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คำนำ 

 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดย

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ  ครูจึงมีบทบาทท่ีสำคัญท่ีจะจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  แผนการจัดการ

เรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพราะเป็นเครื่องมือ

บ่งช้ีถึงรายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการ

เรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้   

โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู ใน โรงเรียนดง

หลวงวิทยา เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาในลำดับต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการนิเทศภายในเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นส่วน

สำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดงหลวงวิทยาและผู้สนใจท่ัวไป  ขอขอบคุณ

คณะกรรมการนิเทศตลอดจนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนดงหลวงวิทยาและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

จัดทำไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 

บทนำ 

การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอันส่งผล

ในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศ

ภายในมิใช่การตรวจสอบ จับผิด แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนท่ีขาดให้กันและกัน  การนิเทศภายใน

โรงเรียนจึงควรจัดให้มีข้ึนอย่างมีระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน แต่ละขั้นตอนบอกระยะเวลาในการ

นิเทศ ทางปฏิบัติ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  และขณะดำเนินการ ควรมีการบันทึกผล เพื่อปรับปรุงเป็นระยะ 

(นิพนธ์ กินาวงศ์, 2526:6) การนิเทศภายในท่ีประสบผลสำเร็จจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ช่ืนชมกับความสำเร็จของตนเอง

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน หัวใจของการนิเทศภายในนั้น คือ การเรียนรู้ของครูเพื่อการพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้ท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ จนเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและมองภาพอนาคตได้

อย่างตลอดแนว วิธีการท่ีทำให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้มีหลายวิธี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู 

และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน มีโอกาสได้รับความรู้ ถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ และ

ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ท้ังปัญหาของตนเอง เพื่อน ครูและพ่อแม่หาแนวทาง

แก้ปัญหาร่วมกัน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541:87)  

สรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มี ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เปล่ียนแนวคิด และวิธีการในการจัดกระบวน การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถท่ีจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาประสบ

ความสำเร็จในด้านปริมาณ  แต่ในด้านคุณภาพของการศึกษากำลังน่าเป็นห่วง  ความรู้ความสามารถของ

เด็กไทยอ่อนลงรวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย การ

ทำงานเป็นหมู่คณะ ในด้านคุณภาพครูพบว่าครูผู้สอนระดับขั้นพื้นฐานมีคุณภาพต่ำลง ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

สอนแบบเดิม คือ บรรยาย ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองและใช้ส่ือการสอนไม่มากนัก (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2543:2) 

สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน)  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ยึดตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความสามารถและทักษะในการ

คิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม และครู คือ หัวใจ

สำคัญของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงานของโรงเรียนดงหลวง

วิทยา มีการวางแผนพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
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เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

อย่างต่อเนื่อง แต่การบริหารงานวิชาการยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด และมีหน้าท่ีโดยตรงใน

การจัดการเรียนการสอน และนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้ตระหนักและมองเห็นจุด

ด้อยท่ีต้องพัฒนา จึงได้ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความต้องการจำเป็นท่ีแท้จริง จึงได้ข้อสรุปว่า ควรมีการนิเทศภายใน อย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้การจัดการกระบวนการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อนำผลการประเมิน

ไปปรับปรุงและพัฒนาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ท่ีสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  และส่งผลให้

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน  
 

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

การดำเนินการนิเทศการสอนคณะครูสายงานด้านการสอนของ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดังนี้  

2.1 เพื่อประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนของคณะครูสายงานด้านการสอน 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา  

2.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ของคณะครูสายงานด้านการ

สอนโรงเรียนดงหลวงวิทยา  

2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของของคณะครูสายงานด้านการสอนโรงเรียนดงหลวงวิทยา  
 

ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนร่วม 

ผู้ท่ีดำเนินการในการนิเทศการสอนครั้งนี้ ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
 

ระยะเวลาในการดำเนินการ  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 (วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562)  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

5.1 โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา หมายถึง กิจกรรมการจัดโครงการท่ีผู้รายงานได้

จัดทำขึ้นและกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับครูและคณะกรรมการนิเทศโรงเรียน โดยมีการร่วม

ปรึกษาหารือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุผล

สำเร็จในการท่ีจะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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5.2 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 

5.3 ครู หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

5.4 นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวทิยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

5.5 คณะกรรมการนิเทศภายใน หมายถึง ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็น

คณะกรรมการนิเทศภายใน ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และหัวหน้าทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  

5.6 ผู้นิเทศ หมายถึง คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2562 ทำหน้าท่ีนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

5.7 ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลของการนิเทศในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ สำหรับโรงเรียนท่ีจัดทำโครงการนิเทศภายใน

โรงเรียน ดังนี้  

6.1 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางสำหรับผู้รายงาน เพื่อใช้ในการวางแผน พัฒนาและ

ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.2 เป็นข้อมูลและสารสนเทศสำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนดงหลวงวิทยา โดยเฉพาะ

ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายใน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

7.  วิธีดำเนินการ  

 ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

   7.1  ขั้นการวางแผนการดำเนินการ 

  7.2  ขั้นดำเนินการ 

  7.3  ขั้นรวบรวม และรายงานผลการดำเนินการ 

  7.4  สถิติท่ีใช้ในการรายงานผล 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ความสำคัญ 

 กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดความเจริญด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วของโลกทำให้

การส่งและรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไวและท่ัวถึง จนเรียกได้ว่าเป็นโลก ไร้พรมแดน ซึ่งประเทศ

ไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้วยส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร  (Information Age) ท่ีมีการ

ส่ือสารกันได้กับท่ัวทุกมุมโลกโดยผ่านการส่ือสารต่าง ๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ผลของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ทำให้กระแสเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติ ได้แพร่กระจายมาสู่

ประเทศไทยด้วย อาทิ วัตถุนิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น  

วิถีของคนไทยจึงเปล่ียนแปลงไปอย่างมากตามกระแสโลก  ท่ีเต็มไปด้วยธุรกิจการต่อรอง และการ

แข่งขันซึ่งมีผลให้ประเทศไทยต้องพยายามประดิษฐ์ ผลิต พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาคน 

เพื่อรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น คุณลักษณะของคนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ จึงควรมีลักษณะ

ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540:3-5)  

1. มีความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นทุกมุมโลกและส่งผ่านมาถึง สังคมไทย ซึ่ง

อาจเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่คิดมาก่อน  

2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ เพื่อสามารถรับและปรับ

ใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับตัวเองและสังคมได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากสังคมไทยจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  

การดำรงชีวิตจะเปล่ียนไป ต้องแข่งขัน ต้องแสวงหา และเผชิญปัญหาในการดำรงชีวิตท่ีซับซ้อนมากขึ้น  

4. มีความสามารถในการใช้และปรับตัวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมท้ังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับทุกขั้นตอนของการทำงานและการดำรงชีวิต  

5. มีความสามารถในการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย เนื่องจากสังคมและชีวิตแบบประชาธิปไตย

ได้รับการยอมรับว่าจะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข ลดความขัดแย้งกัน 

ในสังคม มีการเคารพสิทธิผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวมและการตัดสินปัญหาด้วยเหตุผล  

6. มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่  

ซึ่งปัจจุบันและในอนาคตการขาดจิตสำนึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
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7. มีความสามารถเป็นพลโลกได้ การท่ีโลกเปิดกว้างขึ้นและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก คน

ไทยจึงต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงโลกเพื่อให้สามารถปรับตัวเอง ให้มีโลกทัศน์ข้ามวัฒนธรรมและโลกทัศน์

สากล อยู่กับคนอื่นในโลกได้โดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย  

 คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนท่ีรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง กล้าเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลง มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย รักธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ปรับตัวได้อย่างกลมกลืนท้ังในโลกสากลและความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

โดยสถานศึกษาจะต้องดำเนินงานจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ฝึกทักษะกระบวนการคิด

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริม ให้ผู้สอนจัดการเรียนท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาครูให้ปรับพฤติกรรมการสอน

จากเดิมๆ เป็นแบบใหม่เป็นอันดับแรก แต่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จนั้น 

ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ จากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสำคัญต้องมีความเข้าใจพื้นฐานท่ีตรงกันในการ

พัฒนาและส่ิงท่ีต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา การเรียนการสอนก็คือ การพัฒนาคุณภาพ

ของครู (อรรณพ พงษ์วาท, 2539:16-17) กระบวนการหนึ่งท่ีใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู  

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามท่ีต้องการคือ กระบวนการนิเทศการศึกษา เพราะการ

นิเทศการศึกษาจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการการสอนของครูให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรท่ีกำหนด และ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนก็เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ครูสามารถ

พัฒนาการเรียนการสอนของตนได้ตรงตามสภาพของปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียนโดยอาศัย

ความรวมมือของผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและนำไปสู่ การพัฒนา

ผู้เรียนในท่ีสุด (สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ,2540:4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการ 

การดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  อำเภอดงหลวง  จังหวัด

มุกดาหาร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินการตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 
 

วิธีการดำเนินงาน  

ตาราง 1   ตารางแสดงขั้นการวางแผนดำเนินการ 

ขั้นการวางแผนดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้ดำเนินการ 

1.ประชุมวางแผนการทำการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ 
ตุลาคม 2562 

ฝ่ายบริหารและหัวหน้าทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตุลาคม 2562 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ

ภายในกลุ่มสาระฯ 
ตุลาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศการสอน 

4. ให้ครูผู้รับการนิเทศเลือกวัน เวลาท่ีจะรับการ

นิเทศภายใน 
พฤศจิกายน 2562 ครู แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. สรุปผลการดำเนินการนิเทศภายใน พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการนิเทศการสอน 

7. รายงานผลการนิเทศภายใน พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการนิเทศการสอน 

 

งบประมาณ 

 รายรับจำแนกได้ดังนี ้

เงินงบประมาณ (บาท) เงินอุดหนุน บ.กศ. (บาท) เงินอื่น ๆ โปรดระบุ(บาท) รวมทั้งส้ิน(บาท) 

 5,500  5,500 

 

 

รายจ่าย  จำแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้ 

  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว     เป็นเงิน............................บาท 

  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   เป็นเงิน.........5,500..........บาท 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค    เป็นเงิน............................บาท 
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  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   เป็นเงิน............................บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน     เป็นเงิน............................บาท 

  .........................................................   เป็นเงิน............................บาท 

รายการที่ขอจัดชื้อ 

ท่ี รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา 

(หน่วย) 

ราคารวม 

บาท ส.ต. 

1. กระดาษโรเนียว เอ 4 10  รีม 100 1,000 - 

2. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 10  รีม 100 1,000 - 

3. หมึกปริ๊นซ์ brother  สีดำและสี 2  ชุด 500 1,000 - 

4. กระดาษปกสี เอ 4  คละสี 5  รีม 200 1,000 - 

5. แฟ้ม+ไส้แฟ้ม 5 ชุด 100 500 - 

6. กระดาษโฟโต้ 2 รีม 500 1,000  

รวม 5,500 - 

 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 

 นางสาวนันทิดา  พรมศร 

ประเมินผลการดำเนินการ 

คร้ังที่ 1  กันยายน   2562 

คร้ังที่ 2  พฤศจิกายน 2562 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  

ในระหว่างวนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2562  ถึง 16  พฤศจิกายน  2562 ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนดงหลวงวิทยาครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินการได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลดังนี้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  4 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  4 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  8 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  8 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  7 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  7 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  7 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  7 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  8 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  8 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  6 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  6 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  2 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  2 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ครูและบุคลากร  จำนวน  2 คน 

  นิเทศการเรียนการสอน จำนวน  2 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปได้ว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด จำนวน 44 คน ได้รับการนิเทศการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00 

 

กราฟท่ี 1 แสดงจำนวนครูสายผู้สอนทุกคนและจำนวนครูท่ีได้รับการนิเทศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ประจำภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษาฯ

จ านวนครูท้ังหมด จ านวนครูท่ีได้รับการนิเทศ
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการเรียนการสอนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนดงหลวงวิทยา  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 คน 

 พบว่า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ครูและบุคลากร จำนวน.....4......คน  

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......4......คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00.......   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ครูและบุคลากรจำนวน.......8.....คน  

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......8......คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00.......     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ครูและบุคลากรจำนวน.......7......คน 

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......7......คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00........   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ครูและบุคลากรจำนวน.......7......คน 

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......7...... คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00.......   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ครูและบุคลากรจำนวน.......8......คน 

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......8...... คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00........   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ครูและบุคลากรจำนวน.......6......คน 

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......6...... คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00........   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ครูและบุคลากร จำนวน.......2......คน 

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......2......คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00.......    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ครูและบุคลากร จำนวน.......2......คน 

นิเทศการเรียนการสอน จำนวน.......2......คน  คิดเป็นร้อยละ......100.00........   

สรุปได้ว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ร้อยละ  100.00 

ผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสำหรับผู้ท่ีจะศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การนิเทศการเรียนการสอน ครั้งต่อไป เพื่อสร้างและพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
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