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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

1. กลุ่มบริหาร    งานวิชาการ       

2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการนิเทศภายใน 

เป็นกิจกรรมประเภท    กิจกรรมหลัก    

3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง   

4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 

4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี  1 (...........)   2 (2.2,2.3,2.4)   3 (3.1-3.5)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 5 และ 6 

4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี   

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ           
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  (Student Achievement) 

4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง(Sufficiency & 
Public Mind) 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

หลักความพอประมาณ - ครูก าหนดระยะเวลาในการนิเทศการสอนอย่างเหมาะสม 

หลักการมีเหตุผล  - ครูเห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน    

หลักการมีภูมิคุ้มกัน - ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผนในการนิเทศการสอน 

เงื่อนไขความรู ้  - ครูมีความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการสอน 

เงื่อนไขคุณธรรม  - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน 

วิริยะ อุตสาหะ ในการนิเทศการสอน 

ผลความสมดุล 4 มิติ  
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            1 .เศรษฐกิจ   มีการวางแผนการนิเทศอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

            2. สังคม  นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 

            3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกับ  

            4. ส่ิงแวดล้อม  ครูเกิดความตระหนัก และรักสถาบัน 

5. หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน  หลักสูตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งส่ิงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงาน  ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ท้ัง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนให้มี
สมบูรณท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม  ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้
อื่นไดอย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้นั้น 
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ  คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้
ความช่วยเหลือแกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ยังไมสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไดทุกด้าน ซึ่ง
โรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่า ผู้เรียนยังต้องไดรับการพัฒนา ด้านความรูความสามารถตามมาตรฐานของ
หลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่ออยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นที่น่าพอใจท้ังด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงได จัดท าโครงการการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
จุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงไดจัดท าโครงการนิเทศ
ภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

6. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
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7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ 

     1. ครูทุกท่านมีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
     2. นิเทศการสอน/สังเกตการสอน อย่างน้อย เทอมละ 1 ครั้ง  
     3. มีการ PLC ของกลุ่ม ระดับช่วงช้ัน และระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันพฤหัสบดี เดือนละ 2 ครั้ง ในทุก
วันพฤหัสบดี 
 เชิงคุณภาพ 
      1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป 
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียร้อย
ละ 70 ขึ้นไป 
      3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
8. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ 2565  ภาคเรียนท่ี 2 วันท่ี  ต.ค 2564 - มี.ค. 2565 
            ภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565 
 9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  จัดในรูปแบบการนิเทศการสอน การเยี่ยมช้ันเรียน การ PLC  
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
การเตรียมการ 
1.ประชุมวางแผนประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อสร้างเข้าใจให้ตรงกัน 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 
ต.ค.2564 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 

การด้าเนินการ 
2.ด าเนินงานตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ จัดท าโครงการและ

 
พ.ย. 2564- 
 ก.พ. 2565 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ และก าหนด
แผนการนิเทศ 
    - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบ
บันทึกต่างๆ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
นิเทศภายใน 

- นิ เทศตามปฏิ ทินปฏิบั ติการนิ เ ทศ
ภายใน  

- ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ดังนี้    การนิเทศการสอน / การ
เย่ียมช้ันเรียน  
3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
-   มีการ PLC ของกลุ่ม ระดับช่วงช้ัน และ
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 2 ครั้ง 

 
พ.ย. 2564- 
 ก.พ. 2565 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 
การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
- ประเมินผลการนิเทศ อย่างน้อย ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
    - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4.การปรับปรุงแก้ไข 
- น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 
ม.ีค. 2565 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 

 
 
 

คณะครูทุกคน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
การเตรียมการ 
1.ประชุมวางแผนประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อสร้างเข้าใจให้ตรงกัน 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 
เม.ย.2565 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 

การด้าเนินการ 
2.ด าเนินงานตามแผน 

 
พ.ค. 2565- 

 
2,000.00 

  
นางสาวพัชรินทร์ 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรง เรียน เพื่ อ ศึกษาสภาพปัจ จุ บัน 
ปัญหา และความ ต้องการ  จัดท า
โครงการและก าหนดกิจกรรมการนิเทศ 
และก าหนดแผนการนิเทศ  
    - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่  
แบบบั น ทึก ต่ า งๆ  และปฏิ ทินการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
    - นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ
ภายใน  
    - ติดตามการนิเทศการสอน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
    การนิเทศการสอน  
    การเยี่ยมช้ันเรียน  

 ส.ค. 2565 
 
 
 
 

พ.ค. 2565- 
 ส.ค. 2565 

 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

และคณะครูทุกคน 

3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
-มีการPLC ของกลุ่ม ระดับช่วงช้ัน และ
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 2 
ครั้ง 

 
พ.ค. 2565- 
 ส.ค. 2565 

 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 
การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
    - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
    - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4. การปรับปรุงแก้ไข 
    - น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 
ก.ย. 2565 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 

 
 

คณะครูทุกคน 

10. เนื อหาสาระ  
การนิเทศการเรียนการสอน  

 
11. สถานที่ด้าเนินการ 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน        2,000.00    บาท  แยกเป็น 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 81 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   .......................................................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 เอกสารการ
นิเทศ 

   2,000   2,000 พ.ย. 2564- 
มี.ค. 2565 

พัชรินทร์ 

 รวม    2,000   2,000  พัชรินทร์ 
 รวมทั้งส้ิน 2,000  พัชรินทร์ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช  
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส า คัญและน าไปใช้ปรับปรุ งพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับ
สถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1. สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

 
1. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
2. แบบบันทึกการเย่ียมช้ันเรียน 
3. แบบบันทึก PLC 
4. แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อการ
ด าเนินโครงการนิเทศภายใน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ครูมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการ
สอนได้น าปัญหา อุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนา 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับ
สถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ3 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้น 
 3. ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการนิเทศการสอน 

 
1. สังเกตการเข้าร่วม 
กจิกรรม  
 
 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

 
1. แบบบันทึกการนิเทศ/การเยี่ยม
ช้ันเรียน 
2. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
3. แบบบันทึก PLC 
4. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน 
5. แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
               ( นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ........................................................... 
  ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ     งาน/กลุ่มสาระ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก 
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมหลัก (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   


