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1. ช่ือโครงการ  นิเทศภายใน 
2. ช่ือกิจกรรม  นิเทศภายใน 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ  1 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ นางอสมาภรณ์ อักษร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
5. หลักการและเหตุผล 
   การนิเทศการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย 
ประกอบกับในปัจจุบันการศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมว่าจะเป็นวิธีการสอน 
หลักสูตร เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ภารกิจส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องอาศัย
กระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่าง
นี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนให้มีสมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม 
จริยธรรม   ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน  2 ประการ คือ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแกครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมยังต้องไดรับการพัฒนา ในด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษา งานวิชาการจึงไดจัดท าโครงการการนิเทศภายในขึ้นเนื่องด้วยการนิเทศมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนช่วยให้ผู้รับการนิเทศมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญก าลังใจ ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 
ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

6.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได 

6.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
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7. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1. ครูทกุคนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 100               
     2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80     
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการ
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1.1  ประชุมคณะกรรมการ  
1.2   วางแผนด าเนินงานประชุม   
1.3   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
1.4   จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
 

พฤษภาคม 2561 

1. นางอสมาภรณ์ อักษร 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

2 Do 
2.1 นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 

 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

3 Check 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล    
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการประเมินผล
ตามค าสั่ง 

4 Action 
4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน 11,100 บาท จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 ( /  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน 2,000 บาท 
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9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรม :  นิเทศภายใน 2,000 
 
10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตามเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด 
3. ร้อยละของครูทีจ่ัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด 

1. ร้อยละ 100 
 
 
2. ร้อยละ 80 
 
 
 
3. ร้อยละ 80 

1. บันทึกการเข้า
นิเทศ 
 
2. การวัดผล
ประเมินผลของ
โรงเรียน 
3. บันทึกการนิเทศ 
(สังเกตการสอนและ 
ตรวจแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้) 

1. แบบบันทึกการเข้ารับ
การนิเทศ 
 
2. แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
3. แบบบันทึกการนิเทศ 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ครูทุกได้รับการนิเทศและน าผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          

  11.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
11.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้และ 
       นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 

ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางอสมาภรณ์  อักษร) 
                                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

        ลงชื่อ ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
ชื่อกิจกรรม  นิเทศภายใน 
ผู้รับผิดชอบ  นางอสมาภรณ์ อักษร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
วัตถุประสงค์ 

1. ครูได้รับการนิเทศและมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียรู้ 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คร ูจ านวน 50 คน 
  2. นักเรียน จ านวน 900 คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 1.1  ประชุมคณะกรรมการ  

1.2   วางแผนด าเนินงานประชุม   
1.3   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
1.4   จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
 

พฤษภาคม 2561 

1. นางอสมาภรณ์ อักษร 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

2 2.1 นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

3 3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล    
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการประเมินผล
ตามค าสั่ง 

4 4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

งบประมาณ จ านวน 2,000  บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของครูทีไ่ด้รับการ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บันทึกการเข้านิเทศ 1. แบบบันทึกการเข้ารับการนิเทศ 
 
 
 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม

2. การวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียน 

2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 

 

3. ร้อยละ 80 ของครูที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร แผนการ
จดัการเรียนรู้ และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

3. บันทึกการนิเทศ 
(สังเกตการสอนและตรวจแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3. แบบบันทึกการนิเทศ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ครูทุกได้รับการนิเทศและน าผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
  11.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

11.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้และ
นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 
 

ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                              (นางอสมาภรณ์   อักษร)     
             รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมนิเทศภายใน 

 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน 

ที่ 1 
ภาคเรียน 

ที่ 2 
1 กระดาษดับเบิ้ล A  80 แกรม 5 รีม 145 435 290 725  

2 กระดาษโรเนียว A 4  สีขาว 10 รีม 100 500 500 1,000  

3 กระดาษการ์ดสีท าปกสีเหลือง 1 ห่อ 115 115 - 115  

4 เข้าเล่มรายงาน  4 เล่ม 40 80 80 160  

รวม (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 1,130 870 2,000  

 


