

สนุกสนาน
17%

ความเป็นประชาธิปไตย
15%

คุณธรรมจริยธรรม
16%สอนเต็มเวลา

18%

สรุปบทเรียน
17%

สนใจทั่วถึง
17%

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของการนเิทศข้ันด าเนินการสอน

สนกุสนำน

ควำมเป็นประชำธิปไตย

คุณธรรมจริยธรรม

สอนเต็มเวลำ

สรุปบทเรียน

สนใจทั่วถึง

สนุกสนาน, 90.83

ความเป็นประชาธิปไตย, 
79.99

คุณธรรมจริยธรรม, 88.33

สอนเต็มเวลา, 96.66

สรุปบทเรียน, 93.33

สนใจทั่วถึง, 89.99

แผนภูมแิสดงค่าร้อยละของการนิเทศข้ันด าเนินการสอน

ร้อยละ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 
 

 
 

ร่วมก าหนดเกณฑ์
24%

การประเมินชัดเจน
25%ครอบคลุมKPA

24%

ประเมินตามสภาพจริง
27%

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของการนเิทศข้ันประเมินผล

รว่มก ำหนดเกณฑ์

กำรประเมินชดัเจน

ครอบคลมุKPA

ประเมินตำมสภำพจริง

ร่วมก าหนดเกณฑ,์ 80.83
การประเมินชัดเจน, 82.49

ครอบคลุมKPA, 80.83

ประเมินตามสภาพจริง, 
87.49

รว่มก ำหนดเกณฑ์ กำรประเมินชดัเจน ครอบคลมุKPA ประเมินตำมสภำพจริง

แผนภูมแิสดงค่าร้อยละของการนิเทศข้ันประเมนิผล

ร้อยละ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินโดยรวมภาพรวมของกิจกรรม 

ส่งแผนฯ,97.87

บรรยากาศ, 91.82

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

บรรรยากาศ การส่งแผนฯ

แผนภูมิแสดงคา่ร้อยละของการนเิทศดา้นบรรยากาศในช้ันเรยีนและการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ

ส่งแผนฯ, 97.87

บรรยากาศ, 91.82

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0 0.5 1 1.5 2 2.5

แผนภูมิแสดงคา่ร้อยละของการนเิทศดา้นบรรยากาศในช้ันเรยีนและการ
ส่งแผนการจัดการเรยีนรู้

ร้อยละ
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลการประเมินโครงการ  

ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยการเยี่ยมชั้นเรียน 
 

รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัติ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
การเตรียมการสอน/ข้ันนำ    
1.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

88.00 4.40 มาก 

2.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความ
ต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
ความต้องการจำเป็นจริง 

72.92 3.65 มาก 

3.ครูมีการดำเนินการสอนโดยใช้แนวปฏิบัติของโรงเรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

94.15 4.71 มากท่ีสุด 

4.ห้องเรียนมีความสะอาด มีส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

88.62 4.43 มาก 

5.ครูดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นลำดับตามขั้นตอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 

86.77 4.34 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
6.มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน คุณธรรม 
จริยธรรม และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

90.77 4.53 มากท่ีสุด 

7.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

90.77 4.53 มากท่ีสุด 

8.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

91.08 4.55 มากท่ีสุด 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัติ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
9.ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

89.54 4.48 มาก 

10.ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัด 

89.23 4.46 มาก 

11.ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัว หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ตัวช้ีวัดในแต่ละตัว 

88.92 4.45 มาก 

12.ใช้เวลาสอนอย่างเต็มเวลา และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
ท่ัวถึง 

93.85 4.67 มากท่ีสุด 

13.ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

85.54 4.28 มาก 

14.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตาม
ความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

77.85 3.89 มาก 

15.ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความเหมาะสม 

72.92 3.65 มาก 

16.การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ - 
บูรณาการกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง -บูรณาการกับ
ค่านิยม 12 ประการ -บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ 

85.23 4.26 มาก 

เฉลี่ยรวม 86.64 4.33 มาก 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 2/2564 

 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
รายการประเมินข้ันเตรียมการสอน 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 

 
 

 
 
 
 

รายการประเมินข้ันการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 

 
 

 
 


