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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานสรุปกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  ฝ่ายวิชาการ 
ประจ าปี 2561 เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือการบริหารงานของฝ่าย
วิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน                 

ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมผู้จัดท าขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกทุก
ประการในการจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน คอยให้ค าแนะน าด้านการจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
  
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าจะได้น าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
        นางสาวชัญญานุช   เกิดผล 

                                                          ผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
เรื่อง                  หน้า 
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กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน 
ฝ่ายวิชาการ (งานนิเทศการเรียนการสอน) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ปีการศึกษา 2561 
************************************************************************************************* 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม……กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ……………….………………. 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชัญญานุช   เกิดผล…งานบริหารฝ่ายวิชาการ  ฝ่าย….วิชาการ………………….. 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2,4....ยุทธศาสตร์ข้อที่..1,3,6....เป้าหมายข้อที่...2,3.... 
ตอบสนองแผนพัฒนาฝ่าย : พันธกิจข้อที่...2,4......ยุทธศาสตร์ข้อที่..1,3,6........เป้าหมายข้อที่..2,3..... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่....3..... ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ท่ี ..3.1-3.2.................................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานที่....3............... ตัวบ่งชี้ที่ ....3.1-3.2.......... 
 
1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
 ในการนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีขั้นตอนวางแผนด าเนินงานดังนี้ 
       1.1 ขั้นด าเนินการ 

   1.1.1 จัดท าค าสั่งการนิเทศและน าเสนอให้ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติการแต่งตั้ง 
   1.1.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศภายในเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแผนงานนิเทศปีการศึกษา 2561 
   1.1.3 จัดท าเอกสารเครื่องมือการนิเทศและท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.1.4 จัดท าตารางและปฏิทินการนิเทศปีการศึกษา 2561 
   1.1.5 จัดอบรมครูที่เป็นคณะกรรมการการนิเทศ 
   1.1.6 ประสานงานกับงานการเรียนการสอนเพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   1.1.7 ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศปีการศึกษา 2561 

       1.2 ขั้นด าเนินการ 
   1.2.1 วิธีการนิเทศการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ 
สอนของครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากงานนิเทศการ
สอนของโรงเรียนโดยผู้นิเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าด าเนินการนิเทศและให้ค าแนะน าในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูในสายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต่างให้ความ
เป็นกัลยาณมิตรมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น 
   1.2.2 การให้คะแนน ผู้นืเทศจะให้คะแนนผู้รับการนิเทศตั้งแต่ 1-5 ตามล าดับที่มีการปฏิบัติตาม
ความจริง เกณฑ์การให้คะแนนการนิเทศการเรียนการสอน แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเที่ยบกับเกณฑ์
จากมาตรส่วนประมาณค่า (Roting Scaie) 5 ระดับดังนี้ 
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การแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใช้สูตร (�̅�) ค่าเฉลี่ย และ (S.D.) 

�̅�    = 
∑ 𝑥

𝑁
     

 

                S.D. =√
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

 
 คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 
 4.51-5.00    เหมาะสมมากที่สุด 
 3.51-4.50    เหมาะสมมาก 
 2.51-3.50    เหมาะสมปานกลาง 
 1.51-2.50    เหมาะสมน้อย 
 1.00-1.50    เหมาะสมน้อยที่สุด 
   1.2.3 น าผลการนิเทศของครูแต่ละคนไปวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ ใช้ 

                             สูตร              
คะแนนที่ได้

คะแนนทั้งหมด
𝑥 100 

   1.2.4 การให้คะแนนฉบับนักเรียน ให้นักเรียนได้นิเทศครูผู้สอนจ านวน 14 ข้อ โดยประเมินครูผู้สอน 

   ในกระบวนการเรียนการสอนน าคะแนนที่ได้มาคิดเป็นร้อยละใช้  สูตร  
คะแนนที่ได้

คะแนนทั้งหมด
𝑥100 

1.3 ขั้นรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงาน 
    1.3.1 รวบรวมผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากคณะกรรมการ 
    1.3.2 น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์และรายงานผลโดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนและเป็นสารสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
2. งบประมาณ 
 

ตั้งไว.้....2,100.........บาท    จา่ยจริง........0....... บาท   คงเหลือ.........2,100........บาท 
เกินงบประมาณที่ตั้งไว้............................บาท  เนื่องจาก................................................. 
 

3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1 วิธีการประเมิน 

3.1.1 สังเกตการสอนทุกชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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  3.1.2 นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.1.3 ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับสถานศึกษาและผลการประเมิน      
                     คุณภาพนักเรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-net ในชั้นประถมศึกษาปี 
                     ที่ 6 และมัธยมปีที่ 3 

  
        3.2 เครื่องมือการประเมิน 
  3.2.1  แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
  3.2.2  แบบนิเทศการเรียนการสอน 
  3.2.3  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 

3.3 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
          3.3.1  ครูผู้นิเทศการเรียนการสอน 
 3.3.2  บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
          3.3.3  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ 
     /กิจกรรม 

  สภาพความส าเร็จ                       
                  ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูร้อยละ 90 มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปปรับปรุงพัฒนาจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
   2. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกล่มสาระ
การเรียนรู้ทุกชั้นเรียนทั้ง
ระดับสถานศึกษา 
   3. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับชาติใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    ✓ 
 
 
 
 

     
    ✓ 

 
 

 
✓ 
 
 

 จากการด าเนินแผนงานนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์แยกเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายบุคคลมีผลการประเมินดังนี้ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 18 คน 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ
ร้อยละ 72.15 และผล O-net ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คือ 65.18และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
คือ 61.24 ตามล าดับ 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 16 
คน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.75 ระดับดีมาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ
ร้อยละ 64.36 และผล O-net ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คือ 53.74และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
คือ 32.13 ตามล าดับ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 14 
คน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 ระดับดีมาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 
ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ
ร้อยละ 75.14 และผล O-net ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คือ 48.40และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
คือ 38.57 ตามล าดับ 
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 14 คน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.85 ระดับดีมาก 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.14 ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด คือร้อยละ 76.86 
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จ านวน 6 คน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 ระดับดีมาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ
ร้อยละ 78.38 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 10 คน อยู่
ในระดับดีเยี่ยม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ระดับ
ดีมาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ระดับดีจ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด คือร้อยละ 88.02 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ านวน 8 คน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ระดับดีมาก 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 ระดับดีจ านวน  1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด คือร้อยละ 89.81 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 17 คน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.70  อยู่ในระดับดีมาก 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.85  ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด คือร้อยละ 62.50 และ ผล 
O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ คือ 55.68 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
คือ 28.49 ตามล าดับ 
    

 
5. สรุปผลในภาพรวม 

5.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
    1. เป็นการนิเทศร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น ครูผู้สอน นักเรียน 
    2. ครูผู้สอนน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
    3. ได้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศการเรียนการสอนใน 
                 โรงเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5.2 จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม 
   1. ผู้บริหารควรมีก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอเพราะช่วยให้ได้สารสนเทศที่เก่ียวข้องน าไปแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน 
   1. ควรมีการนิเทศการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
   2. ควรมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกเดือน 
   3. ควรมีการนิเทศกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะ
แนว ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น  
 
 

ลงชื่อ................................. .........................            ลงชื่อ .............................................................. 
          (นางสาวชัญญานุช   เกิดผล)                     (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
                   ผู้รับผิดชอบ                                        หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

                           ลงชื่อ ………...............……………………….   ผู้รับทราบ 
                                       (นางสาวจ านันท์  ไพรงาม) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 
 
 

                              ลงชื่อ ……….……...............……………….   ผู้รับทราบ 
                                       (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
                                      ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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        ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

 การประเมินผล  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มงาน
บริหารฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2561  
เพ่ือพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ก าหนด 
 

วิธีการประเมิน 
 1.กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  ( Simple Random Sampling ) 
ได้แก่  ครใูนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จ านวน  110  คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินต่อกิจกรรมนิเทศการ
เรียนการสอนฝ่ายวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561   กลุ่มงานนิเทศและการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 3.การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการ  โดยคณะผู้ประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการให้กลุ่มตัวอย่างและ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใช้สูตร (�̅�) ค่าเฉลี่ย 
และ (S.D.) 

                           �̅�    = 
∑ 𝑥

𝑁
 

 

                S.D. =√
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

 
 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 -  4.49   หมายถึง  ระดับดี 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 -  2.49   หมายถึง  ระดับพอใช้ 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับน้อย  
 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่  ร้อยละ ( Percentage )ค่าเฉลี่ย ( Mean )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ( Standard Deviation ) 
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ภาคผนวก 
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รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลการนิเทศครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชื่อ – สกุล หัวหน้าสาย 

นิเทศคร ู
นักเรียน

ประเมินครู 
รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์ 76 88 164 82 ดีเยี่ยม 
นางสาวพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 87 84 171 85.5 ดีเยี่ยม 
นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 82 86 168 84 ดีเยี่ยม 
นางนัตยา โซ่ไธสง 85 94 179 89.5 ดีเยี่ยม 
นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 90 84 174 87 ดีเยี่ยม 
นางวรินทร เอิบอิ่ม 90 83 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวจิรุดาภรณ์ เพ่ิมสุขพัฒน์ 90 76 166 83 ดีเยี่ยม 
นางสาวดวงพร เข็มทอง 87 91 178 89 ดีเยี่ยม 
นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 87 80 167 83.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวดวงใจ แสนกล้า 94 90 184 92 ดีเยี่ยม 
นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 92 90 182 91 ดีเยี่ยม 
นางสาววัชราภรณ ์ ฉันทปัญญา 96 91 187 93.5 ดีเยี่ยม 
นางภริตพร นวลเท่า 99 92 191 95.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวมะลิ ทนกระโทก 94 93 186 93 ดีเยี่ยม 
นางสาวชัญญานุช เกิดผล 88 87 175 87.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวกัลยา มั่งค่ัง 81 78 159 79.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวพิมรดา แวดล้อม 85 89 174 87 ดีเยี่ยม 
นายฐาปนัจ ขีรัมย์ 86 88 174 87 ดีเยี่ยม 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย พบว่าครูที่ได้คะแนนมากท่ีสุด 
คือ  นางภริตพร นวลเท่า คิดเป็นร้อยละ 95.5  รองลงมาคือ นางสาวมะลิ  ทนกระโทก คิดเป็นร้อยละ 93 และ
ล าดับที่น้อยที่สุด คือนางสาวกัลยา   มั่งค่ัง  คิดเป็นร้อยละ 79.5 และ จากผลคะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีจ านวนทั้งหมด 17 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

และจากตารางที่ 1 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  79.5 ถึง 95.5 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
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ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  
ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ 
 

ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงหน้าฟังเด็กๆให้ความสนใจ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ความรู้มากขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น    จ านวนนักเรียน              ร้อยละ    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 96.17 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 93.93 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 92.75 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 93.51 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 92.92 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 68.30 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 40.91 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 50.63 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 78.86 

รวม 2,467 72.15 
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ผลการประเมินระดับชาติ  O-net ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ระดับชั้น ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน หมายเหตุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 55.90 65.18 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท้ัง
สองระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 54.42 61.24 

 
 
 
 
 
             รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผลการนิเทศครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 77 80 157 78.5 ดีมาก 
นางวิจิตร อาสาสุข 84 89 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 90 87 177 88.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวจตุพร ผมท า 75 88 163 81.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 83 88 171 85.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 94 79 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางล าเพยพรรณ          พิมพ์จันทร์ 93 85 178 89 ดีเยี่ยม 
นางสาวละอองศรี สุขทวี 85 81 166 83 ดีเยี่ยม 
นางสมพิศ หมวดประโคน 94 90 184 92 ดีเยี่ยม 
นางสาวทัศนีย์ ฉ่ าสันเทียะ 86 80 166 83 ดีเยี่ยม 
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 95 89 184 92 ดีเยี่ยม 
นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 81 92 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 91 89 180 90 ดีเยี่ยม 
นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 90 80 170 85 ดีเยี่ยม 
นางสาวพจนา               ศรีกระทุ่ม 90 90 180 90 ดีเยี่ยม 
นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ 81 - 81 81 ดีเยี่ยม 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าครูที่ได้คะแนนมาก
ที่สุด คือ  นางสมพิศ หมวดประโคน และนางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์  คิดเป็นร้อยละ 92  รองลงมาคือ 
นางสาวชลละดา  ชิวรัมย์ และนางสาวพจนา    ศรีกระทุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 90 และล าดับที่น้อยที่สุด คือนางสาว
อารดา  หิรัญศดานันท์  คิดเป็นร้อยละ 78.5  และ จากผลคะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 16 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.75  ได้คะแนนดีมากจ านวน  
1 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.25  

 และจากตารางที่ 2 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  78.5 ถึง 92 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุม
ห้องเรียนน่าเรียน 
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงหน้าฟังเด็กๆให้ความสนใจครูมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้มากข้ึนกว่าเดิม ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อมาสอนเพื่อดึง
ความสนใจของนักเรียน 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น   จ านวนนักเรียน            ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 97.64 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 94.88 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 89.57 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 89.97 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 85.25 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 68.30 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 26.23 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 74.69 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 67.48 

รวม 2,467 64.36 
 
ผลการประเมินระดับชาติ  O-net ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ระดับชั้น ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน หมายเหตุ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 37.50 53.74 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท้ัง

สองระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 30.04 32.13 
 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลการนิเทศครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางสาวอนงค์ คอนรัมย์ 78 77 155 77.5 ดีมาก 
นางสาวจรรยา คนชุม 85 75 160 80 ดีเยี่ยม 
นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม 85 84 169 84.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวปัณณ์ธารี            ศรีแก้ว 80 94 174 87 ดีเยี่ยม 
นางวิลาวัลย ์ บุญน าพา 92 81 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 93 89 182 91 ดีเยี่ยม 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าครูที่ได้คะแนนมาก

ที่สุด คือ  นางนภาพร  บัตรประโคน คิดเป็นร้อยละ 93  รองลงมาคือ นางสาวธัญจิรา  ทองเรือง  คิดเป็นร้อย
ละ 92 และล าดับที่น้อยที่สุด คือนางสาวอนงค์  คอนรัมย์   คิดเป็นร้อยละ 77.5   และจากผลคะแนน การนิเทศ
พบว่าครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจ านวนครูทั้งหมด 14 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 
85.71  ได้คะแนนดีมากจ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.28  

และจากตารางที ่3 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  77.5 ถึง 93 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุม
ห้องเรียนน่าเรียน 
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดีเสียงดังฟังชัดเด็กๆให้ความสนใจครูมีกิจกรรมที่หลากหลายครูมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อ
มาสอนเพ่ือดึงความสนใจของนักเรียน มีการทดลอง และให้นักเรียนฝึกการสังเกต แล้วบันทึกข้อมูล 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ครูมี
เกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้นักเรียนสนใจ 
พฤติกรรมนักเรียน 

นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 95 74 169 84.5 ดีเยี่ยม 
นางนภาพร บัตรประโคน 94 92 186 93 ดีเยี่ยม 
นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 90 90 180 90 ดีเยี่ยม 
นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 97 87 184 92 ดีเยี่ยม 
นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 82 74 156 78 ดีมาก 
นางมลฤดี เฮงขวัญ 85 81 166 83 ดีเยี่ยม 
นางสาวปวีณา สาระถี 89 81 170 85 ดีเยี่ยม 
นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 89 83 172 86 ดีเยี่ยม 
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 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น   จ านวนนักเรียน           ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 97.05 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 96.99 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 89.86 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 91.45 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 87.91 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 78.39 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 52.79 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 51.88 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 75.61 

รวม 2,467 75.14 
 
ผลการประเมินระดับชาติ  O-net ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ระดับชั้น ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน หมายเหตุ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 39.93 48.40 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท้ัง

สองระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 36.10 38.57 
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   รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลจากการนิเทศครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
ครูที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ  นางสุรัชวดี พิริยะตระกูลคิดเป็นร้อยละ 93.5  รองลงมาคือ นางสาวสายสุนีย์  
เขียวรัมย์  คิดเป็นร้อยละ 92 และล าดับที่น้อยที่สุด คือนางสาวรัศมี  ทิรอดรัมย์   คิดเป็นร้อยละ 79  และจาก
ผลคะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  มีจ านวนครูทั้งหมด 14 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 13 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 92.85  ได้คะแนนดีมากจ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.14  

และจากตารางที่ 4 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  79 ถึง 93.5 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุม
ห้องเรียนน่าเรียน 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล  92 95 187 93.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวดวงพร พรสาร 80 80 160 80 ดีเยี่ยม 
นางเมทินี ราชวงศ ์ 85 94 179 89.5 ดีเยี่ยม 
นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 85 83 168 84 ดีเยี่ยม 
นางปาริชาติ วาปีโส 89 88 177 88.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 90 82 172 86 ดีเยี่ยม 
นางมนทกานต์ ดาทอง 90 83 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 93 89 182 91 ดีเยี่ยม 
นางสุชาดา ประโมทะโก 89 82 171 85.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวสายสุณี เขียวรัมย ์ 93 91 184 92 ดีเยี่ยม 
นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 91 90 181 90.5 ดีเยี่ยม 
นายจตุพล อ่อนสีทัน 87 85 172 86 ดีเยี่ยม 
นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์ 83 75 158 79 ดีมาก 
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 86 77 163 81.5 ดีเยี่ยม 
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ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดีเสียงดังฟังชัดเด็กๆ ครูมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนให้ความ
สนใจ ครูมีกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อมาสอนมีวิธีการดึงดูด
ความสนใจนักเรียนโดยการใช้สื่อ เพื่อดึงความสนใจมีการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามากล่อม
เกลาจิตใจนักเรียน 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ครูมี
เกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้นักเรียนสนใจ 
พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของครู 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น     จ านวนนักเรียน           ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 94.10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 95.48 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 88.79 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 88.20 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 84.37 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 89.53 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 47.67 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 63.13 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 80.21 

รวม 2,467 76.86 
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        รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลจากการนิเทศครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาพลศึกษา พบว่าครูที่ได้คะแนน
มากที่สุด คือ  นางสาวสุมิตรา  ปลื้มกมล  คิดเป็นร้อยละ 91.0  รองลงมาคือ นายชนเทพ   สังข์ทองหลาง  คิด
เป็นร้อยละ 87.5  และล าดับที่น้อยที่สุด คือ นายวิรัช   หมวดประโคนและ นางจีระวรรณ  เดชสันเทียะ  คิด
เป็นร้อยละ 77.5  และจากผลคะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระสุขศึกษาพลศึกษา  มีจ านวนครูทั้งหมด 6  คน  
ได้ระดับดีเยี่ยม 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.66  ได้คะแนนดีมากจ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.33  

และจากตารางที่ 5 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการสุขศึกษาพล
ศึกษา ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  77.5 ถึง 91.0 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

คร ูมีจัดบรรยากาศในการสอนได้ด ีมีการให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดีเสียงดังฟังชัดเด็กๆ ครูมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนให้ความ
สนใจ ครูมีกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อมาสอนเพ่ือดึงความสนใจ 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้นมีการฝึกระเบียบวินัยในด้านต่างๆ วิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 
ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ครูมีเกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนสนใจ 
 
 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นายวิรัช หมวดประโคน         93 62 155 77.5 ดีมาก 
นางสาววันทนา แผ้วพลสง 91 81 172 86 ดีเยี่ยม 
นายอ านวย สังข์ทองหลาง 73 87 160 80 ดีเยี่ยม 
นางสาวสุมิตรา ปลื้มกมล 90 92 182 91 ดีเยี่ยม 
นางจีระวรรณ เดชสันเทียะ 95 60 155 77.5 ดีมาก 
นายชนเทพ สังข์ทองหลาง 92 83 175 87.5 ดีเยี่ยม 
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พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของครู 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 
ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น     จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 99.71 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 88.12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 93.81 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 97.05 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 98.85 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 58.39 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 53.29 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 69.92 

รวม 2,467 78.38 
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รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลจากการนิเทศครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ศิลปะ พบว่าครูที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ  

นายกวีพงษ์  พลเสพ คิดเป็นร้อยละ 86.5  รองลงมาคือ นางสาวโสรญา   สีอุเป  คิดเป็นร้อยละ 85  และล าดับ
ที่น้อยที่สุด คือ นายอติกานต์  ช านาญชัยศรี   คิดเป็นร้อยละ 68  และจากผลคะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระ
ดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ มีจ านวนครูทั้งหมด 10 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.0  ได้คะแนนดี
มากจ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.0 ได้คะแนนดีจ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.0 

 และจากตารางที่ 6 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการ ศิลปะ ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  68 ถึง 86.5 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุม
ห้องเรียนน่าเรียน 

 
 
 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นายสมจิตร เวียงใต้ 80 73 153 76.5 ดีมาก 
นายกวีพงษ์ พลเสพ 89 84 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ 70 94 164 82 ดีเยี่ยม 
นายกฤตภาส ฉะพรรณรังสี 85 75 160 80 ดีเยี่ยม 
นายสิริชัย ค าพิสมัย 76 92 168 84 ดีเยี่ยม 
นางสาวโสรญา                สีอุเป 85 85 170 85 ดีเยี่ยม 
นายตัณติกร สุขศรี 86 76 162 81 ดีเยี่ยม 
นายสุรเสกข์ อินทร์ประโคน 71 93 164 82 ดีเยี่ยม 
นายอติกานต์ ช านาญชัยศรี 54 82 136 68 ดี 
นางสุวนันท์ วันทะมาตย์ 76 90 166 83 ดีเยี่ยม 
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ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดี ครูมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนให้ความสนใจ ครูมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อมาสอนเพ่ือดึงความสนใจ มีการใช้ภาพและ
สีมากระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ครูมี
เกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้นักเรียนสนใจ 
พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของครู 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับช้ัน ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น     จ านวนนักเรียน           ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 99.71 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 99.10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 99.71 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 99.71 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 76.11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 77.55 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 85.77 

รวม 2,467 88.02 
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รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลจากการนิเทศครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าครูที่

ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ  นางอุไรวรรณ  ธนูศร  คิดเป็นร้อยละ 90.5  รองลงมาคือ นางสาวรพีพร  จ าปาพันธ์ 
คิดเป็นร้อยละ 90  และล าดับที่น้อยที่สุด คือ นางวงศ์จันทร์  จันทร์ศิริ   คิดเป็นร้อยละ 67.5 และจากผล
คะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีจ านวนครูทั้งหมด 8 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 6 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 75.0  ได้คะแนนดีมากจ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.5 ได้คะแนนดีจ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 12.5 

และจากตารางที่ 7 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  67.5 ถึง 90.5 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนได้ดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุมห้องเรียนน่าเรียน  
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดีเสียงดังฟังชัดเด็กๆให้ความสนใจครูมีกิจกรรมที่หลากหลายครูมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้ในวิชาที่ตนเองสอน ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อ
มาสอนเพ่ือดึงความสนใจของนักเรียน มีการทดสอบ การลงมืปฏิบัติจริง  
 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางอุไรวรรณ ธนูศร 95 86 181 90.5 ดีเยี่ยม 
นายภาณุพงษ์ สายหงส์ 83 88 171 85.5 ดีเยี่ยม 
นางวงศ์จันทร์ จันทร์ศิริ 74 61 135 67.5 ดี 
นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว 81 86 167 83.5 ดีเยี่ยม 
นายสุพจน์ มูลรังสี 81 75 156 78 ดีมาก 
นางสาวรพีพร จ าปาพันธ์ 93 87 180 90 ดีเยี่ยม 
นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 83 91 174 87 ดีเยี่ยม 
นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 93 85 178 89 ดีเยี่ยม 
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การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ครูมี
เกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้นักเรียนสนใจ 
พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนมีความมั่นใจ นักเรียนสนใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น    จ านวนนักเรียน           ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 97.05 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 99.71 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 95.94 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 57.81 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 85.98 

รวม 2,467 89.81 
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            รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลจากการนิเทศครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประทศ 
ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 

นิเทศคร ู
นักเรียน

ประเมินครู 
รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 88 91 179 89.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวภาริณี วรรณทวี 93 88 181 90.5 ดีเยี่ยม 
นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 88 89 177 88.5 ดีเยี่ยม 
นางพรรณี คืนดี 90 94 184 92 ดีเยี่ยม 
นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร 73 83 156 78 ดีมาก 
นางอรดี ศรีรัตน์ 85 80 165 82.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 85 76 161 80.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 83 83 166 83 ดีเยี่ยม 
นางละออง แว่นศิลา 93 76 169 84.5 ดีเยี่ยม 
นางเยาวมาลย์ บุญผาง 76 80 156 78 ดีมาก 
นายวันชัย ดึแฮ 89 65 154 77 ดีมาก 
นางสาวปารวี ชมโคกกรวด 74 81 155 77.5 ดีมาก 
นางสาวอ าไพ เภาตนะ 85 94 179 89.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวจันทิมา พันธ์มณี 82 88 170 85 ดีเยี่ยม 
MRS.MARY ANN MERCOLITA 69 92 161 80.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี 76  - 76 76 ดีมาก 
Mr.Wilfredo D. Padoga Jr. 70 79 149 74.5 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ พบว่าครูที่ได้คะแนน

มากที่สุด คือ  นางพรรณี    คืนดี  คิดเป็นร้อยละ 92  รองลงมาคือ นางสาวภาริณี  วรรณทวี คิดเป็นร้อยละ 
90.5  และล าดับที่น้อยที่สุด คือ Mr.Wilfredo D Padoga Jr.  คิดเป็นร้อยละ 74.5  และจากผลคะแนน การ
นิเทศพบว่าครูสาระภาษาต่างประเทศ มีจ านวนครูทั้งหมด 17 คน  ได้ระดับดีเยี่ยม 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 
64.70  ได้คะแนนดีมากจ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.85  

และจากตารางที่ 8 พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการ
ภาษาต่างประเทศได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  74.5 ถึง 92 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  
ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุม
ห้องเรียนน่าเรียน 
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดีเสียงดังฟังชัดเด็กๆ ครูมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนให้ความ
สนใจ ครูมีกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อมาสอนเพ่ือดึงความสนใจ 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ครูมี
เกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้นักเรียนสนใจ 
พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของครู 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ัน ป.1-6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น     จ านวนนักเรียน           ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 339 82.89 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 332 98.19 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 345 75.95 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 339 80.24 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 339 67.55 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 347 61.10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 143 29.37 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 57.82 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123 55.29 

รวม 2,467 62.50 
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ผลการประเมินระดับชาติ  O-net ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ระดับชั้น ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน หมายเหตุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 39.24 55.68 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1
ระดับคือระดับชั้น ป.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 29.49 28.49 

  
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศการเรียนการสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางที่ 1 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอนฝา่ยวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561   

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

1. ด้านบรรยากาศห้องเรียน 
 1. มีบอร์ดความรู ้ 4.32 0.69 15.97 มาก 
 2. มีป้ายแสดงข้อมลูสถติิของนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน 4.30 0.70 16.19 มาก 
 3. มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ 4.45 0.67 15.16 มาก 
 4. จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรยีนสะอาด  เป็นระเบียบ 3.99 0.69 17.18 มาก 
 5. มีการจัดมมุรักการอ่าน 3.95 0.83 20.90 มาก 
2. บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน 

 1. พูดด้วยความสุภาพ  น้ าเสยีงหน้าฟังและเร้าความสนใจ
ของนักเรียน 

4.25 
 

0.61 
 

14.42 
 

มาก 
 

 2. แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นคร ู 4.67 0.51 10.86 มากที่สุด 
 3. ควบคุมดูแลการจัดห้องเรียนใหอ้ยู่ในสถานท่ีเรียบร้อย 4.24 0.69 16.23 มาก 
 4. ความเช่ือมั่นในตนเอง 4.40 0.63 14.30 มาก 
 5.  ตรงต่อเวลา  ใช้เวลาสอนอย่างเต็มเวลา 4.51 0.62 13.83 มากที่สุด 
3. การด าเนินการสอน 

 1. เตรียมวสัดุ-อุปกรณ์  สื่อ  กิจกรรม  พร้อมส าหรับการ
สอน 

4.08 
 

0.72 17.61 
 

มาก 
 

 2. การสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรม 4.00 0.69 17.30 มาก 
 3. การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย (การบรรยาย,การสาธิต

,เรียนเป็นกลุ่ม,การายงานหน้าช้ัน,การค้นคว้านอกห้อง,การ
ปฏิบัติจริงและอื่นๆ) 

3.92 0.68 
 
 

17.36 
 

มาก 

 4. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 3.86 0.59 15.27 มาก 
4. พฤติกรรมนักเรียน 

 1. กล้าสนทนาซักถามผู้สอน 4.02 0.54 13.41 มาก 
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ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

 2. กระตือรือร้นที่จะเรยีน 4.11 0.62 15.18 มาก 
 3. มีความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใส มีมารยาทและระเบียบ

วินัย 
4.13 0.62 15.04 

 
มาก 

 
 4. สนใจปฏิบัติกิจกรรมตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 4.18 0.64 15.21 มาก 
5. การวัดและประเมินผล 

 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 4.25 
 

0.57 13.40 
 

มาก 

 2. การท าแบบทดสอบระหว่างเรยีน (สอบปรนัย,สอบอตันัย,
สอบปฏิบัติ,การรายงาน,การมอบหมายงาน,การท า
แบบฝึกหัด) 

3.91 0.64 16.39 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.42 10.08 มาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การนิเทศการเรียนการสอนในการตรงต่อเวลา  ใช้เวลาสอนอยา่งเต็มเวลา ข้อ 2.5  มีค่าเฉลีย่มาก คิดเป็นร้อยละ  13.83 
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ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ 

ครั้งที่ 1 /  2561 
วันที่  20 พฤษภาคม2561 

ณ  ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
********************************************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

1. ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2560 และขอบคุณคณะครูกลุ่มวิชาการที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. แจ้งเวลาช่วงการนิเทศการเรียนการสอน 
3. แจ้งแนวทางในการด าเนินงานนิเทศ 
4. แจ้งปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน 
5. แจ้งก าหนดเวลาการส่งแบบประเมินการนิเทศตามปฏิทินงานนิเทศ 
6. ก าหนดให้ 18 มิถุนายน 2561 เริ่มนิเทศการเรียนการสอน 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการประชุม 
 
 ไม่มีรับรองรายงานการประชุม 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          1. เรื่องงานนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือสอน มอบหมายให้ครูหัวหน้าสาย หัวหน้าสาระเป็นผู้จัดการ
นิเทศให้เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์การนิเทศการเรียนการสอน  
 2. หลักการปฏิบัติในการนิเทศการเรียนการสอน 
 3. ปฏิทินงานของฝ่ายนิเทศการเรียนการสอน 
 4. รายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 
          5. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
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ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ 

ครั้งที่ 2 /  2561 
วันที่  10 กุมภาพันธ์  2562 

ณ  ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
********************************************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

1. ประชุมครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระเพ่ือท าการสรุปผลการนิเทศ 
2. น าผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอนมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา

ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการประชุม 
 
 จากการประชุมครั้งที่ 1 หัวหน้าสายรับทราบการประชุมการนิเทศการเรียนการสอนแล้วน าไปปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน หัวหน้าสายด าเนินการนิเทศตามปฏิทินส่งแบบประเมินการนิเทศตามปฏิทินงานนิเทศ
ก าหนดให้ 1 กุมภาพันธ์  2562 สรุปผลการนิเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
           
 1. หัวหน้าสายและหัวหน้าสาระแจ้งเพื่อเตรียมการนิเทศใน ปีการศึกษา 2562  
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รายงานผลคะแนนรวมจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล 
นิเทศ
ครั้งที1่ 

นิเทศ
ครั้งที2่ 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

18/06/61 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล  92 95 187 93.5 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสาวอนงค์ คอนรัมย์ 78 77 155 77.5 ดีมาก 
20/06/61 นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์ 76 88 164 82 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางสาวดวงพร พรสาร 80 80 160 80 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 77 80 157 78.5 ดีมาก 
25/06/61 นางวิจิตร อาสาสุข 84 89 173 86.5 ดีเยี่ยม 
26/06/61 นางสาวจรรยา คนชุม 85 75 160 80 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางสาวพรรณพา เสนาโนฤทธิ์ 87 84 171 85.5 ดีเยี่ยม 
28/06/61 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 90 87 87 88.5 ดีเยี่ยม 
29/06/61 นางภรภัทร แก่งสันเทียะ 82 86 168 84 ดีเยี่ยม 
18/06/61 นางเมทินี ราชวงศ ์ 85 94 179 89.5 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 85 83 168 84 ดีเยี่ยม 
20/06/61 นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม 85 84 169 84.5 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางสาวจตุพร ผมท า 75 88 163 81.5 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางสาวปัณณ์ธารี           ศรีแก้ว 80 94 174 87 ดีเยี่ยม 
25/06/61 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 83 88 171 85.5 ดีเยี่ยม 
26/06/61 นางปาริชาติ วาปีโส 89 88 177 88.5 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางนัตยา โซ่ไธสง 85 94 179 89.5 ดีเยี่ยม 
28/06/61 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 90 84 84 87 ดีเยี่ยม 
18/06/61 นางวรินทร เอิบอิ่ม 90 83 173 86.5 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสาวจิรุดารณ ์ เพ่ิมสุขพัฒน์ 90 76 166 83 ดีเยี่ยม 
20/06/61 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 90 82 172 86 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางมนทกานต์ ดาทอง 90 83 173 86.5 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางสาวดวงพร เข็มทอง 87 91 178 89 ดีเยี่ยม 
25/06/61 นางวิลาวัลย ์ บุญน าพา 92 81 173 86.5 ดีเยี่ยม 
26/06/61 นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 93 89 182 91 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 94 79 173 86.5 ดีเยี่ยม 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล 
นิเทศ
ครั้งที1่ 

นิเทศ
ครั้งที2่ 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

28/06/61 นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 95 74 169 84.5 ดีเยี่ยม 
29/06/61 นางล าเพยพรรณ          พิมพ์จันทร์ 93 85 85 89 ดีเยี่ยม 
18/06/61 นางนภาพร บัตรประโคน 94 92 186 93 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสาวละอองศรี สุขทวี 85 81 166 83 ดีเยี่ยม 
20/06/61 นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 88 91 179 89.5 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 87 80 167 83.5 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย ์ 93 91 184 92 ดีเยี่ยม 
25/06/61 นางสาวดวงใจ แสนกล้า 94 90 184 92 ดีเยี่ยม 
26/06/61 นางสาวภาริณี วรรณทวี 93 88 181 90.5 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางสมพิศ หมวดประโคน 94 90 184 92 ดีเยี่ยม 
28/06/61 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 92 90 90 91 ดีเยี่ยม 
18/06/61 นางสาววชิราภรณ ์ ระตาภรณ์ 95 89 184 92 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสาวัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 96 91 187 93.5 ดีเยี่ยม 
20/06/61 นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 88 89 177 88.5 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ 90 90 180 90 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางอุไรวรรณ ธนูศร 95 86 181 90.5 ดีเยี่ยม 
25/06/61 นางสาวทัศนีย์ ฉ่ าสันเทียะ 86 80 166 83 ดีเยี่ยม 
26/06/61 นางพรรณี คืนดี 90 94 94 92 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 97 87 184 92 ดีเยี่ยม 
28/06/61 นางภริตพร นวลเท่า 99 92 191 95.5 ดีเยี่ยม 
18/06/61 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 94 93 187 93.5 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 81 92 173 86.5 ดีเยี่ยม 
20/06/61 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 88 87 175 87.5 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางสุชาดา ประโมทะโก 89 82 171 85.5 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร 80 83 163 81.5 ดีเยี่ยม 
25/06/61 นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 82 74 156 78 ดีมาก 
26/06/61 นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 91 89 180 90 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางมลฤดี เฮงขวัญ 85 81 166 83 ดีเยี่ยม 
28/06/61 นางอรดี ศรีรัตน์ 85 80 165 82.5 ดีเยี่ยม 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล 
นิเทศ
ครั้งที1่ 

นิเทศ
ครั้งที2่ 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

18/06/61 นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 90 80 170 85 ดีเยี่ยม 
19/06/61 นางสาวกัลยา มั่งค่ัง 81 78 159 79.5 ดีเยี่ยม 
20/06/61 นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 85 76 161 80.5 ดีเยี่ยม 
21/06/61 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 90 90 180 90 ดีเยี่ยม 
22/06/61 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 83 83 166 83 ดีเยี่ยม 
25/06/61 นางสาวปวีณา สาระถี 89 81 170 85 ดีเยี่ยม 
26/06/61 นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 89 83 172 86 ดีเยี่ยม 
27/06/61 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 91 90 181 90.5 ดีเยี่ยม 
28/06/61 นางสาวพิมรดา แวดล้อม 85 89 174 87 ดีเยี่ยม 
29/06/61 นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ 81 - 81 81 ดีเยี่ยม 
01/07/61 นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 80 75 155 77.5 ดีมาก 
02/07/61 นายเทพตรีชา ศรีคุณ 76 71 147 73.5 ดีมาก 
03/07/61 นายสิรภพ วาปีโส 74 94 168 84 ดีเยี่ยม 
04/07/61 นายภาณุพงษ์ สายหงส์ 83 88 171 85.5 ดีเยี่ยม 
05/07/61 นางวงศ์จันทร์ จันทร์ศิริ 74 61 135 67.5 ดี 
06/07/61 นายสุพจน์ มูลรังสี 81 75 156 78 ดีมาก 
09/07/61 นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว 81 86 167 83.5 ดีเยี่ยม 
10/07/61 นางสาวรพีพร จ าปาพันธ์ 93 87 180 90 ดีเยี่ยม 
11/07/61 นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 83 91 174 87 ดีเยี่ยม 
12/07/61 นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 93 85 178 89 ดีเยี่ยม 
13/07/61 นางละออง แว่นศิลา 93 76 169 84.5 ดีเยี่ยม 
16/07/61 นางเยาวมาลย์ บุญผาง 76 80 156 78 ดีมาก 
17/07/61 นายวันชัย ดึแฮ 89 65 154 77 ดีมาก 
18/07/61 นางสาวปารวี ชมโคกกรวด 74 81 155 77.5 ดีมาก 
19/07/61 นางสาวอ าไพ เภาตนะ 85 94 179 89.5 ดีเยี่ยม 
20/07/61 นางสาวจันทิมา พันธ์มณี 82 88 170 85 ดีเยี่ยม 
21/07/61 MRS.MARY ANN MERCOLITA 69 92 161 80.5 ดีเยี่ยม 
23/07/61 นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี 76  - 76 76 ดีมาก 
24/07/61 Mr.Wilfredo D. Padoga Jr. 70 79 149 74.5 ดีมาก 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล 
นิเทศ
ครั้งที1่ 

นิเทศ
ครั้งที2่ 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

25/07/61 นายสมจิตร เวียงใต้ 80 73 153 76.5 ดีมาก 
26/07/61 นายกวีพงษ์ พลเสพ 89 84 173 86.5 ดีเยี่ยม 
31/07/61 นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ 70 94 164 82 ดีเยี่ยม 
02/07/61 นายกฤตภาส ฉะพรรณรังสี 85 75 160 80 ดีเยี่ยม 
03/07/61 นายสิริชัย ค าพิสมัย 76 92 168 84 ดีเยี่ยม 
04/07/61 นางสาวโสรญา                สีอุเป 85 85 170 85 ดีเยี่ยม 
05/07/61 นายตัณติกร สุขศรี 86 76 162 81 ดีเยี่ยม 
06/07/61 นายสุรเสกข์ อินทร์ประโคน 71 93 164 82 ดีเยี่ยม 
09/07/61 นายอติกานต์ ช านาญชัยศรี 54 82 136 68 ดี 
10/07/61 นางสุวนันท์ วันทะมาตย์ 76 90 166 83 ดีเยี่ยม 
11/07/61 นายจตุพล อ่อนสีทัน 87 85 172 86 ดีเยี่ยม 
12/07/61 นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์ 84 75 159 79.5 ดีเยี่ยม 
13/07/61 นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 86 77 163 81.5 ดีเยี่ยม 
16/07/61 นางสาวยุภาพร สอวิหก 89 91 180 90 ดีเยี่ยม 
17/07/61 นายจักรภัทร ศรีอินทร์ 68 81 149 74.5 ดีมาก 
18/07/61 นายวิรัช หมวดประโคน 93 62 155 77.5 ดีมาก 
19/07/61 นางสาววันทนา แผ้วพลสง 91 81 172 86 ดีเยี่ยม 
20/07/61 นายอ านวย สังข์ทองหลาง 73 87 160 80 ดีเยี่ยม 
21/07/61 นางสาวสุมิตรา ปลื้มกมล 90 92 182 91 ดีเยี่ยม 
23/07/61 นางจีระวรรณ เดชสันเทียะ 95 60 155 77.5 ดีมาก 
24/07/61 นายชนเทพ สังข์ทองหลาง 92 83 175 87.5 ดีเยี่ยม 
25/07/61 นายโสฬส                       โพธิ์ศรี 73 84 157 78.5 ดีมาก 
26/07/61 นางสาวปิยากร แฉล้มรัมย์ 71 - 71 71 ดีมาก 
31/07/61 นายฐาปนัจ ขีรัมย์ 86 88 174 87 ดีเยี่ยม 
23/07/61 นางพิสมัย นพคุณ - 86 86 86 ดีเยี่ยม 
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เกณฑ์การสรุปผลการประเมินนิเทศครู 
 

ระดับ ช่วงคะแนน 
ดีเยี่ยม 80-100 คะแนน 
ดีมาก 70-79 คะแนน 
ดี 60-69 คะแนน 
พอใช้ 50-59 คะแนน 
ควรปรับปรุง 40-49 คะแนน 
ควรปรับปรุงเร่งด่วน 0-39 คะแนน 
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ล าดับที ่   4 หน่วยงาน งานนิเทศการเรียนการสอน ฝ่าย            วชิาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2,4..ยุทธศาสตร์ข้อที่ ..1,3,6...เป้าหมายข้อที่..2,3.. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที.่.....3.1-3.2.............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งช้ีที่........10.5.................... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางแผนการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไป
สะท้อนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ
น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
   2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือนิเทศ 
   3. เพ่ือด าเนินการนิเทศ 
   4. เพ่ือสรุปรายงานผลการ
นิเทศในการเรียนการสอนครูทุก
กลุ่มสาระครอบคลุมสะท้อน
คุณภาพครูมุ่งสู่สากล 
   5. เพ่ือจัดท าสรุปผลรายงาน
การด าเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ
การเรียนการสอนเพื่อ 
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรมการนิเทศ
ภายใน 
1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
1.1.3 เตรียมจัดท าตารางปฏิบัติงาน
นิเทศ 
       1.1.4 เตรียมจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้แก่ 
แบบฟอร์มการนิเทศ ปฏิทิน การนิเทศ 
ฯลฯ  
 

 
21 พ.ค.2561 

 
21 พ.ค.2561 

 
21 พ.ค.2561 

 
21 พ.ค.2561 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 จัดท าค าสั่งการนิเทศและ
น าเสนอให้ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติ

 
 

 
23 พ.ค.2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
1. มีการวางแผนการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไป
สะท้อนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ
น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
   2. มีการจัดท าเครื่องมือนิเทศ 
   3. มีการด าเนินการนิเทศ 
   4. มีการสรุปรายงานผลการ
นิเทศในการเรียนการสอนครูทุก
กลุ่มสาระครอบคลุมสะท้อน
คุณภาพครูมุ่งสู่สากล 
   5. มีการจัดท าสรุปผลรายงาน
การด าเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน 
 

การแต่งตั้ง 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงาน
นิเทศปีการศึกษา 2561 
   2.3 จัดท าเอกสารเครื่องมือการ
นิเทศและที่เก่ียวข้อง 
   2.4 จัดท าตารางและปฏิทินการ
นิเทศปีการศึกษา 2561 
   2.5 จัดอบรมครูที่เป็น
คณะกรรมการการนิเทศ 
   2.6 ประสานงานกับงานการเรียน
การสอนเพ่ือแจ้งปฏิทินการนิเทศ
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.7 ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินการ
นิเทศปีการศึกษา 2561 

 
 

25 พ.ค.2561 
 
 

28-29 พ.ค.2561 
 

30-31 พ.ค.2561 
 

1 มิ.ย.2561 
 

4 มิ.ย. – ก.ย. 61 
 
 

พ.ย. 60 – ก.พ. 61 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปปรับปรุงพัฒนา
จัดกระบวนการเรียนการสอน 
   2. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกล่มสาระการเรียนรู้ทุก
ชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา 
   3. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับชาติในช้ันประถมศกึษา
ปีท่ี 3,6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานนิเทศท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือนิเทศ 
   3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
นิเทศแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 

 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
สรุปผลรายภาค
เรียนและรายปี

การศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
 1. แบบประเมินการนิเทศ 
   2. แบบประเมินการพร้อมสู่
สากลครูผู้สอน 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและ
ภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

 
 

รายเดือน/รายภาค
เรียนและรายปี

การศึกษา 
มีนาคม 2561 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน นิเทศการเรียนการสอน   ฝ่าย วิชาการ 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

1 กระดาษ A4 จัดท า

เอกสารฝ่ายวิชาการ 
80 แกรม 
“Duble A”  
 

120 - 4 480 - 

2 จัดท าเอกสาร
ด าเนินการ 

ส ารองด าเนินการ - - - 500 - 

3 ค่าล้างรูป ส ารองด าเนินการ 5 - 100 500 - 

4 ค่ากระดาษโฟโต้ ส ารองด าเนินการ 150 - 2 300 - 

5 แฟ้ม ส ารองด าเนินการ 70 - 2 140 - 

6 กระดาษสี ส ารองด าเนินการ 90 - 2 180 - 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) 2,100 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน..........2,100........................... งบจัดหา......................................... 
 
          ผู้เสนอ           ผู้พิจารณา 
 
    
        (นางสาวชัญญานุช  เกิดผล)                                  (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล)  
   หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้เห็นชอบ                                                           ผู้อนุมัติ 
 
 

          (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                       (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ประมวลรูปภาพกจิกรรม 
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คุณครูใหน้กัเรียนท ำสมำธิก่อนเรียน 
 

 
                       

นกัเรียนตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนเป็นอยำ่งมำก 
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                                     นกัเรียนซกัถำมขอ้สงสัยในรำยวชิำท่ีตนเองไม่เขำ้ใจ 
 

 
 

คุณครูเอำใจใส่นกัเรียนทุกคนและช้ีแนะรำยบุคคล 



   59 
  

 
 

 
 

คุณครูมีเทคนิคกำรสอนท่ีน่ำสนใจ 
 

 
                              ผลงำนของนกัเรียนหลงัจำกฟังครูอธิบำยและลงมือปฏิบติั 
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พี่ๆมธัยมตั้งใจเรียนอยำ่งมีควำมสุข 
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คุณครูใชว้ธีิถำมตอบเป็นรำยบุคลสลบักำรสอน 
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พี่ๆมธัยมท ำแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

 


