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1.  หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ได้มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม คือ
การศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) อีกท้ังเป็นการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  
 โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การบริหารจัดการคุณภาพ เพ่ือพัฒนาครู
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร  
ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ  ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น นักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนได้ดำเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ 
แบบบันได 5 ขั้น และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.2  เพ่ือให้ครูได้รับการนิเทศ สังเกตการสอน และนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 2.3  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 2.4  เพ่ือให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  (NT และ O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
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3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
  3.1.2  นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอนทุกชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สามารถนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 85 ขึ้นไป 
            3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   
  3.2.3  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
และ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
   
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง 16 เดือน พฤษภาคม 2562 ถึง  
31 เดือน มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 4.1  ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4.3  ประชุมคณะกรรมการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
และความต้องการ จัดทำโครงการและกำหนดกิจกรรมการนิเทศ และกำหนดแผนการนิเทศ 
 4.4  เตรียมและสร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
นิเทศภายใน 
 4.5  ดำเนินการนิเทศและสังเกตการสอนตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
 4.6  ประเมินโครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 4.7  สรุปผลการดำเนินการ  
 4.8  รายงานผลโครงการ 
 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  5,000 บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว               5,000     บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา                  -        บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา                   -        บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- กระดาษถา่ยเอกสาร A๔ 
- กระดาษปก A๔ 
- แฟ้มสอดเอกสาร A๔  
- ไส้แฟ้มสอดพลาสติก A๔  
- กระดาษโฟโต้ 150 g   
- หมึกเติม Epson L220 
- ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,000 
500 

1,000 
250 
250 

1,000 
1,000 

 
 
 
- 

 
 

16 พฤษภาคม 2562 
- 

31 มีนาคม 2563 

 
 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6. การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น และจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
2.  ครูได้รับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
4.  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (O-NET) ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ 

- แบบประเมินการนิเทศ 
ของครูรายบุคคล 
 
- แบบประเมินการนิเทศ 
ของครูรายบุคคล 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ 

- ประเมิน 
 
 
- ประเมิน 
 
- ทดสอบ 
 
- ทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันได 5 ขั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       7.2  ครูนำผลการนิเทศการสอนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
       7.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
       7.๔  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) และ (O-NET)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ 

 
………………………………………………………………………… 
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  (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ              
            (นางศรอัีมพร   ศรีวิไสย)                                    (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)                                       
   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
                                

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายจำลอง  นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 


