
ชื่อโครงการ   นิเทศภายในโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๕,๖,๗ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๘,๑๐,๑๑,๑๒ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที่  ๑,๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่ ๑,๒ 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค์  โปซิว  นางสาวมลิวัลย์  ดอกเตย 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหลักสูตร  

เทคโนโลยี  ตลอดจนบุคลากร  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ภารกิจ
ส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  การ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะต้อง อาศัยกระบวนการ  ๓  อย่าง คือ กระบวนการ
บริหาร  กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน  ทั้ง  ๓  อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิต   
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  
และมีความสุขได้นั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความส าคัญต่อ การ 
พัฒนาโรงเรียน  ๒  ประการ คือ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น  จากการ ประเมิน
ภายนอกรอบสาม ได้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คือ ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าและจัดท าวิจัย
เพ่ือการพัฒนาสื่อ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และด้านผลการจัดการศึกษาผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  เน้นการปฏิบัติจริง  การทดลองทักษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โครงงาน  ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการการนิเทศภายใน  
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  เพ่ือพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือจะได้ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียน
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษา   โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 



๒.  วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้ 
๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เป้าหมายด้านปริมาณ 

๑. ให้มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 
๒. ให้ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอย่างน้อย  คนละ  ๑  เรื่อง/เดือน 
๓. การประชุมทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  ตลอดปี 
๔. สังเกตการณ์สอน  ทุกชั้นอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง /เดือน/คน 
๕. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง /เดือน/คน 
๖. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

       ๗ .   พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
 

๓.๒  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
            ๑)  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป 
            ๒)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕  ขึ้นไป 
และผล การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ (O-NET) ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ประเทศ    

      ๓)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็น  
ร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
- เตรียมและสร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึก
ต่างๆ และปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายไชยยงค์ โปซิว 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
คณะกรรมการ 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- การประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาค
เรียน 
- ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอย่างน้อย  คนละ  ๑  
เรื่อง/เดือน 
- การประชุมทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  
ตลอดปี   
- สังเกตการณส์อน  ทุกชั้นอย่างน้อยเดือนละ  ๑  
ครั้ง/เดือน/คน 
- นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละ  
๑  ครั้ง /เดือน/คน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

 
๓,๐๐๐ 

 

 
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 
 

-  
นายไชยยงค์ โปซิว 
น.ส.มลิวัลย์  ดอกเตย 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายไชยยงค์ โปซิว 
 

 
 
 
 
 



๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๓,๐๐๐ - - - - 

รวม ๓,๐๐๐ - - - - 
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน ราคา: หน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 - - - 

กระดาษถ่ายเอสาร  ๒๐ ๙๕ ๑,๙๐๐ - - - 
กระดาษท าปก  ๕ ๑๒๐ ๖๐๐ - - - 
แล็คซีน ๑๐ ๕๐ ๕๐๐ - - - 

รวม 
  

๓,๐๐๐ - - - 



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

ร้อยละ ๗๕ 

๒. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทุกสาระการเรียนรู้/
ทุกชั้นเรียน ทั้งระดับสถานศึกษา 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ร้อยละ ๗๕ 

๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ และม.๓   

- รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ    

๓. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

- ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
     ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
               (นายไชยยงค์  โปซิว)                                      (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                 ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้อนุมัติโครงการ       
 


