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โครงการ  โครงการนิเทศการศึกษา  
แผนงาน    วิชาการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน        
                              ศตวรรษที่ 21  
       กลยุทธที่ 4  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น สพม.พะเยา ข้อ 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
   ข้อ 3. ผู้บริหาร ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ก าหนด
ทิศทางและกรอบแนวทางการศึกษาของชาติไว้หลายประการ เช่น การปฏิรูปกระบวนการบริหารงานด้าน
การศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ประกอบกับการบัญญัติให้สถานศึกษาเป็น
“นิติบุคคล” ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2563 โดยบัญญัติให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านการนิเทศการศึกษา           
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ อาทิเช่น จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
ด าเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การ
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574   ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ได้ตามศักยภาพ  
   การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งเป็นคุณภาพของผู้เรียนที่เชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะมี
คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตลอดทั้งมีทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวน 
การนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เป็นเป้าหมาย
สุดท้าย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการการ
นิเทศการศึกษา โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่สมาชิกได้พัฒนาขีดความสามารถของตน
เพ่ือการสร้างสรรค์งานและการบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนื่อง มาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัด
การศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่ งมีนวัตกรรมที่ เหมาะสมในยุคปัจจุบัน คือ 
Professional Learning Community (PLC) (ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 16.2559: 2) 
 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดในทุก
มาตรฐาน ซึ่งประเด็นส าคัญในการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องเกิดจากกระบวนการบริหารและการ
จัดการ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่จะส่งผลไปสู่คุณภาพของผู้เรียน
โดยตรง โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
   2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 

           1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
และด าเนินการขับเคลื่อนการนิเทศภายในของโรงเรียน 
           2. ครูทุกคนได้รับการนิ เทศอย่างทั่ วถึ ง โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) 
     3.2 ด้านคุณภาพ 

          โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ        
มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุมชี้แจงโครงการการและ 
สร้างความเขาใจระหว่างผู้นิเทศ
และผูร้บัการนิเทศ 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2565 

0 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. การหาความตองการจ าเป็น
ของการนิเทศภายใน 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2565 

0 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. การวางแผนการนิเทศและการ
เตรียมการนิเทศ  

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

พฤษภาคม 
2565 

0 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (Do) 

4. ด าเนินการนิเทศภายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
และ PLC 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

มิถุนายน 
2565 -

มีนาคม 2566 

5,000 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

5.นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

มกราคม – 
มีนาคม 2566 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ
การนิเทศการศึกษา 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

เมษายน 
2566 

0 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร    จ านวน  ..................... บาท 
        (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร   จ านวน  ..................... บาท  
        ( )  โรงเรียน  จัดสรร (งบอุดหนุน)  จ านวน  .......5,000.... บาท  

     (    )  หน่วยงานอื่นๆ ……........ จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 หมึกพิมพ์ 1 2,600 2,600  
2 จัดท าเอกสารทางวิชาการ 40 30 1,200  
3 จัดท าแบบบันทึกการ

ประชุม 
40 15 600  

4 จัดท าเอกสารแบบบันทึก
การนิเทศต่าง ๆ 

40 15 600  

รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจและด าเนินการขับเคลื่อนการ
นิเทศภายในของโรงเรียน 
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง โดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) 

 
การสัมภาษณ์,  
การสอบถาม 

 
 

 

  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบการนิเทศภายในอย่างเขม้แข็ง 
7.2 ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้ 
7.3 ครูและบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพดีขึ้น 
7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                      รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  

 

    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางวินนา  เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

 

             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


