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โครงการ        พัฒนางานนิเทศภายใน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ 
                                                    เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

                                           กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

                                           ผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน     มาตรฐานที่ 2/2.4 มาตรฐานที่ 3/3.5 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวสันต์  อนันทวรรณ,นางศิริกร  จันทโคตร 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2564 

*************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๒๒ การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสม  วงเล็บ (๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที ่ 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู ้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู ้เรียนและเรียนรู ้อย่างมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนการ
สอนใหม่ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื ่องและเป็นระบบ สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช ่วยเหลือซึ ่งกันและกัน มีการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. เพื่อให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียน 
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3.เป้าหมาย  
        1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 (1) ครทูุกคนได้รับการนิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (2) ครูทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
        2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            1) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
            2) ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 85 
        3) สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
4.วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1.ของศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐาน

การศึกษา 
ชาติร่วมกัน 

 
1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

  
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางศิริกร  จันทโคตร 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 

กิจกรรรมนิเทศภายใน 

 
 
 
1.นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ
ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาคเรียนละ  
 2 ครั้ง 
- นิเทศภาคเรียนที่ 1 
 
- นิเทศภาคเรียนที่ 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
มิ.ย. - ก.ย.
2564 
พ.ย.2564 
-ม.ค.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางศิริกร  จันทโคตร 

3. ข้ันติดตามตรวจสอบ (C)     
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 

 
 
1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

 
 
ก.ค-ส.ค 
2564 
 
พ.ย-ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 
 
 

 
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางศิริกร  จันทโคตร 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผลของ
การดำเนินกิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

มี.ค. 2565 
  

 นายวสันต์  อนันทวรรณ 
นางศิริกร  จันทโคตร 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ 3,000 บาท 
พัฒนางานนิเทศภายใน   งบประมาณ 3,000บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการ
ปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคารวม 
แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

นิเทศการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอนภายใน 

กระดาษถ่าย
เอกสาร เอ 4 

 2 กล่อง 650 1,300 [/] เงิน
อุดหนุน 

3,000 

แฟ้มสะสมงาน 8 แฟ้ม 100 800 
ไส้แฟ้ม 16 แพ็ก 15 240 
กระดาษปกคละ
สี เอ4  

6 รีม 110 660 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
พัฒนางานนิเทศภายใน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
    1) ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
    2) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
    3) ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- การนิเทศการเรียน
การสอนภายใน 

 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบนิเทศการเรียนการสอน 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2. ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
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การอนุมัติโครงการ 

 
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ) ........................................ ผูเ้สนอโครงการ      
         (นายวสันต์  อนันทวรรณ)                                 (นางศิริกร  จันทโคตร)      

     ตำแหน่ง ครู                    ตำแหน่ง  คร ู
 

 
    ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
   ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายเดชา คเณศโยธิน) 
                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
 
                                ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                           (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


