แผนดําเนินการนิเทศภายใน
ปการศึกษา 2562

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย

แผนการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ปการศึกษา 2562
---------------------------------------------

การนิเทศภายในโรงเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ หากผูบริหารโรงเรียน
ไดมีการเตรียมการกอนการนิเทศ และดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
การเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียน
1. สรางความเขาใจรวมกัน หากครูทุกคนมีความเขาใจถูกตอง ตรงกันเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน จะทํา
ใหครูคลายความวิตกกังวลและพรอมที่จะใหความรวมมือกับผูนิเทศ โดยมีเรื่องที่ตองสรางความเขาใจกับครูทุกคน มี
ดังนี้
1.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 ความสําคัญและความจําเปนของการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
1.3 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเจของการนิเทศภายในโรงเรียน
1.5 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการ
เสนอรายชื่อ เพื่อชวยแกปญหาการไมยอมรับผูนิเทศไดระดับหนึ่ง โดยคณะกรรมการประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน
ประธาน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
กรรมการ
ครูวิชาการโรงเรียน หรือผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะครู
กรรมการและเลขานุการ
3. ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับบทบาทและหนาทีข่ องผูนิเทศ และผูเขารับการนิเทศรวมทั้ง
ผูที่เกี่ยวของ จะทําใหผูนิเทศสามารถปฏิบัติงานดวยความสบายใจ ไมอึดอัด ขณะเดียวกันก็ชวยขจัดความรูสึกขัดแยง
ของผูรับการนิเทศที่มีตอผูนิเทศไดดวย
3.1 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
3.1.1 กําหนดเปาหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน สงเสริมการปฏิบัติงานและความ
รวมมือในการทํา งานเปนหมูคณะ โดยใชกระบวนการกลุมในการปฏิบั ติงาน สงเสริม ใหครูรัก งานวิช าการ ทํ างาน
วิชาการอยางสม่ําเสมอเคารพในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพของงาน ชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานดวย
ความสะดวก มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะตาง ๆ ที่เอประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
และเรื่องอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ของครู
3.1.3 กระตุนใหครูเกิดการพัฒนาตนเองอยางเสมอ เชน แจงขาวสาร

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ การไปเยี่ยมชมนิทรรศการของหนวยงานตาง ๆ สงเสริมใหอานวารสารทางวิชาการและ
การเขียนบทความ
3.1.4 รวมมือกับคณะครูดําเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน
3.1.5 สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกยอง
ชมเชยในที่ประชุม นําผลสําเร็จของการปฏิบัติงานมาแสดงใหปรากฏแกบุคคลอื่น แตงตั้งเปนคณะกรรมการตามความ
ถนัด และเปดโอกาสใหแสดงความสามารถอยางเต็มที่
3.1.6 ติดตามประเมินผลและพัฒนาการดําเนินการนิเทศภายใน
3.2 บทบาทหนาที่ของผูรับการนิเทศ
3.2.1 ยอมรับบทบาทหนาที่ของผูนิเทศโดยรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และใหความรวมมือ
3.2.2 รวมมือกับผูนิเทศในการวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการ
แกปญหา
3.2.3 ปฏิบัติงานตามที่ไดรับการมอบหมายดวยความจริงใจ และใชแนวทาง
ที่ไดรับการนิเทศในการแกปญหาหรือพัฒนางาน
4. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการนิเทศใหแกคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ
ภายใน เพื่อปองกันขอผิดพลาดและความขัดแยงในการนิเทศ ตลอดจนปองกันมิใหผูรับการนิเทศ
เกิดความสับสนและอาจไมศรัทธาผูนิเทศและการนิเทศภายใน
เรื่องที่คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ควรทําความเขาใจกอนเริ่มการนิเทศ
1. การนิเทศภายในระยะแรก ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเปน
เรื่องละเอียดออนและเกิดความขัดแยงไดงาย ควรเลือกกิจกรรมที่ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศไมตองเผชิญหนากันโดยตรง
เชนการฟงคําบรรยาย การมอบหมายใหศึกษาเอกสารมาเลาสูกันฟง การชมวีดีทัศน การพาไปดูตัวอยางการสอนที่ดี
ฯลฯ เมื่อครูมีความคุนเคยกับการนิเทศและมีความพรอม จึงใชกิจกรรมการสังเกตการสอน
2. การสรางบรรยากาศ ความเปนมิตร และความไววางใจใชกิจกรรมทางสังคมหรือกลุมสัมพันธเขา
ดําเนินการ ความสามัคคีในหมูคณะ เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการนิเทศภายในโรงเรียนประสบความสําเร็จ
3. การตัดสินใจ เลือกใชกิจกรรมการนิเทศมาแกไขปญหา และพัฒนางานขึ้นอยูกับปญหา และสาเหตุของ
ปญหา ซึ่งตองรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ

การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน แบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา
3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา
4. การลงมือปฏิบัติ
5. การประเมินผลและปรับปรุงแกไข
6. การเผยแพร ขยายผล
วัตถุประสงคของการนิเทศภายใน
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกครู
3. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. นิเทศภายในอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. นิเทศภายในโรงเรียนอยางนอยเดือนละ 3 กิจกรรม
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมทักษะทุกระดับชั้นใหสูงขึ้น
2. ลดอัตราการซ้ําชั้นของนักเรียนลงใหเหลือเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 1
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปการศึกษา 2562
1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน
การใหคําปรึกษา
การประชุมเชิงวิชาการ
การเยี่ยมชั้นเรียน
การสอนซอมเสริม

โครงการ
นิเทศภายใน
แผนงาน
การบริหารวิชาการ
สนองนโยบาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5,9,10,11,12
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายนิรันดร คุลธิ
ลักษณะโครงการ
( / ) ตอเนื่อง
( ) ใหม
ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการบริหารวิชาการที่มีเปาหมายใหครู
มีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน และการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว ใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอน
2. นิเทศภายในครูผูสอนเพื่อใหคําแนะนําในดานวิชาการแกครูในโรงเรียน
3. เพื่อกํากับติดตามใหคําปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานโครงการ
3. เปาหมาย
1. ผูบริหารโรงเรียนเยี่ยมชั้นเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ประชุมทางวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 3

วิธีดําเนินการ (บอกกิจกรรมที่จะปฏิบัติใหชัดเจน และ ระบุชวง เวลาในแตละกิจกรรม)
กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจงทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. ประชุมมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ
4. ตรวจประเมินผลรายงานตามที่ไดรับมอบหมาย

มี.ค.62
30 มี.ค. 62
15 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62

ผูบริหาร
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร
ผูบริหาร

กิจกรรมที่ 2 การใหคําปรึกษา
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจงทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. บริการใหคําปรึกษา
4. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
5. สรุปวิเคราะหรายงานผล
6. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา

30 มี.ค.62
30 มี.ค.62
ปการศึกษา 2562
ต.ค. 62
31 มี.ค.63
31 มี.ค.63

ผูบริหาร
ผูบริหาร
ผูบริหาร/ครูนิรันดร คุลธิ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร

กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิชาการ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจงทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. ผูบริหาร คณะครู ประชุมวิชาการครูอยางนอย
เดือนละ1 ครั้ง
4. ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน
5. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
6. สรุปวิเคราะหรายงานผล
7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา

15 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62
16 พ.ค.62 ถึง
31 มี.ค. 63
ทุกเดือน
10 ต.ค 62 และ
31มี.ค.62
31 มี.ค.59

ผูบริหาร
ผูบริหาร/ครูอัครพล พล
ชัย
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชั้นเรียน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. ผูบริหาร/ครูที่ไดรับมอบหมาย ออกเยี่ยมชั้นเรียน
แนะนําการปฏิบัติงาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4. ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน
5. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
6. สรุปวิเคราะหรายงานผล
7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 การสอนซอมเสริม
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ กําหนดปฏิทินซอมเสริม
3. คณะครู ดําเนินการสอนซอมเสริมตามปฏิทิน
4. ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน
5. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
6. สรุปวิเคราะหรายงานผล
7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

15 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62
ปการศึกษา
2562
ทุกเดือน
10 ต.ค.62 และ
31มี.ค.62
31 มี.ค.62
31 มี.ค.62

ผูบริหาร/ครูนิรันดร คุลธิ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ

15 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62
ปการศึกษา
2562
ทุกเดือน
10 ต.ค.62,31
มี.ค.63
31 มี.ค.59

ผูบริหาร/ครูเพทาย
ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร
ผูบริหาร

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ
4,000
รายละเอียดงบประมาณ

บาท
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
อื่น
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ

กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงาน
4,000
-

งบ
ประมาณ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บาท
บาท
บาท
บาท
ระยะเวลา
ดําเนินการ/สถานที่

ลักษณะงบประมาณที่ใช
คาตอบ คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ
แทน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความ
พรอมเปดภาคเรียน
กิจกรรมที่ 2 การใหคําปรึกษา
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิชาการ
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 5 การสอนซอมเสริม

1,000
500
1,000
500
1,000

รวมงบประมาณ

4,000

1,000
500
1,000
500
1,0000

-

-

4,000

ปการศึกษา 2562
โรงเรียน
โคกสะอาด
วิทยาคม

-

6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน 10 ตุลาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563
6.2 การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีวัดและการ
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
ประเมินผล
1. การนิเทศเปนไปตาม
1. ตรวจแบบบันทึก
1. แบบบันทึกการนิเทศ
แผนที่วางไว
2. โครงการ/กิจกรรม
2. ประเมินผล
2. แบบประเมินงาน/กิจกรรม
ดําเนินไปอยางบรรลุผล
และโครงการ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. วัดผลสัมฤทธิ์
3. การทดสอบ
ของนักเรียนเปนไปตามเปา
ที่วางไว

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 งาน / กิจกรรม /โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

(ลงชื่อ)…………………………ผูเสนอโครงการ
( .....................................)
ฝายบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายวีระชิต คําชมภู)
รองผูอ ํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
กิจกรรม ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน หัวหนากิจกรรม นายนิรันดร คุลธิ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ขั้นตอนการ
สื่อเครื่องมือนิเทศ ระยะเวลาดําเนินการ
ผูปฏิบัติ
ดําเนินงาน
1. เพื่อเปนการ
1. ประชุมคณะ 1. วางแผนการ
1. ระเบียบวาระ ภาคเรียนที่ 1
ผอ.
เตรียมความ
ครูและ
ประชุม
การประชุม
12 พ.ค. 2562
คณะครู/
พรอมของ
นักการภาค
1.1 แจงบุคลากร 2. เอกสาร
บุคลากรใน
เรียนละ 1
ในโรงเรียนให
ประกอบการ ภาคเรียนที่ 2
ผอ.
โรงเรียน
ครั้ง
ทราบ
ประชุม
24 ต.ค. 2562
คณะครู/
2. เพื่อกําหนดแนว 2. บุคลากรใน
1.2 เตรียมหอง
3. บันทึกการ
ทางการ
โรงเรียน
ประชุม
ประชุม
ปฏิบัติงานใน
รับทราบแนว
1.3 เตรียมเอกสาร
โรงเรียน
ทางการ
หัวขอประชุม
3. เพื่อแจงนโยบาย
ปฏิบัติงานใน
และแนวทางการ
โรงเรียน
2. ดําเนินการประชุม
จัดการศึกษาของ
รวมกัน
2.1 ประชุมตาม
โรงเรียนให
3. โรงเรียน
แผน
บุคลากรใน
วางแผนการ
2.2 อภิปราย
โรงเรียนใหความ
จัดการเรียน
ซักถาม
รวมมือการ
การสอนและ
มอบหมาย
ปฏิบัติงาน
การ
2.3 สรุป
รวมกัน
ปฏิบัติงานได

วิธีการประเมินผล
1. สังเกต
2. สอบถาม
3. ตรวจบันทึก
การประชุม

แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
กิจกรรม การใหคาํ ปรึกษา หัวหนากิจกรรม นางสาวพรวิภา ขันโท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหครู
ปฏิบัติหนาที่ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อชวยในการ
แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานและ
แกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. เพื่อเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
โรงเรียน

เปาหมาย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สื่อเครื่องมือนิเทศ

1. ครูทุกคน
1. จัดกิจกรรมสราง
1. แบบบันทึกการ
ไดรับการให
ความคุนเคยกับคณะครูใน
ใหคําปรึกษา
คําปรึกษา
โรงเรียน
2. แบบบันทึกการ
2. ครูทุกคน
2. ดําเนินการใหคําปรึกษา
ติดตอกับผูปกครอง
สามารถ
2.1 สนทนา ซักถามปญหา
ปฏิบัติงานได
การปฏิบัติงานและการ
อยางมี
จัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
2.2 ใหคําแนะนําและแกไข
3. บุคลากรทุกคน
ปญหา
ในโรงเรียนมีขวัญ
2.3 สาธิต/ใหคําแนะนํา
และกําลังใจที่ดีใน
การจัดกิจกรรมการ
การปฏิบัติงาน
เรียนการสอน
3. บันทึกรายละเอียดการให
คําปรึกษา
4. ติดตามประเมินผลการให
คําแนะนําปรึกษา
5. สรุปรายงานผลการให
คําปรึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ
20 พ.ค. 62
ตลอดป
การศึกษา
“

“
“

“
“
มี.ค. 62

ผูปฏิบัติ

วิธีการ
ประเมินผล
ผอ.
ตรวจสอบจาก
1. สมุด
คณะกรรมการ
บันทึกการ
นิเทศ
ให
คําปรึกษา
2. บันทึกการ
เยี่ยมชั้น
เรียน

แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
กิจกรรม การประชุมเชิงวิชาการ หัวหนากิจกรรม นายอัครพล พลชัย
วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. เพื่อใหครูมีความรู 1. จัดใหมีการประชุม
ความเขาใจใน
เชิงวิชาการเดือน
หลักสูตร
ละ 1 ครั้ง
การศึกษาขั้น
2. ใหครูมีความรู
พื้นฐาน
ความเขาใจ
พุทธศักราช
เกี่ยวกับหลักสูตร
2551
การจัดกิจกรรม
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู
การเรียนการสอน
ความเขาใจเทคนิค
การวัดผล เพื่อ
วิธีการจัดการเรียน
นําไปพัฒนาการ
การสอนและ
เรียนการสอนได
แนวทางในการ
อยางมี
ปฏิบัติงานแกคณะ
ประสิทธิภาพ
ครูในโรงเรียน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะทํางานฝายวิชาการ
และงานนิเทศภายใน
โรงเรียน จัดใหมีกิจกรรม
ประชุมเชิงวิชาการ ดังนี้
1. เตรียมเอกสาร วาระ
การประชุม
2. เตรียมขอมูล สาระที่
ตองนําเสนอ
3. บันทึกการประชุม
- เลือกผูนําสนทนา
ทางวิชาการ
ประจําเดือน
- กําหนดเรื่องที่จะ
สนทนา
- ประเมินผลการ
ประชุม

สื่อเครื่องมือ
นิเทศ
1. สมุดบันทึก
การประชุม
เชิงวิชาการ
2. รายงานผล
การประชุม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูปฏิบัติ
ผอ.

พ.ค. 62 – มี.ค. 63

วิธีการ
ประเมินผล
1. สังเกต
การเขา
รวม
ประชุม
2. สังเกต
การ
ซักถาม
การตอบ
คําถาม
3. การตรวจ
รายงาน
การ
ประชุม

แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
กิจกรรม การเยี่ยมหองเรียน หัวหนากิจกรรม ผอ. และคณะ
วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. เพื่อใหครูทุกคนมี
1. ครูประจําชั้น และ 1.
ความรูความเขาใจ
ครูประจําหอง
ในการจัดหองเรียน
พิเศษไดมีการ
2.
ใหไดตามเกณฑ
ปรับปรุงตกแตง
มาตรฐานที่โรงเรียน
หองที่ตน
กําหนด
รับผิดชอบได
2. เพื่อเปนการติดตาม
สวยงามตามเกณฑ
การจัดกิจกรรมการ
มาตรฐานการจัด 3.
เรียนการสอน
ชั้นเรียนที่โรงเรียน 4.
3. เพื่อสรางขวัญและ
กําหนด
กําลังใจที่ดีแก
2. มีการเยี่ยมชั้น
5.
ครูผสู อน
เรียนและหอง
6.
4. เพื่อเปนการให
พิเศษอยางนอย
คําปรึกษาและแนะ
เดือนละ 1 ครั้ง
แนวการปฏิบัติงาน 3. ครูทุกคนมีขวัญ
7.
รวมกันของครูผูสอน
กําลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สื่อเครื่องมือ
นิเทศ
ผอ./ รอง ผอ. ครูวิชาการโรงเรียน 1. เอกสารการ
รวมกันจัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
เยี่ยม
คณะกรรมสรางขอตกลงในการ
หองเรียน
เยี่ยมชั้นเรียนรวมกัน
2. แบบ
- เกณฑการจัดหองเรียนและ
ประเมินผล
หองพิเศษ
การเยี่ยม
- ปฏิทินการเยี่ยม
หองเรียน
แจงคณะครู
3. แบบประเมิน
ดําเนินการเยี่ยมชั้นเรียน บันทึก
เอกสารงาน
ขอมูลในแบบบันทึก
ธุรการในชั้น
วิเคราะหการเยี่ยมชั้นเรียน
4. แบบประเมิน
ประชุมชี้แจงผลการเยี่ยมชั้นเรียน
การจัด
เพื่อครูผรู ับผิดชอบไดทราบขอเด
บรรยากาศใน
และปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนที่ดอย
หองเรียน
สรุปประเมินผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูปฏิบัติ
ดําเนินการ
ตลอดป
ผอ.
การศึกษา
2562

วิธีการ
ประเมินผล
ตรวจสอบจาก
1. บันทึกการ
เยี่ยมชั้นเรียน
2. แบบประเมิน
เอกสารงาน
ธุรการในชั้น
เรียน
3. บันทึกการ
ประชุม

แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
กิจกรรม การสอนซอมเสริม หัวหนากิจกรรม นางสาวพรวิภา ขันโท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครุผูสอนมีการ
ประเมินผลหลังการ
สอนและชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนชาไม
ผานเกณฑทางการเรียน
ไดผานเกณฑ
2. เพื่อใหครูผูสอนไดมี
ความรูความเขาใจใน
การจัดกระบวนการ
สอนซอมเสริม
3. รูจักวิเคราะหปญหาใน
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาการสอน

เปาหมาย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ

ผูสอนทุกคนมีการวัด 1. ประชุมชี้แจง
1. บันทึกการ
และประเมินผลหลัง
วัตถุประสงค เปาหมาย
เยี่ยมชั้นเรียน
การสอนทุกครั้ง มี
ของกิจกรรม
2. บันทึกการสอน
การสอนซอมเสริม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซอมเสริม
และบันทึกการสอน
เกี่ยวกับการสอนซอม 3. แบบทดสอบ
ซอมเสริมไวเปน
เสริม
ประเมินผลการ
หลักฐาน
3. กําหนดปฏิทินการ
เรียน
ติดตามการสอนซอม
เสริม
4. ดําเนินการตามปฏิทิน
5. สรุปประเมินผล

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ค. 62

มิ.ย. 62

มิ.ย. 62
ตลอดป
การศึกษา
2562

ผูปฏิบัติ
ครูพรวิภา
คณะครู

คณะครู

คณะครู

วิธีการ
ประเมินผล
ตรวจสอบจาก
1. บันทึกการ
ประชุม
2. บันทึกการ
เยี่ยมชั้นเรียน
3. บันทึกการสอน
ซอมเสริม
4. ผลการทดสอบ
กอนและหลัง
เรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการนิเทศภายใน
กิจกรรมการใหคาํ ปรึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปการศึกษา 2562
กิจกรรม
ว/ด/ป ที่ปฏิบัติ
ผูปฏิบตั ิ
1. การจัดทําแผนการนิเทศเพื่อการศึกษา
12 พ.ค. 62 ผอ./รอง ผอ.
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
คณะกรรมการ
2. การจัดกิจกรรมสรางความคุนเคยดวย
15 พ.ค. 62 นิเทศ
การเยี่ยมชั้นเรียน
3. การใหคําแนะนําในการจัดหองเรียนตาม
มิ.ย. 62
มาตรฐานงานธุรการ
4. การใหคําแนะนําการลงคะแนนในสมุด
มิ.ย. 62
บันทึกการผานจุดประสงค
5. การใหคําแนะนําการสอนซอมเสริมและ
มิ.ย. 62
ทําหลักฐานบันทึกการสอนซอมเสริม
6. แนะนําการบันทึกการตรวจสมุดงาน
มิ.ย. 62
นักเรียน และการตรวจสุขภาพนักเรียน
7. แนะนําการจัดทําแบบกรอกคะแนนการ
ก.ค. 62
สอบปลายภาคเรียน การคิดคะแนน
8. แนะนําวิธีการสอนและการใชสื่อการสอน
ก.ค. 62
9. แนะนําการใชหองปฏิบัติการทาง
ก.ค. 62
วิทยาศาสตร ทางภาษา หอง
คอมพิวเตอร
10. แนะนําการจัดทําหลักฐานการทดสอบ
ส.ค. 62
ปลายภาค การสรุปแผนงาน โครงการ
11. สรุปผลการใหคําปรึกษา
มี.ค. 63

หมายเหตุ
การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
ดําเนินการเมื่อไปเยี่ยมชั้นเรียน
เมื่อครูหรือบุคลากรในโรงเรียนมี
ขอสงสัย ตองการคําชี้แนะหรือมี
ปญหาในการปฏิบัติงานหรือเรื่อง
สวนตัว

ภาคผนวก

แบบนิเทศกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ชื่อครูผูสอน…………………………………………สอนชั้น……………..โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ประเมินวันที่………เดือน………………………………………….พ.ศ…………….
ประจําภาคเรียนที่…………………ปการศึกษา…………………………….
ที่

รายการ

ผลการปฏิบัติ ผลการประเมิน
ทํา ไมทํา 1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เอกสารประจําชั้น
แบบ ปถ.6
แบบ ปถ.5
แบบ ปถ.7
แบบ ปถ.8
ปถ.9
แผนการจัดการเรียนรู/ แผนการสอน
บันทึกการสอนซอมเสริม
บันทึกการผลิตสื่อ/อุปกรณ
แฟมสะสมงานครู
บันทึกสุขภาพ
บันทึกการเยี่ยมบาน/ศึกษาเด็กเปนรายบุคคล
การวิจัยในชั้นเรียน
สมุดนิเทศประจําชั้น
สมุดเยี่ยมชั้นเรียน
บันทึกการอบรมนักเรียน
บันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
บันทึกการใชแหลงเรียนรู/ ภูมิปญญาทองถิ่น
บันทึกการจัดปายนิเทศ
บันทึกกิจกรรมประจําวัน
บันทึกการสอนแทน
บันทึกงานทีไ่ ดรับมอบหมาย/งานพิเศษ/คําสั่ง
บันทึกการเขาประชุมอบรม
บันทึกการใชหอง
สรุป

ขอเสนอแนะ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
การจัดสภาพแวดลอมภายในชั้นเรียน
ความสะอาดของหองเรียน
การตกแตงหองเรียน มุมหองเปนสัดสวน
มีชั้นเก็บแฟมสะสมงาน
จัดเก็บอุปกรณ สื่อการเรียนเปนสัดสวน
โตะเกาอี้ครู นักเรียน สะอาด
มีปายชื่อครูประจําชั้น /ครูประจําหอง
ปายสถิติการมาเรียน
ปายรายชื่อสมาชิกในชั้น
ปายนิเทศกลุม สาระการเรียนรู
ปายขาวและเหตุการณ
ปายคําขวัญ สุภาษิต สํานวนไทย
รายชื่อเวรประจําวัน
ขอตกลงของชั้นเรียน
ตารางเรียน
สัญลักษณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่เก็บอุปกรณของนักเรียน
ตกแตงบริเวณรอบหองเรียน ใหนา ดู นาอยู นาเรียน
บริเวณโดยรอบหองเรียนสะอาด
มีเอกสารสงเสริมงานตนเอง
ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรุป

ผลการปฏิบตั ิ
ทํา ไมทํา

ผลการประเมิน
1
2
3

ขอเสนอแนะ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
กระบวนการเรียนการสอน
การเตรียมการสอน
การทําแผนการจัดการเรียนรู
เทคนิคการสอนหลากหลาย
การจัดกิจกรรมใชกระบวนการกลุม
การจัดการผลิตสื่อการสอน
การใชสื่อการสอน
การทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียน
การทดสอบผลการเรียนรูหลังเรียน
การจัดทําเครื่องมือวัดผล
การตรวจสอบหลังการเรียนรู
การวัดผลปลายภาคเรียน
การวัดผลปลายป
การสอนซอมเสริม
การใหการบาน
การตรวจงานเด็ก
การจัดกิจกรรมนักเรียน
การจัดกิจกรรมทันตสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ
กิจกรรมสงเสริมวินัยนักเรียน
การใชภาษากลางกับนักเรียน
ทวงทีวาจา
การวางตน
การแตงกาย
สรุป

ผลการปฏิบัติ
ทํา ไมทํา

ผลการประเมิน
1
2
3

ขอเสนอแนะ

ที่

1

รายการ

ผลการปฏิบตั ิ
ทํา ไมทํา

ผลการประเมิน
1
2
3

ขอเสนอแนะ

งานที่ไดรับมอบหมาย
แผนงานโครงการ
โครงการ…………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
แผนกํากับติดตามนิเทศ
บันทึกเสนอโครงการ
บันทึกคําสั่ง
เอกสารทะเบียนคุมงาน/โครงการ
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
งานที่ไดพัฒนาขึ้นเอง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………..

สรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน
เอกสารประจําชั้น
การจัดสภาพแวดลอมในชั้น
กระบวนการเรียนการสอน
งานที่ไดรับมอบหมาย
รวม

ทําเรียบรอย(ขอ)

ทําแตไมเรียบรอย(ขอ)

ยังไมไดทํา(ขอ)

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………ผูนิเทศ/ผูป ระเมิน
(…………………………………..)
ตําแหนง……………………………..

ลงชื่อ…………………………………ผูนิเทศ/ผูประเมิน
(………………………………)
ตําแหนง………………………………….

3

2

1

1. การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลัดสูตร
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 การวัดผลประเมินผล
1.3 การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
1.4 การจัดทําแผนการสอน
2. การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
2.1 การทําผลงานวิชาการ
2.2 การทําหนังสืออานประกอบ
2.3 การทําหนังสือสําหรับเด็ก
2.4 การทําวิจัยในชั้นเรียน
2.5 อื่น ๆ
3. การพัฒนาโรงเรียน
3.1 หองสมุด
3.2 โรงอาหาร
3.3 มุมพักผอนสําหรับนักเรียน
3.4 หองน้ําหองสวม
4. การพัฒนานักเรียน
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 สมรรถภาพทางการเรียน
4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค
4.4 ดานคุณภาพอนามัย

ระดับความตองการของครูในการพัฒนา
3 มากที่สดุ
2 ปานกลาง

1 นอยที่สุด

ที่

เฉลี่ยรอยละ

ระดับความตองการ
คะแนน

รายการความตองการ

คะแนนรวม

แบบสํารวจและประเมินความตองการพัฒนาครู

แบบประเมินผล การนิเทศภายใน กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
รายการ
5
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน
4
3
2

ขอเสนอแนะ
1

ครูมีการพัฒนางานในหนาที่เพิ่มขึ้น
จํานวนครั้งของการประชุมเชิงวิชาการ
ครูใหความรวมมือ และสนใจการประชุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
ครูแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
นักเรียน
รวม
ลงชื่อ…………………………………………………ผูประเมิน
(……………………………………………….)
ตําแหนง……………………………………………
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………..

แบบประเมินผล การนิเทศภายใน กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
รายการ
5

คะแนน
4
3
2

ประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยมชั้นเรียน
บรรยากาศในการเยี่ยมชั้นเรียน
เครื่องมือ/อุปกรณในการเยี่ยมชั้นเรียน
การใหขวัญและกําลังใจในการเยี่ยมชั้นเรียน
ทุกหองเรียนไดรับการเยี่ยมชั้นเรียนตามปฏิทินที่กําหนด
การปรับปรุงหองเรียน
ความพอใจของครูประจําชั้นเรียน
ครุมีความรู ความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติงาน
นักเรียนสนใจเรียน
ครูมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงหองเรียน
รวม
ลงชื่อ…………………………………………………ผูประเมิน
(……………………………………………….)
ตําแหนง……………………………………………
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………..

ขอเสนอแนะ
1

