แผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
................................................
1. หลักการและเหตุผล
นโยบาย“นครแหงคุณภาพการศึกษา”ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
มีนโยบายสําคัญ 3 ประการคือ 1.) พัฒนาคุณภาพผูเรียน 2.) พัฒนาคุณภาพโรงเรียน และ 3.) พัฒนาคุ ณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไว 12 ประการ
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว และไดดําเนินการนิเทศเสร็จสิ้นลงแลว โดยพบวายังมีประเด็น
ที่ตองนิเทศตอเนื่องอีกเชน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาความสามารถดานการอานออก
เขียนไดคิดเลขเปน
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว เปนไปอยาตงอเนื่องและมีประสิทธิภาพ กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีการศึ
่ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 จึงไดจัดทําแผนนิเทศ
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ฉบับนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนในประเด็นตอไปนี้
2.1 การดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถดานการอานออก เขียนได คิดเลขเปนของนักเรียน
ชั้น ป.1 - 6
2.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, N.T) ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
2.3 การจัดการศึกษาดวยสื่อทางไกลผานดาวเทียม
2.4 การดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12 ประการ
3. เปาหมายการนิเทศ
3.1 โรงเรียนในสังกัด 124 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนในความรับผิดชอบ 22 โรงเรียน
3.2 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
3.3 ครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน
3.4 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
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4. กิจกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ขั้นตอน
๑. PLAN
ขั้นการ
วางแผน

2. ขั้น
ดําเนินการ
(DO)

กิจกรรม/หลักการ/กระบวนการ
1. วิเคราะหรายงานผลการนิเทศ ศึกษา
จุดเดน จุดดอย แนวทางการพัฒนาราย
โรงเรียน/รายกลุมโรงเรียน/ภาพรวม
2. ศึกษารายงานการสังเคราะห
ผลการนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
รายงานการนิเทศรายโรงเรียน/
กลุมโรงเรียน/ เอกสารรายงานการ
สังเคราะหผลการนิเทศ, ผลการประเมิน
อานออกเขียนไดที่ผานมา
4. ประชุมศึกษานิเทศกเพื่อกําหนด
ประเด็นการนิเทศ
5. จัดทําแผน/เครื่องมือนิเทศติดตาม
และประเมินผล ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557/จัดทําปฏิทินการ
นิเทศ
3. แจงแผนและปฏิทินการนิเทศไปยัง
โรงเรียนที่เกี่ยวของ
1. กิจกรรมการนิเทศดําเนินการ
ที่สถานศึกษา ประกอบดวย
1.1 ทบทวนการนิเทศครั้งที่แลว
1.2 ผูนิเทศชี้แจงวัตถุประสงค
เปาหมายและกิจกรรมการนิเทศ
1.3 โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงาน
ขับเคลื่อน
- การพัฒนาการอานออก
เขียนได คิดเลขเปน
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET, N.T)
- การจัดการศึกษาดวยสื่อ
ทางไกลผานดาวเทียม
-การดําเนินกิจกรรมเสริมสราง
คานิยมหลัก 12 ประการ

คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

สื่อ/เครื่องมือ
ระยะเวลา
พฤศจิกายน
1. รายงานการนิเทศครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 2557
ของศึกษานิเทศกรายโรงเรียน/
รายกลุมโรงเรียน
2.รายงานการสังเคราะห
ผลการนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2557
3. ผลการประเมินอานออก
เขียนได
4. แผนนิเทศฯ
5. เครื่องมือนิเทศฯ
6. ปฏิทินการนิเทศฯ

1. แผนนิเทศฯ
2. เครื่องมือนิเทศฯ
3. ปฏิทินการนิเทศฯ
4. website กลุมนิเทศฯ
สพป.นฐ.1 http://school

พฤศจิกายน
– ธันวาคม
2557

.esanpt1.go.th/nites/
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ขั้นตอน

3. ขั้นการ
ประเมินผล
(CHECK)

กิจกรรม/หลักการ/กระบวนการ
สื่อ/เครื่องมือ
1.4 ผูนิเทศศึกษารองรอยการ
ดําเนินงานของโรงเรียนตามประเด็น
การนิเทศ โดยการ
- พิจารณาขอมูล เอกสาร หลักฐาน/
รองรอยการดําเนินงาน
- สุมประเมินความสามารถดานการอาน
ออกเขียนได นักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ประเมินความสามารถ 3 ดานของ
นักเรียนชั้น ป.3 จํานวน 1 หองเรียน
(โดยการสุมนักเรียน) สะทอนผลการ
ประเมินความสามารถของนักเรียนให
ผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนา
- วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ
O-net จากการใชขอสอบป 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนา
เพื่อเตรียม Pre-O-net
- ศึกษาสภาพจริงการดําเนินงาน
- ผูนิเทศสะทอนผลการนิเทศและ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรับการนิเทศ
ในภาพรวม
- ผูนิเทศบันทึกการนิเทศในสมุดนิเทศ
ของโรงเรียน
2. การรายงานผลการนิเทศ
2.1 การรายงานผลการนิเทศ
รายโรงเรียน หลังจากที่ศึกษานิเทศก
แตละคนดําเนินการนิเทศโรงเรียน
ที่รับผิดชอบหรือโรงเรียนที่เปน
เปาหมายการนิเทศแลว
2.2 การสังเคราะหรายงานผลการ
นิเทศ กลุมงานนิเทศระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาดําเนินการสรุปผล
1. ผูนิเทศฯ (ผอ.สพป.,รองผอ.สพป.และ 1. แผนนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก) ประชุมสรุปผลการนิเทศ 2. เครื่องมือนิเทศฯ
และประเมินผลการนิเทศตาม
3. ปฏิทนิ การนิเทศฯ
วัตถุประสงคของแผนการนิเทศฯ
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ระยะเวลา

ธันวาคม
2557
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ขั้นตอน

กิจกรรม/หลักการ/กระบวนการ
2. กลุมงานนิเทศระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการนิเทศฯ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
5. ขั้นการ
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศนําผลการ
พัฒนา (ACT) นิเทศไปพัฒนางานอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง

สื่อ/เครื่องมือ

ระยะเวลา

1. รายงานการประเมินผลการ
นิเทศ
2. การสังเคราะหผลการนิเทศฯ

ธันวาคม
2557

ระยะเวลานิเทศ
เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
(กําหนดวันนิเทศใหผูนิเทศประสานงานโดยตรงกับโรงเรียนที่รับการนิเทศ)
การประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
1. สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในประเด็นตอไปนี้
1.1 การดําเนินงานการพัฒนาความสามารถดานการอาน
ออก เขียนได คิดเลขเปนของนักเรียนชั้น ป.1 - 6
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, N.T)
ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
1.3 การจัดการศึกษาดวยสื่อทางไกลผานดาวเทียม
1.4 การดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12
ประการ
2. ผลการตรวจสอบความสามารถของนักเรียน
ชั้น ป. 1-6 ดานการอานออก เขียนได คิดเลขเปน
และอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง ตามระดับชั้น

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ สอบถาม
ศึกษาสภาพจริงแล
ศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของ

3. ผลการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT เพื่อเตรียม
Pre - NT Pre- O-NET
4. ผลการประเมินความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และ
ดานเหตุผล ป.3
5. ผลการจัดการศึกษาดวยสื่อทางไกลผานดาวเทียม
6. ผลการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12 ประการ

ศึกษาผลการทดสอบ
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เครื่องมือ
เครื่องมือนิเทศ

สุมตรวจสอบ

ตรวจสอบ
ตรวจสอบสภาพจริง
สอบถาม สัมภาษณ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพสูง
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายของวิสัยทัศน “นครแหงคุณภาพการศึกษา”
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เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
โรงเรียน ........................................... กลุมโรงเรียน ........................................ สพป.นครปฐม เขต ๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นการนิเทศ การนิเทศครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็น 4 ประเด็น ไดแก
1. การดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถดานการอานออก เขียนได คิดเลขเปน
ของนักเรียนชั้น ป.1 - 6
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, N.T) ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
3. การจัดการศึกษาดวยสื่อทางไกลผานดาวเทียม
4. การดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12 ประการ
ประเด็นที่ 1 การดําเนินงานพัฒนาความสามารถดานการอานออก เขียนได คิดเลขเปนของนักเรียนชั้น ป.1 - 6
1.1 การนิเทศเรื่องการอานออก เขียนได อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได
กรอบแนวคิดการนิเทศ เนนการนิเทศเพื่อติดตามผลการพัฒนาความสามารถดานการอานออก
เขียนได อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได สอดคลองนโยบาย “กิจกรรม 99 วัน ปลอดนักเรียนอานเขียน
ไมได (1 ธันวาคม 2557 - 9 มีนาคม 2558) ซึ่งผลการตรวจสอบดวยตนเองของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน
2557 พบวา ยังมีนักเรียนที่ตองไดรับการพัฒนาตอเนื่องอีก ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 26 คน
วิธีการนิเทศ ใหผูนิเทศ ติดตามผลการพัฒนานักเรียนกลุมดังกลาวของแตละโรงเรียนดวยวิธีการดังนี้
1) เยี่ยมชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 เนนนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ
อานไมออกและระดับปรับปรุง
2) สัมภาษณครู นักเรียนถึงวิธีการพัฒนานักเรียนกลุมดังกลาว
3) ตรวจสอบรองรอยการพัฒนานักเรียนดังนี้
รายการที่ตรวจสอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการอาน การเขียนภาษาไทยระดับโรงเรียน
แผนการสอนซอมเสริมการอานการเขียนระดับหองเรียน
บันทึกการสอนซอมเสริมการอานการเขียนระดับหองเรียน
สื่อ/วิธีการแกปญหาหรือพัฒนาการอาน การเขียน เชน
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................(ถามี)
4) ประชาสัมพันธผลการจัดสอบวัดความสามารถดานการอานการเขียนโดยใชเครื่องมือของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (NPT1SCAN 1/2557) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป
มี

ไมมี
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1.2 การนิเทศความสามารถดานภาษา ดานการคิดคํานวณ และดานการใหเหตุผลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อรองรับการประเมิน NT ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
กรอบแนวคิดการนิเทศ
เนนการตรวจสอบทักษะความสามารถทั้ง 3 ดาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วิธีการนิเทศ
นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูเพื่อทักษะความสามารถทั้ง 3 ดาน ตลอดจนการนําผลไปใช
โดยสุมตัวอยางนักเรียนเพื่อสอบ การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสาร
มี ไมมี
รายการที่ตรวจสอบ
แผนพัฒนาคุณภาพความสามารถทั้ง 3 ดานระดับโรงเรียน
แผนการสอนซอมเสริมความสามารถทั้ง 3 ดานระดับหองเรียน
บันทึกการสอนซอมเสริมความสามารถทั้ง 3 ดานระดับหองเรียน
สื่อ/วิธีการแกปญหาหรือพัฒนาความสามารถทั้ง 3 ดาน เชน
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................(ถามี)
สุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (โรงเรียนขนาดใหญ 10 คน ขนาดกลาง และเล็ก 5 คน)
เพื่อประเมินความสามารถดานภาษา ดานการคิดคํานวณ และดานการใหเหตุผล จากนั้นรวมอภิปรายผลกับ
ครูผูสอนเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาอยางตอเนื่อง เตรียมสอบ Pre-NT
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แบบทดสอบความสามารถทางภาษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหและตอบคําถามดานลางใหครบทุกขอ
สิงคโปรจับคนไทยขนยาบา
สํานักขาว เอ พี รายงานจากประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ วาเจาหนาที่
ตํารวจจับกุมชายไทยวัย ๓๘ ปผูหนึ่งได พรอมของกลางยาบา ๕๗,๐๐๐ เม็ด โดยผูตองหาไดซอนยาบา
ไวในหมอน และที่นอนภายในหองพักชั่วคราว โดยประเมินวายาบาดังกลาวมีมูลคาประมาณ ๕๗,๐๐๐
ดอลลารสิงคโปร หรือ ๓๒,๙๕๐ ดอลลารสหรัฐ
รายงานขาวแจงวา หากถูกตัดสินวามีความผิด ชายคนดังกลาว จะตองถูกจําคุก ๕ ป และ
ถูกเฆี่ยน ๕ ครั้ง ทั้งนี้ยาบาเปนสารเสพติดที่ไดรับความนิยมในหมูคนไทยที่เขาไปทํางานกอสรางในสิงคโปร
ที่มา หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
คําถาม (ใหนักเรียนเขียนตอบ)
๑. อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหคนไทยในขาวจําหนายยาบา
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
๒. การกระทําของคนไทยในขาวเปนการกระทําที่ดีหรือไมเพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
๓. นักเรียนรูสึกอยางไรตอการกระทําของคนไทยในขาว
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
แนวคําตอบ
ขอ ๑ ๑. เพราะตองการเงิน
๒. เพราะความโลภ
๓. เพราะคิดวาคนไทยในสิงคโปรนิยมเสพยาบา
๔. อยูในดุลพินิจของครู
ขอ ๒ ๑. ไมดี เพราะทําใหเสียชื่อเสียงของประเทศไทย
๒. ไมดี เพราะทําใหถูกลงโทษ
๓. ไมดี เพราะทําใหคนติดสารเสพติด
๔. อยูในดุลพินิจของครู
ขอ ๓ อยูในดุลพินิจของครู โดยพิจารณาวาเปนเหตุผลเชิงบวก
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แบบทดสอบความสามารถดานคํานวณ ชั้นประถมศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
-----------------------------คําชี้แจง
ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให แลวตอบคําถามใหครบทุกขอ (รวม 16 คะแนน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนแหงหนึ่งมีจํานวน 4 หอง หองละ 25 คน
ในแตละหองจะมีนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชายทุกหอง ดังนี้
หอง

(คน)

ก
ข
ค
ง
รวม

(คน)

รวม
(คน)

12

14
15

9

จงเขียนจํานวนนักเรียนในตารางใหครบทุกชอง และตอบคําถามตอไปนี้

1. โรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมด.............คน
2. เปนนักเรียนหญิง...........คน นักเรียนชาย............ คน
3. มีนักเรียน

มากกวา

4. ถาจะทําใหนักเรียน

จํานวน...........คน
เทากับ

วิธีการใหคะแนน
1. คะแนนเต็ม 16 คะแนน
2. ใหคะแนนคําตอบถูกที่ละ 1 คะแนน
3. มีเกณฑดังนี้ ระดับปรับปรุง 0-5 คะแนน
ระดับพอใช
6-9 คะแนน
ระดับดี
10-12 คะแนน
ระดับดีเยี่ยม 13-16 คะแนน
คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

จะตองมีนักเรียน

เพิ่มอีก...........คน
หนูทาํ ได้

คะแนน
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แบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชื่อ – สกุล ................................................................................ โรงเรียน
...................................................
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ โดยเขียนคําตอบลงในชองวาง

1. ถานักเรียนตองการวัดความกวางของรั้วหนาโรงเรียน นักเรียนควรจะเลือกใชอุปกรณใด
จึงจะเหมาะสมที่สุด
............................................................................................................................. ............
2.
กลุม A
กลุม B

แพนดา แมว หนู
นก ผีเสื้อ

ถาจัดกลุม แพนดา แมว หนู นก ผีเสื้อ เปน 2 กลุม ดังแผนภาพ นักเรียนคิดวาใช
เกณฑใด
ในการจัดกลุม
............................................................................................................................. ............
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3. มีผงเหล็กและผงถานละเอียดผสมอยูในน้ํา 1 แกว ถานักเรียนตองการแยกทั้งสามสิ่งออกจาก
กัน
จะมีวิธีการอยางไร
............................................................................................................................. .............................
....
.................................................................................. ........................................................................
....
4. นายสมชายปลูกพืชชนิดตางๆ ลงในดินแตละชนิด ดังตาราง
ชนิดของดิน
ดินเหนียว
ดินรวน
ดินทราย

พืชที่เหมาะสม
ขาวเจา ขาวเหนียว
มะมวง สมโอ
แตงกวา มันสําปะหลัง

จากขอมูลในตาราง นายสมชายควรเลือกปลูกพืชชนิดใด ถานายสมชายตองการปลูกพืชใน
ที่ดิน
แปลงหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะดินเกาะติดกันไมแนน ระบายน้ําและอากาศไดดีมาก และอุมน้ําได
นอย
................................................................ ..........................................................................................
....
ขอสอบ
ขอที่ 1
ขอที่ 2

ตัวชี้วัดความสามารถดานเหตุผลชั้นประถมศึกษาปที่ 3
มีความเขาใจในขอมูล สถานการณ หรือสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ดานสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และดานการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล
วิเคราะหขอมูล สถานการณ หรือสารสนเทศ โดยใชองคความรูดาน
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ขอที่ 3 - 4

วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม ดานสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และดานการดําเนิน
ชีวิตอยางมีเหตุผล
สามารถตัดสินใจและแกปญหาอยางมีหลักการและเหตุผลหรือใหขอสนับสนุน
ขอโตแยงที่สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม คานิยม ความเชื่อ
ในกรณีที่มีสถานการณที่ตองการตัดสินใจหรือมีปญหา

ประเด็นที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรอบแนวคิดการนิเทศ ติดตามผลการสอบโดยใชขอสอบ NT และ O-NET ของปการศึกษา 2556
ตลอดจนการนําผลไปใช
วิธีการนิเทศ โดยการสอบถาม สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสาร
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประเด็นที่ 3 การจัดการศึกษาดวยสื่อทางไกลผานดาวเทียม
กรอบแนวคิดการนิเทศ ศึกษาผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในดานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
วิธีการนิเทศ โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสาร สรุปขอมูล
แผนการบริหารของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
................................................
ขอมูลพื้นฐาน
1. ชื่อโรงเรียน.........................................................ตําบล..............................อําเภอ................................
จังหวัดนครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
2. จํานวนบุคลากร................คน ผูบริหาร.............คน ครูประจําการ.............คน
ครูอัตราจาง..........คน อื่น ๆ.......คน
3. จํานวนนักเรียนทั้งหมด....................คน
ที่

ระดับชั้น

ชาย
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รวม

ครูประจําชั้น
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1
2
3
4
5
6

ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

ขอมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับการปฏิบัติ และบางรายการเพื่อความชัดเจน
โปรดเขียนอธิบายเพิ่มเติม
1. โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
 จัดซื้ออุปกรณ ติดตั้งและทดลองใชงานแลว
 ผูอํานวยการโรงเรียนมีการศึกษาหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัด
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
 ครูมีการศึกษาหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
 จัดครู/บุคลากรรับผิดชอบในชั้นเรียน
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครู นักเรียน ฯลฯ
 จัดหองเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
.............................................................................................................................
.........................................
..................
.............................................................................................................................
........................................
...................
 จัดตารางสอนที่สอดคลองกับการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
.............................................................................................................................
.........................................
..................
.............................................................................................................................................
...........................................
 จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู
.............................................................................................................................
.........................................
..................
.......................................................................
..............................................................................................
...................
 อื่นๆ(ระบุ)
....................................................................................................................
..................................................
.................
.............................................................................................................................
........................................
...................
2. รูปแบบ/การวางแผนจัดการเรียนรูโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (ใหระบุรายละเอียดเฉพาะขอที่
ตรงกับการดําเนินการของโรงเรียน)
2.1 เรียนพรอมโรงเรียนตนทาง ทุกชั้น ทุกวิชา ทุกชั่วโมง(ระบุวิธีดําเนินการของโรงเรียนโดยละเอียด)
.............................................................................................................................
.........................................
.....................
....................................................................
................................................................................................
......................
2.2 เรียนพรอมโรงเรียนตนทางบางชั้น บางวิชา บางชั่วโมง (โปรดระบุรายระเอียด)
คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
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1) ชั้น/วิชา/ชั่วโมง ที่สอนโดยใชทางไกลผานดาวเทียมพรอมโรงเรียนตนทาง
.............................................................................................................................
.........................................
..................
.............................................................................................................................
.......................................
...................
วิธีดําเนินการ
..........................................
............................................................................................................................
..................
.................................................................................................................
...................................................
...................
2) ชั้น/วิชา/ชั่วโมง ที่ไมไดสอนโดยใชทางไกลผานดาวเทียมพรอมโรงเรียนตนทาง
................................................................................................
......................................................................
..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 บันทึกรายการไวเรียนภายหลังการออกอากาศ (โปรดระบุรายละเอียด)
1) วิธีการบันทึก (การมอบหมายผูรับผิดชอบ ชั้น/วิชาที่บันทึก)
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการไปใชสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................
2.4 นําexternal hard disk ไปสําเนาขอมูลมาไวใชสอน โดยสําเนาจาก
......................................................................................................................................................................
1) ชั้น/วิชา ที่ใชสอน
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
วิธีการใชสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 เรียนผานเว็บไซต EDLTV
1) ชั้น/วิชา ที่ใชสอน
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2) วิธีการใชสอน.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………
1) ชั้น/วิชา ที่ใชสอน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2) วิธีการใชสอน
คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. กรณีชั้นหรือวิชาที่ไมไดสอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................
4. กรณีมีครูไมครบชั้น โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการจัดเรียนอยางไรใหการใชสื่อทางไกล
ผานดาวเทียมมีประสิทธิภาพสูงสุด
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 4. การดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12 ประการ
กรอบแนวคิดการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12 ประการ
ตามนโยบาย
วิธีการนิเทศ โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสารการนําไปใช
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เอกสารประกอบการนิเทศ
1. นิยามการอานการเขียน
ชั้น
ตัวชี้วัด : การอานออก
ป.๑ การอานออก หมายถึง ความสามารถในการอานคํา
พื้นฐานและเขาใจความหมายของคําพื้นฐาน ไดไม
นอยกวา ๖๐๐ คํา (จากบัญชีคําพื้นฐานชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๗๘๐ คํา)
ป.2 การอานออก หมายถึง ความสามารถในการอานคํา
พื้นฐานและเขาใจความหมายของคําพื้นฐานเพิ่มจาก
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดไมนอยกวา ๘๐๐ คํา และ
อานขอความ เรื่องที่มีความยากงายใกลเคียงกับ
หนังสือเรียนและมีมารยาทในการอาน (จากบัญชีคํา
พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๑,๐๖๓)
คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
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ป.3 การอานออก หมายถึง ความสามารถในการอานคํา
พื้นฐานและเขาใจความหมายของคําพื้นฐานเพิ่มจาก
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา
และอานขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มีความยาก
งายใกลเคียงกับหนังสือเรียนดวยความเขาใจ และมี
มารยาทในการอาน (จากบัญชีคําพื้นฐานชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๑,๒๑๐ คํา)
ป.4 การอานคลอง หมายถึง ความสามารถในการอาน
ขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มีความยากงาย
ใกลเคียงกับหนังสือเรียนอยางคลองแคลว สรุป
ใจความสําคัญ และมีมารยาทในการอาน

การเขียนได หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนคําพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่
๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา เขียนเรื่องจาก
ภาพ และมีมารยาทในการเขียน

การเขียนคลอง หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนยอความอยางคลองแคลว ถูกตองตาม
หลักเกณฑทางภาษาไดรวดเร็วในระยะเวลาที่
เหมาะสม ตามระดับชั้นของผูเรีย น และมี
มารยาทในการเขียน
การเขียนคลอง หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยาง
คลองแคลวและมีมารยาทในการเขียน

ป.5 การอานคลอง หมายถึง ความสามารถในการอาน
ขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มีความยากงาย
ใกลเคียงกับหนังสือเรียนอยางคลองแคลว สรุป
ใจความสําคัญ ขอคิดเรื่องที่อาน และมีมารยาทใน
การอาน
ป.6 การอานคลอง หมายถึง ความสามารถในการอาน
การเขียนคลอง หมายถึง ความสามารถในการ
ขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มีความยากงาย
เขียนเรียงความอยางคล องแคลวและมี
ใกลเคียงกับหนังสือเรียนอยางคลองแคลว สรุป
มารยาทในการเขียน
ใจความสําคัญ แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และมี
มารยาทในการอาน
2. แนวทางและมาตรการการดําเนินงาน “กิจกรรม 99 วัน ปลอดนักเรียนอานเขียนไมได”
(1 ธันวาคม 2557 – 9 มีนาคม 2558) มีดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินความสามารถดานการอานการเขียน ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2557 (ประเมินและคัดกรองเมื่อเดือนกันยายน 2557 ดวยเครื่องของของ สพป.นครปฐม เขต
1NPT1 SCAN 1/2557)
2. จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการอานการเขียน/การอานรูเรื่องและสื่อสารได
ของโรงเรียน
3. จัดทําสารสนเทศนักเรียนรายคน รายชั้น โดยสําเนาจากโปรแกรมการรายงานผลการประเมิน
ความสามารถดานการอานการเขียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ที่เขตพื้นที่มอบใหแลว
และมอบใหครูเก็บไวประจําชั้นเรียน เพื่อจัดกลุมแกปญหา/พัฒนาการอานการเขียน นักเรียนเปนรายบุคคล
4. จัดทํา จัดหาและใชสื่อพัฒนาการอานการเขียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางหลากหลายในทุกระดับชั้น (สื่อของ สพป.นครปฐม เขต 1 และสื่อของโรงเรียน)
5. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอานเขียนไมได เชน จัดคายพัฒนาการอานการเขียน การอานรูเรื่อง
คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
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และสื่อสารได จัดหองอานเขียนเรียนภาษาไทย หองภาษาพาทีวรรณคดีแสนสนุก จัดกิจกรรมครูจิตอาสา
พัฒนาอานเขียน กิจกรรมพี่พานองอาน กิจกรรมเขียนตามคําบอก กิจกรรมภาษาไทยวั นละคํา ฯลฯ
6. บูรณาการการอานการเขียนในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
7. นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการอานการเขียนอยางตอเนื่อง
8. ประเมินความสามารถดานการอานการเขียน นักเรียนชั้น ป. 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557 ดวยเครื่องมือของ สพป.นครปฐม เขต 1 (NPT1 SCAN2/2557) ระหวางวันที่ 16
กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2558
9. รายงานผลการประเมินตอ สพป.นครปฐม เขต 1
10. รับโลรางวัล โรงเรียนอานออกเขียนได 100% โลรางวัลโรงเรียนอานออกเขียนได 100%
2 ปติดตอกัน และเกียรติบัตรครูผูพัฒนานักเรียนอานออกเขียนได 100%
3. นิยามการคิดเลขเปน และคิดเลขคลอง
การคิดเลขเปน หมายถึง มีวิธีการคิดไดหลายรูปแบบ และสามารถนําไปประยุกตใชได
การคิดเลขคลอง หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดรวดเร็ว
ระดับชั้นที่เปนเปาหมาย
ระดับชั้น ป.1-3 นักเรียนควรมีทักษะในการคิดเลขเปน
ระดับชั้น ป.4-6 นักเรียนควรมีทักษะในการคิดเลขคลอง
แนวทางการพัฒนาการคิดเลขเปน และคิดเลขคลอง
การพัฒนาการคิดเลขเปนและคิดเลขคลอง มีหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับสภาพปญหาของแตละที่และพื้นฐาน
ที่มีในตัวเด็ก จึงขอนําเสนอวิธีการพัฒนาที่เปนไปเปนตัวอยาง ดังนี้
1. การพัฒนาผานกระบวนการเรียนการสอนของครูทั้งในลักษณะปูพื้น การเสริม และการซอมเสริม
อาจใชวิธีการพัฒนาตามนโยบายจุดเนน
2. การพัฒนาผานสูการเรียนรูตาง ๆ เชน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดฝกตางๆ CAI เปนตน ซึ่งในปจจุบันมี
ครูที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตรอยางหลากหลาย
3. การพัฒนาผานกิจกรรมนอกหองเรียนในเชิงบูรณาการ เชน คายการเรียนรู การสืบคนดวยตนเอง
เปนตน
4. การพัฒนาผานเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ในเชิงของการสรางความตระหนักในการประเมิน
สรางความคุนเคยในรูปแบบใหมของเทคโนโลยี การประเมินผล และในเชิงของการนําผลการประเมินสูการ
พัฒนาผูเรียน
5. การพัฒนาผานกิจกรรมตามจุดเนนการปฏิรูปการศึกษา เชน การฝกคิดวิเคราะหโ จทย คายคณิต
คิดสนุก กิจกรรมสูตรคูณหรรษา เปนตน
4. นิยามความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคํานวณ และความสามารถดานเหตุผล
ความสามารถดานภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอาน การฟง การดู การพูด เพื่อรู
เขาใจ วิเคราะห สรุปสาระสําคัญ ประเมินสิ่งที่อาน ฟง ดู จากสื่อประเภทตาง ๆ และสื่อสารดวยการพูด
คูมือนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
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การเขียน ไดถูกตองตามหลักการใชภาษาอยางสรางสรรค เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การอยูรวมกันใน
สังคม และการศึกษาตลอดชีวิต
คําสําคัญ (Keywords)
1. รู หมายถึง สามารถบอกความหมาย เรื่องราว ขอเท็จจริง และเหตุการณตาง ๆ
2. เขาใจ หมายถึง สามารถแปลความ ตีความ ขยายความ และอางอิง
3. วิเคราะห หมายถึง สามารถแยกแยะโครงสราง เรื่องราว ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เหตุผล และคุณคา
4. สรุปสาระสําคัญ หมายถึง สามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องไดอยางครอบคลุม
5. ประเมิน หมายถึง สามารถตัดสินความถูกตอง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณคา อยางมี
หลักเกณฑ
6. สื่อประเภทตาง ๆ หมายถึง สิ่งที่นําเสนอเรื่องราวและขอมูลความรูตาง ๆ ทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส และสื่อของจริง
7. สื่อสาร หมายถึง สามารถถายทอดความรู ความเขาใจ และความคิดจากการอาน ฟงและดู โดย
การพูดหรือเขียนอธิบาย วิเคราะห สรุปหรือประเมิน
8. สรางสรรค หมายถึง สามารถสื่อสารความรู ความเขาใจ เรื่องราว ทัศนะและความคิดที่แปลกใหม
จากการอาน การฟง และการดู เปนคําพูด การเขียน หรือการกระทําไดอยางหลากหลายและมีประโยชนเพิ่ม
มากขึ้น
9. การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การอยูรวมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง
ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ การวิเคราะห การสรุปสาระสําคัญนําไปใชเปนประโยชนในการ
แกไขปญหา การตัดสินใจในการดําเนินชีวิต การอยูรวมกับผูอื่น และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ทักษะการคิดคํานวณ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ (Keywords)
1. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการที
หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู
และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. ทักษะการคิดคํานวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ไดอยาง
ถูกตอง คลองแคลว
3. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร หมายถึง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนนับ เศษสวน
ทศนิยม และรอยละ ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง ขนาดของมุม
ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ แผนภูมิและกราฟ การคาดคะเน การเกิดขึ้นของ
เหตุการณตาง ๆ
ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Abilities) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู
และประสบการณดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ดานสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร และดานการดําเนิน
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ชีวิต โดยการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา แกปญหา หรือตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล บนพื้นฐาน
ของขอมูล สถานการณ หรือสารสนเทศที่เพียงพอโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
คําสําคัญ (Keywords)
1. ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง ทฤษฎี หลักการ กระบวนการที่ศึกษา รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
2. ประสบการณ หมายถึง ความรูเดิมที่เกิดจากการเรียนรู ปฏิบัติ หรือไดพบเห็น เรื่องตาง ๆ
ในระดับบุคคล สังคม และสังคมโลก
3. วิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความตางความเหมือน สรุปหลักการ
บอกความสัมพันธเชื่อมโยงอยางมีเหตุผล บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการ
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการสรางขอสรุปใหม ออกแบบ คิดสรางสรรค บนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ผานการวิเคราะห ประเมินคาแลวอยางสมเหตุสมผล
5. ประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางสมเหตุสมผล มีประโยชน
และสรางสรรค
6. เหตุผลทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรู ประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูมาประกอบ
การตัดสินใจในสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมใหสมเหตุสมผลตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร
7. เหตุผลทางสังคมศาสตร หมายถึง การนําความรู ประสบการณจากกฎเกณฑ ความเชื่อ
วัฒนธรรม คานิยมทางสังคมศาสตร มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมไดอยาง
สมเหตุสมผล
8. เหตุผลทางการดําเนินชีวิต หมายถึง การนําความรู หลักการ กฎเกณฑ มาใชในการดํารงชีวิตหรือ
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

5. คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และ
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พรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง

…………………………………..

แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
โรงเรียน .............................. กลุมโรงเรียน ........................................
สพป.นครปฐม เขต ๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นที่ 1 การดําเนินงานการพัฒนาความสามารถดานการอานออก เขียนได คิดเลขเปนของนักเรียน
ชั้น ป.1 - 6
1.1 การนิเทศเรื่องการอานออก เขียนได
ผลการตรวจสอบรองรอยการพัฒนานักเรียน
มี

ไมมี

รายการที่ตรวจสอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการอาน การเขียนภาษาไทยระดับโรงเรียน
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แผนการสอนซอมเสริมการอานการเขียนระดับหองเรียน
บันทึกการสอนซอมเสริมการอานการเขียนระดับหองเรียน
สื่อ/วิธีการแกปญหาหรือพัฒนาการอาน การเขียน เชน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................(ถามี)
1.2 การนิเทศความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล
ผลการตรวจสอบรองรอยการพัฒนานักเรียน
นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูเพื่อทักษะความสามารถทั้ง 3 ดาน ตลอดจนการนําผลไปใช
โดยสุมตัวอยางนักเรียนเพื่อสอบ การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ตรวจสอบเอกสาร
มี ไมมี
รายการที่ตรวจสอบ
แผนพัฒนาคุณภาพความสามารถทั้ง 3 ดานระดับโรงเรียน
แผนการสอนซอมเสริมความสามารถทั้ง 3 ดานระดับหองเรียน
บันทึกการสอนซอมเสริมความสามารถทั้ง 3 ดานระดับหองเรียน
สื่อ/วิธีการแกปญหาหรือพัฒนาความสามารถทั้ง 3 ดาน เชน
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................(ถามี)
ผลการทดสอบความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผลชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ดาน

ขอคนพบ

ขอเสนอแนะ

ภาษา

คํานวณ
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เหตุผล

ประเด็นที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการติดตามผลการสอบโดยใชขอสอบ NT และ O-NET ป 2556 และการนําผลไปใช
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 3 การจัดการศึกษาดวยสื่อทางไกลผานดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก)
วิธีดําเนินการ…….....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ.................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 4 การดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคานิยมหลัก 12 ประการ
วิธีดําเนินการ…….....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ.................................................................................................................
................................................................................................................................................................
คณะผูจัดทํา

• นายรังสรรค อวนวิจิตร
• นายสุภาพ พุทธคุณ
• นายดุสิต หังเสวก

ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ปรึกษา
รอง ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ประธาน

• นางพรรณี ดุจดา
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