
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่      777 

 

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 11 การส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  2. นางสุรัชนี  อยู่สบาย และศึกษานิเทศก์ ทุกคน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2557 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552–2561) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่แข้มแข็ง   ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
คุณภาพ  จึงเห็นควรพัฒนาระบบนิเทศภายในของสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
      2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถในการนิเทศภายใน 
      2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

           3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน (ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน) จ านวน 99 โรงเรียน 
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 รวม 100 โรงเรียน  

       3.1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียน ๆ ละ 8 คน  
จ านวน 100 โรงเรียน รวม 800 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีระบบการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

ทั้งระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            3.2.2 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนิเทศภายในของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ได้ 
            3.2.3 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
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4.  การด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 2557 ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ  
2 ประชุมจัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ 
3 แจ้งประชาสัมพันธ์และส ารวจผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา  มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ 
4 ด าเนินการนิเทศ และพัฒนาการนิเทศของสถานศึกษา กรกฎาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ  
5 นิเทศติดตามผลการน าระบบนิเทศภายในไปใช้ในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา 
สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ 
4 ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  ใช้งบประมาณจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ งบด าเนินงาน  จ านวน  40,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
2 
 

ประชุมจัดท าคู่มือ  เวลา 3 วนั 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(14  คน x 160 บาท x 3 วัน) 
 - ค่าวัสดุ   
ด าเนินการนิเทศ 
 - ค่าพาหนะเดินทาง 

 
 

6,720 
 
 
 
 

24,050 

 
 
 
 

350 

 
6,720 

 
 

350 
 

24,050 

  
6,720 

 
 

350 
 

24,050 
รวม  30,770 350 31,120  31,120 

3  ประชุมสรุป/รายงานผลการนิเทศ 2วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(14  คน x 160 บาท x 2 วัน) 
 - ค่าวัสดุ   

  
4,480 

 
 

 
 
 
 

4,400 

   

รวม  4,480 4,400 8,880  8,880 
รวมทั้งสิ้น  35,250 4,750 40,000  40,000 

       หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้รับการนิเทศ  พัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

 - การเก็บข้อมูล 
 - เอกสารลงทะเบียน 

-เอกสารการนิเทศ 

2 ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีระบบการจัดท าแผนการนิเทศภายใน
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 - การเก็บข้อมูล 
 - การสอบถาม/ 
   การสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การนิเทศ 

3 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด จัดท าแผนนิเทศ
ภายในสถานศึกษาและน าไปใช้ในสถานศึกษา 

 - การเก็บข้อมูล -แผนนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
7.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจัดท าแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษาและน าไปใช้ได้อย่างมี 

      ประสิทธิภาพ 

                                    ผู้เสนอโครงการ 
(นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                            

 

                                                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 


