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แผนการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

ปการศึกษา  2562 

--------------------------------------------- 

 

 การนิเทศภายในโรงเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ หากผูบริหารโรงเรียน 

ไดมีการเตรียมการกอนการนิเทศ และดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.  สรางความเขาใจรวมกัน หากครูทุกคนมีความเขาใจถูกตอง ตรงกันเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน จะทํา

ใหครูคลายความวิตกกังวลและพรอมที่จะใหความรวมมือกับผูนิเทศ  โดยมีเรื่องท่ีตองสรางความเขาใจกับครูทุกคน 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 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู     กรรมการ 

ครูวิชาการโรงเรียน หรือผูที่ไดรับการคดัเลือกจากคณะคร ู กรรมการและเลขานุการ 

3. ทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับบทบาทและหนาทีข่องผูนิเทศ และผูเขารับการนิเทศรวมทั้ง 

ผูที่เก่ียวของ จะทําใหผูนิเทศสามารถปฏิบัติงานดวยความสบายใจ ไมอึดอัด ขณะเดียวกันก็ชวยขจัดความรูสึกขัดแยง

ของผูรับการนิเทศท่ีมีตอผูนิเทศไดดวย 

3.1 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

                               3.1.1 กําหนดเปาหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน สงเสริมการปฏิบัติงานและความ

รวมมือในการทํางานเปนหมูคณะ โดยใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหครูรักงานวิชาการ ทํางาน

วิชาการอยางสม่ําเสมอเคารพในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพของงาน ชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานดวย

ความสะดวก มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะตาง ๆ ที่เอประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  

และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ของคร ู

          3.1.3 กระตุนใหครูเกิดการพัฒนาตนเองอยางเสมอ เชน แจงขาวสาร  

 



 

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ  การไปเยี่ยมชมนิทรรศการของหนวยงานตาง ๆ สงเสริมใหอานวารสารทางวิชาการและ

การเขียนบทความ 

3.1.4 รวมมือกับคณะครูดําเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน 

3.1.5 สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกยอง 

ชมเชยในท่ีประชุม นําผลสําเร็จของการปฏิบัติงานมาแสดงใหปรากฏแกบุคคลอ่ืน 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. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิการนิเทศใหแกคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ 

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  ดังนี ้

1. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา 

2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพ่ือกําหนดจุดท่ีจะพัฒนา 

3. การหาแนวทางเลือกเพ่ือพัฒนา 

4. การลงมือปฏิบัติ 

5. การประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

6. การเผยแพร ขยายผล 

 

วัตถุประสงคของการนิเทศภายใน 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหเกิดประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสรางความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกครู 

3. เพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. นิเทศภายในอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. นิเทศภายในโรงเรียนอยางนอยเดือนละ 3 กิจกรรม 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมทักษะทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน 

2. ลดอัตราการซ้ําชั้นของนักเรียนลงใหเหลือเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 1 

 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ปการศึกษา  2562 

 

1. ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน 

2. การใหคําปรกึษา 

3. การประชุมเชิงวิชาการ 

4. การเยี่ยมชั้นเรียน 

5. การสอนซอมเสริม 

 

 

 

 



 

โครงการ     นิเทศภายใน  

แผนงาน    การบริหารวิชาการ            

สนองนโยบาย    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 5,9,10,11,12 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม      

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนิรันดร  คุลธ ิ

ลักษณะโครงการ    ( / ) ตอเนื่อง         (   ) ใหม 

ระยะเวลาดําเนินการ   ประจําปการศึกษา  2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเปนการบริหารวิชาการที่มีเปาหมายใหครู

มีความรู ความเขาใจ  ทักษะ  เทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู  และมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลของผูเรียน   และการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว  ใหการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาเปนไปอยางตอเนื่อง  จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหาการเรียนการสอน 

 2.  นิเทศภายในครูผูสอนเพ่ือใหคําแนะนําในดานวิชาการแกครใูนโรงเรียน 

 3.  เพ่ือกํากับติดตามใหคําปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานโครงการ 

3.  เปาหมาย 

 1.  ผูบริหารโรงเรียนเยี่ยมชั้นเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

 2.  ประชุมทางวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเฉลี่ยสูงข้ึนรอยละ 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิธีดําเนินการ  (บอกกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติใหชัดเจน และ ระบุชวง เวลาในแตละกิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

กิจกรรมที่ 1   ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

                    1. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงทําความเขาใจ   

                     2. แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

                        3. ประชุมมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ 

                     4. ตรวจประเมินผลรายงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

                 กิจกรรมท่ี 2   การใหคําปรึกษา 

   ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม    

                               1. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงทําความเขาใจ   

                     2. แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

                        3. บริการใหคําปรึกษา 

                     4.  ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  

                     5. สรุปวิเคราะหรายงานผล 

                     6. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

              

                    กิจกรรมที่ 3   ประชมุวิชาการ 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

                    1. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงทําความเขาใจ   

    2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ 

    3. ผูบริหาร คณะครู  ประชุมวิชาการครูอยางนอย 

        เดือนละ1 ครั้ง 

                   4.  ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน 

                   5.  ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  

              6.  สรุปวิเคราะหรายงานผล 

   7.  รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

มี.ค.62 

30 มี.ค. 62 

15 พ.ค. 62 

31 พ.ค. 62 

 

 

 

30 มี.ค.62 

30 มี.ค.62 

ปการศึกษา 2562 

ต.ค. 62 

31 มี.ค.63 

31 มี.ค.63 

 

 

 

15  พ.ค. 62 

15  พ.ค. 62 

16 พ.ค.62 ถึง 

31 มี.ค. 63 

ทุกเดือน 

10 ต.ค 62 และ 

31ม.ีค.62 

31 มี.ค.59 

 

 

 

 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร 

 

 

 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร/ครูนิรันดร คุลธ ิ

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร 

 

  

 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร/ครอัูครพล พล

ชัย 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร 

 



  

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

     

                  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 

 

                     กิจกรรมท่ี 5   การสอนซอมเสริม 

              ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม  

                     1. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจง  ทําความเขาใจ   

                     2. แตงต้ังผูรับผิดชอบ กําหนดปฏิทินซอมเสริม 

                     3. คณะครู ดําเนินการสอนซอมเสริมตามปฏิทิน 

                     4.  ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน 

                     5. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  

     6.  สรุปวิเคราะหรายงานผล 

 

                     7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

15  พ.ค. 62 

15  พ.ค. 62 

ปการศึกษา 

2562 

ทุกเดือน 

10 ต.ค.62 และ

31ม.ีค.62 

31 มี.ค.62 

31 มี.ค.62 

 

 

 

15  พ.ค. 62 

15  พ.ค. 62 

ปการศึกษา 

2562 

ทุกเดือน 

10 ต.ค.62,31

ม.ีค.63 

31 มี.ค.59 

 

 

 

 

ผูบริหาร/ครนูิรันดร คลุธิ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร 

 

 

 

ผูบริหาร/ครเูพทาย 

ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

ผูบริหาร/ครูผูรับผิดชอบ 

 

ผูบริหาร 

 

 

 

 

 



 

5. งบประมาณ  

 5.1  งบประมาณ       4,000      บาท                 แผนงาน      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         รายละเอียดงบประมาณ     คาตอบแทน               -               บาท  

     คาใชสอย                                บาท 

     คาวัสดุ                    4,000  บาท 

     อ่ืน                          -                บาท 

          5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรมและงบประมาณ 

 

งบ        

ประมาณ 

 

ลักษณะงบประมาณที่ใช 

ระยะเวลา

ดําเนินการ/สถานที่ 

  คาตอบ 

แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ อ่ืน ๆ  

 กิจกรรมท่ี 1   ประชุมเตรียมความ

พรอมเปดภาคเรียน 

กิจกรรมท่ี 2   การใหคําปรึกษา 

กิจกรรมท่ี 3   ประชุมวิชาการ 

กิจกรรมท่ี 4   เยี่ยมชั้นเรียน 

กิจกรรมท่ี 5   การสอนซอมเสริม 

 

1,000 

500 

1,000 

500 

1,000 

   

1,000 

500 

1,000 

500 

1,0000 

  

ปการศกึษา 2562

โรงเรียน 

โคกสะอาด

วิทยาคม 

รวมงบประมาณ 4,000 - - 4,000 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล 

 6.1 กํากับติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน  10  ตุลาคม 2562   และ  31 มีนาคม 2563 

 6.2 การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและการ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

1.  การนิเทศเปนไปตาม 

    แผนที่วางไว 

2.  โครงการ/กิจกรรม 

    ดําเนินไปอยางบรรลุผล 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    ของนักเรียนเปนไปตามเปา 

    ที่วางไว 

 

1.  ตรวจแบบบันทึก 

 

2.  ประเมินผล 

 

3.  วัดผลสัมฤทธิ ์

1.  แบบบันทึกการนิเทศ 

 

2.  แบบประเมินงาน/กิจกรรม 

    และโครงการ 

3.  การทดสอบ 

                            

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  งาน / กิจกรรม /โครงการตาง ๆ  ของโรงเรียน บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

 7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

 

 

 (ลงชื่อ)…………………………ผูเสนอโครงการ     (ลงชื่อ)………………………………ผูอนุมัติโครงการ 

     ( .....................................)                             (นายวีระชิต  คําชมภ)ู 

         ฝายบริหารวิชาการ                         รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 

                                           ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

กิจกรรม ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน  หัวหนากิจกรรม นายนิรันดร คุลธิ 

วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 

ส่ือเคร่ืองมือนิเทศ ระยะเวลาดําเนินการ ผูปฏิบัติ วิธีการประเมินผล 

1. เพื่อเปนการ

เตรียมความ

พรอมของ

บุคลากรใน 

       โรงเรียน 

2. เพื่อกําหนดแนว

ทางการ

ปฏิบัติงานใน

โรงเรียน 

3. เพื่อแจงนโยบาย

และแนวทางการ

จัดการศึกษาของ

โรงเรียนให

บุคลากรใน

โรงเรียนใหความ

รวมมือการ

ปฏิบัติงาน

รวมกัน 

1. ประชุมคณะ

ครูและ

นักการภาค

เรียนละ 1 

ครั้ง 

2. บุคลากรใน

โรงเรียน

รับทราบแนว

ทางการ

ปฏิบัติงานใน

โรงเรียน

รวมกัน 

3. โรงเรียน

วางแผนการ

จัดการเรียน

การสอนและ

การ

ปฏิบัติงานได 

1. วางแผนการ

ประชุม 

1.1 แจงบุคลากร

ในโรงเรียนให

ทราบ 

1.2 เตรียมหอง

ประชุม 

1.3 เตรียมเอกสาร 

หัวขอประชุม 

 

2. ดําเนินการประชุม 

2.1 ประชุมตาม

แผน 

2.2 อภิปราย  

       ซักถาม  

       มอบหมาย 

2.3 สรุป 

 

1. ระเบียบวาระ

การประชุม 

2. เอกสาร

ประกอบการ

ประชุม 

3. บันทึกการ

ประชุม 

ภาคเรียนท่ี 1  

12 พ.ค.  2562 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

24  ต.ค. 2562 

ผอ. 

คณะครู/  

 

ผอ. 

คณะครู/ 

1. สังเกต 

2. สอบถาม 

3. ตรวจบันทึก

การประชุม 

 



แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

กิจกรรม การใหคาํปรึกษา  หัวหนากิจกรรม นางสาวพรวิภา  ขันโท 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ส่ือเครื่องมือนิเทศ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูปฏิบัติ วิธีการ 

ประเมินผล 

1. เพื่อสงเสริมใหครู

ปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อชวยในการ

แนะแนวทางการ

ปฏิบัติงานและ

แกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานใน

หนาท่ี 

3. เพื่อเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรใน

โรงเรียน 

1. ครูทุกคน

ไดรับการให

คําปรึกษา 

2. ครูทุกคน

สามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรทุกคน

ในโรงเรียนมีขวัญ

และกําลังใจท่ีดีใน

การปฏิบัติงาน 

 

1. จัดกิจกรรมสราง

ความคุนเคยกับคณะครูใน

โรงเรียน 

2. ดําเนินการใหคําปรึกษา 

2.1 สนทนา ซักถามปญหา

การปฏิบัติงานและการ

จัดการเรียนการสอน 

2.2 ใหคําแนะนําและแกไข

ปญหา 

2.3 สาธิต/ใหคําแนะนํา

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3. บันทึกรายละเอียดการให

คําปรึกษา 

4. ติดตามประเมินผลการให

คําแนะนําปรึกษา 

5. สรุปรายงานผลการให

คําปรึกษา 

1. แบบบันทึกการ

ใหคําปรึกษา 

2. แบบบันทึกการ

ติดตอกับผูปกครอง 

20 พ.ค. 62 

 

ตลอดป

การศึกษา 

“ 

 

 

“ 

 

“ 

 

 

“ 

 

“ 

 

มี.ค. 62 

ผอ. 

 

คณะกรรมการ

นิเทศ 

ตรวจสอบจาก 

1. สมุด

บันทึกการ

ให

คาํปรึกษา 

2. บันทึกการ

เย่ียมชั้น

เรียน 

 



แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

กิจกรรม การประชุมเชิงวิชาการ  หัวหนากิจกรรม นายอัครพล พลชัย 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอนการดําเนินงาน ส่ือเคร่ืองมือ

นิเทศ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูปฏิบัติ วิธีการ 

ประเมินผล 

1. เพ่ือใหครูมีความรู

ความเขาใจใน

หลกัสูตร

การศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  

2551 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ความเขาใจเทคนิค

วิธีการจัดการเรียน

การสอนและ

แนวทางในการ

ปฏิบัติงานแกคณะ

ครูในโรงเรียน 

1. จัดใหมีการประชุม

เชิงวิชาการเดือน

ละ 1 ครั้ง 

2. ใหครูมีความรู

ความเขาใจ 

เก่ียวกับหลักสูตร 

การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

การวัดผล เพ่ือ

นําไปพัฒนาการ

เรียนการสอนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คณะทํางานฝายวิชาการ

และงานนิเทศภายใน

โรงเรียน จัดใหมีกิจกรรม

ประชุมเชิงวิชาการ ดังนี้ 

1. เตรียมเอกสาร วาระ

การประชุม 

2. เตรียมขอมูล สาระที่

ตองนําเสนอ 

3. บันทึกการประชุม 

- เลอืกผูนําสนทนา

ทางวิชาการ

ประจําเดือน 

- กําหนดเรื่องท่ีจะ

สนทนา 

- ประเมินผลการ

ประชุม 

 

1. สมุดบันทึก

การประชุม

เชิงวิชาการ 

2. รายงานผล

การประชุม 

 

 

 

พ.ค. 62 – ม.ีค. 63 

 

 

ผอ. 

 

1. สงัเกต

การเขา

รวม

ประชุม 

2. สงัเกต

การ

ซักถาม 

การตอบ

คําถาม 

3. การตรวจ

รายงาน

การ

ประชุม 

 



แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

กิจกรรม การเยี่ยมหองเรียน  หัวหนากิจกรรม ผอ. และคณะ 

วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอนการดําเนินงาน ส่ือเคร่ืองมือ

นิเทศ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูปฏิบัติ วิธีการ 

ประเมินผล 

1. เพ่ือใหครูทุกคนมี

ความรูความเขาใจ

ในการจัดหองเรียน

ใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีโรงเรียน

กําหนด 

2. เพ่ือเปนการติดตาม

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3. เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจท่ีดีแก

ครูผูสอน 

4. เพ่ือเปนการให

คําปรึกษาและแนะ

แนวการปฏิบัติงาน

รวมกันของครูผูสอน 

 

1. ครูประจําชั้น และ

ครูประจําหอง

พิเศษไดมีการ

ปรับปรุงตกแตง

หองท่ีตน

รับผิดชอบได

สวยงามตามเกณฑ

มาตรฐานการจัด

ชั้นเรียนท่ีโรงเรียน

กําหนด 

2. มีการเย่ียมช้ัน

เรียนและหอง

พิเศษอยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง 

3. ครูทุกคนมีขวัญ 

กําลังใจท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน 

1. ผอ./ รอง ผอ. ครูวิชาการโรงเรียน

รวมกันจัดกิจกรรมเย่ียมชั้นเรียน 

2. คณะกรรมสรางขอตกลงในการ

เย่ียมชั้นเรียนรวมกัน 

- เกณฑการจัดหองเรียนและ

หองพิเศษ 

- ปฏิทินการเย่ียม 

3. แจงคณะครู 

4. ดําเนินการเย่ียมช้ันเรียน บันทึก

ขอมูลในแบบบันทึก 

5. วิเคราะหการเย่ียมชั้นเรียน 

6. ประชุมชี้แจงผลการเย่ียมชั้นเรียน

เพ่ือครูผูรับผิดชอบไดทราบขอเด

และปรับปรุงเพ่ิมเติมในสวนท่ีดอย 

7. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เอกสารการ

เย่ียม

หองเรียน 

2. แบบ

ประเมินผล

การเย่ียม

หองเรียน 

3. แบบประเมิน

เอกสารงาน 

      ธุรการในชั้น 

4. แบบประเมิน

การจัด

บรรยากาศใน

หองเรียน 

 

ตลอดป

การศกึษา 

2562 

ผอ. ตรวจสอบจาก 

1. บันทึกการ

เย่ียมชั้นเรียน 

2. แบบประเมิน

เอกสารงาน 

ธุรการในชั้น 

เรียน 

3. บันทึกการ

ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

กิจกรรม การสอนซอมเสริม   หัวหนากิจกรรม นางสาวพรวิภา ขันโท 

วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอนการดําเนินงาน ส่ือ/เคร่ืองมือนเิทศ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

 ผูปฏิบัติ วิธีการ 

ประเมินผล 

1. เพ่ือใหครุผูสอนมีการ

ประเมินผลหลังการ

สอนและชวยเหลือ

นักเรียนท่ีเรียนชาไม

ผานเกณฑทางการเรียน

ไดผานเกณฑ 

2. เพ่ือใหครูผูสอนไดมี

ความรูความเขาใจใน

การจัดกระบวนการ

สอนซอมเสริม 

3. รูจักวิเคราะหปญหาใน

การจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาการสอน 

 

ผูสอนทุกคนมีการวัด

และประเมินผลหลัง

การสอนทุกครั้ง มี

การสอนซอมเสริม

และบันทึกการสอน

ซอมเสริมไวเปน

หลักฐาน 

1. ประชุมชี้แจง

วัตถุประสงค เปาหมาย

ของกิจกรรม 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับการสอนซอม

เสริม 

3. กําหนดปฏิทินการ

ติดตามการสอนซอม

เสริม 

4. ดําเนินการตามปฏิทิน 

5. สรุปประเมินผล 

1. บันทึกการ

เย่ียมชั้นเรียน 

2. บันทึกการสอน

ซอมเสริม 

3. แบบทดสอบ

ประเมินผลการ

เรียน 

พ.ค. 62 

 

 

ม.ิย. 62 

 

 

ม.ิย. 62 

 

ตลอดป

การศกึษา 

2562 

 ครพูรวิภา 

 

คณะครู 

 

 

คณะครู 

 

 

คณะครู 

 

 

ตรวจสอบจาก 

1. บันทึกการ

ประชุม 

2. บันทึกการ

เย่ียมชั้นเรียน 

3. บันทึกการสอน

ซอมเสริม 

4. ผลการทดสอบ

กอนและหลัง

เรียน 



 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการนิเทศภายใน 

กิจกรรมการใหคาํปรึกษา  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปการศึกษา  2562 

กิจกรรม ว/ด/ป ท่ีปฏิบัต ิ ผูปฏิบตัิ หมายเหตุ 

1. การจัดทําแผนการนิเทศเพื่อการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

2. การจัดกิจกรรมสรางความคุนเคยดวย

การเย่ียมชั้นเรียน 

3. การใหคําแนะนําในการจัดหองเรียนตาม

มาตรฐานงานธรุการ 

4. การใหคําแนะนําการลงคะแนนในสมุด

บันทึกการผานจุดประสงค 

5. การใหคําแนะนําการสอนซอมเสริมและ

ทําหลักฐานบันทึกการสอนซอมเสริม 

6. แนะนําการบันทึกการตรวจสมุดงาน

นักเรียน และการตรวจสุขภาพนักเรียน 

7. แนะนําการจัดทําแบบกรอกคะแนนการ

สอบปลายภาคเรียน การคิดคะแนน 

8. แนะนําวิธีการสอนและการใชสื่อการสอน 

9. แนะนําการใชหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร ทางภาษา หอง

คอมพิวเตอร 

10. แนะนําการจัดทําหลักฐานการทดสอบ

ปลายภาค การสรุปแผนงาน โครงการ 

11. สรุปผลการใหคําปรึกษา 

 

12 พ.ค. 62 

 

15 พ.ค. 62 

 

มิ.ย. 62 

 

มิ.ย. 62 

 

มิ.ย. 62 

 

มิ.ย. 62 

 

ก.ค. 62 

 

ก.ค. 62 

ก.ค. 62 

 

 

ส.ค. 62 

 

มี.ค. 63 

 

ผอ./รอง ผอ. 

คณะกรรมการ

นิเทศ 

การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล

ดําเนินการเม่ือไปเยี่ยมชั้นเรียน

เม่ือครูหรือบุคลากรในโรงเรียนมี

ขอสงสัย ตองการคําชี้แนะหรือมี

ปญหาในการปฏิบัติงานหรือเรื่อง

สวนตัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก 



แบบนิเทศกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

ชื่อครูผูสอน…………………………………………สอนชั้น……………..โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

ประเมินวันที่………เดือน………………………………………….พ.ศ……………. 

ประจําภาคเรียนที่…………………ปการศึกษา……………………………. 

 

ที ่ รายการ ผลการปฏิบัต ิ ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

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 

บันทึกการสอนซอมเสรมิ 

บันทึกการผลติสื่อ/อุปกรณ 

แฟมสะสมงานคร ู

บันทึกสุขภาพ 

บันทึกการเยี่ยมบาน/ศึกษาเด็กเปนรายบุคคล 

การวิจัยในช้ันเรียน 

สมุดนเิทศประจําชั้น 

สมุดเยี่ยมช้ันเรียน 

บันทึกการอบรมนักเรียน 

บันทึกภูมิปญญาทองถ่ิน 

บันทึกการใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น 

บันทึกการจัดปายนเิทศ 

บันทึกกิจกรรมประจําวัน 

บันทึกการสอนแทน 

บันทึกงานทีไ่ดรับมอบหมาย/งานพิเศษ/คําสั่ง 

บันทึกการเขาประชุมอบรม 

บันทึกการใชหอง 

 

      

สรุป 

 

 

 

 

  

 

 

 



ที ่ รายการ ผลการปฏิบติั ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

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 

 

 

การจัดสภาพแวดลอมภายในช้ันเรยีน 

ความสะอาดของหองเรียน 

การตกแตงหองเรยีน มุมหองเปนสัดสวน 

มีชั้นเก็บแฟมสะสมงาน 

จัดเก็บอุปกรณ สื่อการเรยีนเปนสดัสวน 

โตะเกาอี้ครู นักเรยีน สะอาด 

มีปายช่ือครูประจําชั้น /ครูประจําหอง 

ปายสถิติการมาเรียน 

ปายรายชื่อสมาชิกในช้ัน 

ปายนิเทศกลุมสาระการเรยีนรู 

ปายขาวและเหตุการณ 

ปายคําขวัญ สภุาษิต สาํนวนไทย 

รายชื่อเวรประจําวัน 

ขอตกลงของช้ันเรียน 

ตารางเรียน 

สัญลักษณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ที่เก็บอุปกรณของนักเรยีน 

ตกแตงบริเวณรอบหองเรียน ใหนาดู นาอยู นาเรียน 

บริเวณโดยรอบหองเรียนสะอาด 

มีเอกสารสงเสริมงานตนเอง 

ตารางผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

      

สรุป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ รายการ ผลการปฏิบัต ิ ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

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 

กระบวนการเรียนการสอน 

การเตรียมการสอน 

การทําแผนการจัดการเรยีนรู 

เทคนิคการสอนหลากหลาย 

การจัดกิจกรรมใชกระบวนการกลุม 

การจัดการผลิตสื่อการสอน 

การใชสื่อการสอน 

การทดสอบความรูพ้ืนฐานกอนเรยีน 

การทดสอบผลการเรียนรูหลังเรยีน 

การจัดทําเครื่องมือวัดผล 

การตรวจสอบหลังการเรียนรู 

การวัดผลปลายภาคเรยีน 

การวัดผลปลายป 

การสอนซอมเสริม 

การใหการบาน 

การตรวจงานเด็ก 

การจัดกิจกรรมนักเรียน 

การจัดกิจกรรมทันตสุขภาพ 

การตรวจสุขภาพ 

กิจกรรมสงเสริมวินัยนักเรียน 

การใชภาษากลางกับนักเรียน 

ทวงทีวาจา 

การวางตน 

การแตงกาย 

 

      

สรุป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ รายการ ผลการปฏิบติั ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

ทํา ไมทํา 1 2 3 

 

1 

 

งานที่ไดรับมอบหมาย 

แผนงานโครงการ 

โครงการ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

แผนกํากับติดตามนเิทศ 

บันทึกเสนอโครงการ 

บันทึกคําสั่ง 

เอกสารทะเบียนคมุงาน/โครงการ 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

งานที่ไดพัฒนาขึ้นเอง 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………….. 

      

 

สรุปผลการประเมิน 

รายการประเมิน ทําเรียบรอย(ขอ) ทําแตไมเรียบรอย(ขอ) ยังไมไดทํา(ขอ) 

เอกสารประจําชั้น 

การจัดสภาพแวดลอมในชั้น 

กระบวนการเรียนการสอน 

งานที่ไดรับมอบหมาย 

   

รวม    

            

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ…………………………ผูนิเทศ/ผูประเมิน    ลงชื่อ…………………………………ผูนิเทศ/ผูประเมิน  

        (…………………………………..)   (………………………………) 

ตําแหนง……………………………..     ตําแหนง…………………………………. 

 

 

 



แบบสํารวจและประเมินความตองการพัฒนาครู 

 

รายการความตองการ ระดับความตองการ 

คะ
แน

น 

คะ
แน

นร
วม

 

เฉ
ลี่ย

รอ
ยล

ะ 

ที ่

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 การทําวิจัยในช้ันเรียน 

2.5 อ่ืน ๆ 

3. การพัฒนาโรงเรียน 

3.1 หองสมุด 

3.2 โรงอาหาร 

3.3 มุมพักผอนสาํหรับนักเรียน 

3.4 หองนํ้าหองสวม 

4. การพัฒนานักเรียน 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.2 สมรรถภาพทางการเรียน 

4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค 

4.4 ดานคุณภาพอนามัย 

 

       

 

ระดับความตองการของครูในการพัฒนา 

 3  มากที่สดุ  2  ปานกลาง  1  นอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผล การนิเทศภายใน  กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

 

รายการ คะแนน ขอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ครูมีการพัฒนางานในหนาที่เพ่ิมขึ้น 

2. จํานวนครั้งของการประชุมเชิงวิชาการ 

3. ครูใหความรวมมือ และสนใจการประชุม 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

5. ครูแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ

นักเรียน 

 

      

รวม       

 

                                                                     ลงช่ือ…………………………………………………ผูประเมิน 

            (……………………………………………….) 

     ตําแหนง…………………………………………… 

     วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผล การนิเทศภายใน  กิจกรรมการเย่ียมชั้นเรียน 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

 

รายการ คะแนน ขอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

ประโยชนที่ไดรับจากการเยี่ยมชั้นเรียน 

บรรยากาศในการเยี่ยมชั้นเรียน 

เครื่องมือ/อุปกรณในการเยี่ยมชั้นเรียน 

การใหขวัญและกําลังใจในการเยี่ยมชั้นเรียน 

ทุกหองเรียนไดรับการเยี่ยมชั้นเรียนตามปฏิทินที่กําหนด 

การปรับปรุงหองเรียน 

ความพอใจของครูประจําชั้นเรียน 

ครุมีความรู ความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติงาน 

นักเรียนสนใจเรียน 

ครูมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงหองเรียน 

      

รวม       

 

                                                                     ลงช่ือ…………………………………………………ผูประเมิน 

            (……………………………………………….) 

     ตําแหนง…………………………………………… 

     วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 


