
งาน/โครงการ:   โครงการนิเทศการศึกษา 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว. 
 
1. วัตถุประสงค ์
   1.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
   1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1  ทุกคนในโรงเรียนไดรับการนิเทศภายใน  
           2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู อย่างน้อยร้อยละ 5        
 
เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ        
มีความเขมแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูใหมีคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    1) ประชุมชี้แจงโครงการการและสร้างความเขาใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
    2) การหาความตองการจ าเป็นของการนิเทศภายใน 
    3.) การวางแผนการนิเทศและการเตรียมการนิเทศ 
    ขั้นด าเนินการ (DO)  
    4) ด าเนินการนิเทศภายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
    5).นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
    6.) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
        - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
        - ปรับปรุงการด าเนินโครงการการนิเทศการศึกษา         
        - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
  
 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการการ
และสร้างความเขาใจ
ระหว่างผู้นิเทศและ 
ผู้รับการนิเทศ 

0 เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษารับทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. การหาความตองการ
จ าเป็นของการนิเทศ
ภายใน 

0 เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการก าหนดปฏิทินด าเนินการ
นิเทศ 

3. การวางแผนการนิเทศและ
การเตรียมการนิเทศ 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการก าหนดปฏิทินด าเนินการ
นิเทศ 

4. ด าเนินการนิเทศภายใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 

0 มิถุนายน 
2564 -
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการ ก ากับ นิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
และงานโครงการ/กิจกรรม 

5. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มกราคม – 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการ ก ากับ นิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
และงานโครงการ/กิจกรรม 

6 ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการการนิเทศ
การศึกษา 

0 เมษายน 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. กิจกรรม โครงการ เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

รวม 0 
   

 
 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ครูทุกคนในโรงเรียนไดรับการนิเทศภายใน ครูทุกคนในโรงเรียนไดรับการนิเทศ
ภายใน ครูมีความสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ
มสาระการเรียนรู อย่างน้อยร้อยละ 5 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกกลุมสาระการเรียนรู อย่างน้อยร้อย
ละ 5 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการด าเนินการตาม
กิจกรรม / โครงการของครู เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ด าเนินการตามกิจกรรม / โครงการของ
ครูเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและ
มีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ        
มีความเขมแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูใหมีคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ        มีความเขมแข็ง
และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

เนื่องจาก ปีการศึกษา 2564 
ยังคงเกิดสถานการณ์โรคระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ท าให้การ
ด าเนินการนิเทศไม่เป็นไปตาม
แผน แต่ครูทุกท่านยังมีส่วนร่วมใน
การ PLC 

แผนการนิเทศควรก าหนดเป็น
ช่วงเวลา  

1. พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ 
PLC ให้เข้มแข็งมากขึ้นและ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


