
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

 
ชื่อโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    มาตรฐานที่ 2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ นายภานุ ฮาตะสุ้ย นางสาวศิระฟ้า จันทมุด  

ลักษณะโครงการ    ◻ โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ 27 : ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

และมีระบบกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของพันธกิจเป้าประสงค์ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
โรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น อีกทั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอันส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน  ให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีการวางแผน
รายละเอียดร่วมกันและนำผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน ดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา เพื่อให้การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทำให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้เห็น
ความสำคญัของการนิเทศภายในสถานศึกษา จึงไดก้ำหนดการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขึ้น 



 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศการศึกษาภายใน  
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ชัดเจน  
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
    2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2.4 เพ่ือให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ครูที่เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามภาระงานส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ด้านปริมาณ  

1) โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม ไดค้ำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าทีต่าม
ภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

3) ครูทุกคนรับการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
3.2 ด้านคุณภาพ  

1) รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้เรียน 
3) ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. กิจกรรมท่ีปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม 
 4.1   สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม   

4.2  ลักษณะกิจกรรม  
1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในตามภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

และคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. กำหนดตารางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการเรียนรู้ 
3. ดำเนินการนิเทศภายในตามกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
4. รูปแบบการนิเทศได้ดำเนินการในหลายลักษณะ ดังนี้ 
 - การนิเทศงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การประชุมย่อยภายในฝ่าย การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม PLC และ กิจกรรม Focus Group  
- การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การตรวจเอกสารชั้นเรียน ประเมินแผนจัดการเรียนรู้  

ประเมินสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ประเมินแบบวัดและเครื่องมือวัดผล  สังเกตการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กิจกรรม PLC และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครู 
- สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 



 
5. ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม (การประเมินโครงการ) 
 การติดตามและประเมินผลครั้งนี้  ได้ใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถามสำหรับให้ครู
และบุคลากรเป็นผู้ตอบ  
  จากเครื่องมือดังกล่าว  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. จำนวนครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน 
  3. พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  โดยการสังเกตแล้วประเมินผลตามแบบประเมินที่จัดไว้ 
   

นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์  แปลผลและเขียนรายงาน  กรณีที่ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  จะหาค่าเฉลี่ยแล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย  ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 แปลความหมายว่า มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 แปลความหมายว่า มาก  
   ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 แปลความหมายว่า ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 แปลความหมายว่า น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 

5.1 ผลของการประเมิน   ดังปรากฏในตาราง 1 

 ตาราง 1  ตารางแสดงการประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมนิเทศภายใน 

รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD ระดับคุณภาพ 

ตอนที่ 1 การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ 4.31 86.20   มาก 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการวางแผน 4.23 84.60   มาก 
1.1 นโยบายการนิเทศภายใน 4.15 83 4.06 มาก 
1.2 โครงการนิเทศภายใน 4.25 85 4.06 มาก 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 4.30 86 4.69 มาก 
1.4 กิจกรรมที่กำหนดในโครงการนิเทศภายใน 4.25 85 4.06 มาก 
1.5 แบบประเมินผล และวิธีการประเมินผล 4.20 84 4.00 มาก 
2. การปฏิบัติ/การนิเทศภายใน 4.41 88.20   มาก 
2.1 การปฏิบัติตามกำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 4.40 88 4.64 มาก 
2.2 ความร่วมมือของคณะครูในการดำเนินกิจกรรม 4.70 94 6.36 มากที่สุด 
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 4.40 88 4.69 มาก 
2.4 การใช้สื่อ / เครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน 4.25 85 4.30 มาก 
2.5 การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4.30 86 4.30 มาก 
3. การประเมินผล 4.52 90.40   มากที่สุด 
3.1 วิธีการประเมินผล 4.25 85 4.30 มาก 
3.2 การมีส่วนร่วมประเมินผล 4.30 86 4.24 มาก 
3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล 4.50 90 5.34 มาก 
3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ 4.80 96 6.93 มากที่สุด 



รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD ระดับคุณภาพ 

3.5 ผลการนิเทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 4.75 95 6.52 มากที่สุด 
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 4.38 87.63   มาก 
1. ครู 4.43 88.60   มาก 
1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 4.60 92 5.61 มากที่สุด 
1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.30 86 4.24 มาก 
1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4.45 89 4.85 มาก 
1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 4.40 88 5.05 มาก 
1.5 ครูจัดทำผลงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4.40 88 4.69 มาก 
2. นักเรียน 4.33 86.67   มาก 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 4.50 90 5.10 มาก 
2.2 นักเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น 4.40 88 4.69 มาก 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 4.10 82 3.81 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 87.71   มาก 
 

จากตาราง 1 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39  คิดเป็นร้อยละ  87.71  

เมื่อพิจารณาเป็นระดับข้อความทีค่รมูีความพึงพอใจ  3 อันดับแรกได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ 
( X =4.80) ผลการนิเทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ( X =4.75) ความร่วมมือของคณะครูในการดำเนิน
กิจกรรม ( X =4.70)  
 
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 
6. ปัญหา / อุปสรรค 

1. เวลาในการดำเนินกิจกรรม บางครั้งกระทบเวลาปฏิบัติการสอนปกติ 
2. ภารกิจการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการดำเนินงานนิเทศไม่เป็นไปตาม

กำหนด 
 

7. งบประมาณที่ได้รับ 12,000  บาท     ใช้ไปทั้งสิ้น 12,000  บาท 
 

8. ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นของงานแผนงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

 
ชื่อโครงการ   นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     มาตรฐานที่ 2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
     มาตรฐานที่ 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ นายภานุ ฮาตะสุ้ย นางสาวศิระฟ้า จันทมุด  

ลักษณะโครงการ    ◻ โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ 27 : ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

และมีระบบกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของพันธกิจเป้าประสงค์ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
โรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น อีกทั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอันส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีการวางแผน
รายละเอียดร่วมกันและนำผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน ดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา เพื่อให้การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทำให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้เห็น
ความสำคญัของการนิเทศภายในสถานศึกษา จึงไดก้ำหนดการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขึ้น 

 



2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศการศึกษาภายใน  
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ชัดเจน  
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
    2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2.4 เพ่ือให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ครูที่เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามภาระงานส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  
1) โรงเรียนมรีูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม ไดค้ำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

3) ครูทุกคนรับการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
3.2 ด้านคุณภาพ  

1) รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้เรียน 
3) ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามภาระงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม วางแผน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในตามภาระงานส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
1.3 จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ 
1.4 กำหนดตารางการนิเทศภายใน 
1.5 ดำเนินการนิเทศภายในตามกำหนด 
1.6 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

ระยะที่ 1 
ธ.ค.64 – มี.ค. 65 

 
ระยะที่ 2 

พ.ค.65 – ก.ย. 65 
 

 
 
 
ผู้บริหารและหัวหน้า
ฝ่าย 
 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
ครูชนิดาและคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุม วางแผน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ 
2.4 กำหนดตารางการนิเทศภายใน 
2.5 ดำเนินการนิเทศภายในตามกำหนด 
2.6 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 

ระยะที่ 1 
ธ.ค.64 – มี.ค. 65 

 
ระยะที่ 2 

พ.ค.65 – ก.ย. 65 
 

 
 
 
ผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
ครูชนิดาและคณะ 

กิจกรรมที่ 3 รับการนิเทศกำกับติดตามงานสนองนโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรับการนิเทศและนำเสนอใน
แต่ละประเด็น 
3.3 รับการนิเทศกำกับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3.4 สรุป ประเมินและรายงานผลจากการรับการนิเทศ 
 

ก.พ. – ก.ย. 65 
 
 
 

 
 
 
ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
คณะกรรมการ 
ครูชนิดาและคณะ 

กิจกรรมที่ 4 รับการนิเทศกำกับติดตามงานประเมินผลการจัด
การศึกษาประจำปีการศึกษาจากต้นสังกัด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุม วางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรับการนิเทศและนำเสนอใน
แต่ละประเด็น 
4.3 รับการนิเทศกำกับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4.4 สรุป ประเมินและรายงานผลจากการรับการนิเทศ 
 

มีนาคม 2565  
 
 
ผู้บริหารและครู 
บุคลากรทุกคน 
 
คณะกรรมการ 
ครูชนิดาและคณะ 

 
5. งบประมาณ   

5.1 รวมทั้งหมด 12,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  12,000   บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา..........-........บาท 
 
 
 
 
 



5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าสนับสนุนการนิเทศภายในฝ่าย 
 

2,500 
 

  
 
 
2,500 

 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าสนับสนุนการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2,500   
 
 
2,500 

 

กิจกรรมที่ 3 รับการนิเทศกำกับติดตามงานสนอง
นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับ
คณะกรรมการ 

3,000   
 
 
 
2,000 
 

 
 
 
1,000 

กิจกรรมที่ 4 รับการนิเทศกำกับติดตามงาน
ประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษาจากต้น
สังกัด 
ค่าใช้จ่าย 
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับ
คณะกรรมการ 
 

4,000   
 
 
 
 
2,000 

 
 
 
 
2,000 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ครูได้รับการสนับสนุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
2. ครูได้รับคำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานตามภาระงานส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 
3. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

- สังเกต  
- สอบถาม 
- สังเกตการสอน 
- การนิเทศห้องเรียน 
- การนิเทศตนเองของครู 
- ตรวจเอกสารประจำชั้น
เรียน 

- แบบการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู 
- แบบประเมินการนิเทศ
ตนเอง 
- แบบบันทึกซ่อมเสริม  
- แบบบันทึกการนิเทศ  
-เอกสารประจำชั้น 

 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีส่วนร่วม 
7.2ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามภาระงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

 
 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
         (นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์)   
      ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
            (นายภานุ   ฮาตะสุ้ย)   
         ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด)   
                  ตำแหน่ง ครู  
 

ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวกุลทิวา นนทพจน์) 
               รองผู้อำนวยการ 
 

 
                                              (ลงชื่อ) 

(นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ                            

1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในใช้เมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน 
2. ครูผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินและทำเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับสภาพความพึงพอใจ 
3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ  5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด    4 หมายถึง พึงพอใจมาก     
    3 หมายถึง พึงพอใจ   2 หมายถึง พึงพอใจน้อย   1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ตอนที่ 1 การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ       
1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และการวางแผน 
1.1 นโยบายการนิเทศภายใน 
1.2 โครงการนิเทศภายใน 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 
1.4 กิจกรรมที่กำหนดในโครงการนิเทศภายใน 
1.5 แบบประเมินผล และวิธีการประเมินผล 

      

2. การปฏิบัติ/การนิเทศภายใน 
2.1 การปฏิบัติตามกำหนดในปฏทิินปฏิบัติงาน 
2.2 ความร่วมมือของคณะครูในการดำเนินกิจกรรม 
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.4 การใช้สื่อ / เครื่องมือในการนเิทศภายในโรงเรียน 
2.5 การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

      

3. การประเมินผล 
3.1 วิธีการประเมินผล 
3.2 การมีส่วนร่วมประเมินผล 
3.3 ระยะเวลาในการประเมินผล 
3.4 ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการนิเทศ 
3.5 ผลการนิเทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

      

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน       
1. ครู 
1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ครูมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกนั 
1.5 ครูจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

      

2. นักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
2.2 นักเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

      

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ/แนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน ……………………………………………… 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 















 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 



ภาพกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

  



 


