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แผนปฏิบัติการนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕8
มกราคม – เมษายน ๒๕๕9

..........................................................................................................................................................
ความเป็นมา
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ดตาม และประเมิ น ผลการจั ดการศึ ก ษา ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 1 จะจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจาปีการศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่ว นร่วม
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของการนิเทศ รูปแบบ
การนิเทศ วิธีการนิเทศ กาหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ ของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้น
ตามแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในแต่ละปีงบประมาณ
รวมทั้งศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนปฏิบัติการของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 รวมทั้ ง ศึ ก ษา หลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การนิเทศการศึกษา กาหนดรูปแบบการนิเทศเป็น 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การนิเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้
และปรับกระบวนทัศน์ รูปแบบที่ 2 การนิเทศติดตามและประเมินผล และรูปแบบที่ 3 การจัดทาแผนการ
นิเทศรายกิจกรรมหรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการนิเทศการศึ กษาประจาปีการศึกษา 2558 การนิเทศตามรูปแบบที่ 2 การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล กาหนดดาเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งกาหนด
ประเด็ น การนิ เทศและเป้ า หมายการนิ เทศ ตามนโยบายของส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
นครปฐม เขต ๑ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง ตามที่ กล่ า วแล้ ว ข้า งต้น โดยการมีส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น
ประกอบกับการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการดั งกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 จึงจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป้าหมายการนิเทศ
1. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนนาร่อง
และโรงเรียนคู่ขนาน รวม 24 โรงเรียน
2. กลุ่มความร่วมมือทุกกลุ่มขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
4. ทุกโรงเรียนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษามาใช้ในการดาเนินการนิเทศ ดังนี้
1. รูปแบบการนิเทศ K-DEE (K-DEE Supervisory Model)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างเสริมความสาเร็จในการ
ดาเนินนิเทศเชิงบูรณาการ คือ รูปแบบการนิเทศ K-DEE (K-DEE Supervisory Model)
ซึ่งประกอบด้วย
K (Knowledge)
นิเทศเสริมสร้างความรู้
D (Do)
นิเทศให้นาสู่การปฏิบัติ
E (Encourage)
นิเทศเสริมสร้างพลังใจในการทางาน
E (Evaluation)
ประเมินผลการนิเทศ

แผนภาพรูปแบบการนิเทศ K-DEE Supervisory Model)
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2. การนิเทศเต็มพิกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติได้แนวคิดใช้การนิเทศเต็มพิกัดเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและจุ ด เน้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน เพื่อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การดาเนินงานของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและทักษะพื้นฐานสาหรับการดารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมโลก
การนิเทศเต็มพิกัด หมายถึง การนิเทศโดยระดมพลังของการนิเทศทั้งจานวนอัตรากาลังบุคลากร
เทคนิควิธีการและเชื่อมโยงเครือข่ายในการนิเทศให้เกิดคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนิเทศด้วย ๑ ตรง ๒ เต็ม
ตรงประเด็น เป็นการนิเทศที่ตรงประเด็นที่เป็นจุดเน้นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
สู่การปฏิบัติและประเด็นที่เป็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งศึกษานิเทศก์ จะต้องสามารถวินิจฉัยปัญหา ค้นหา
สาเหตุและดาเนินการนิเทศเพื่อแก้ปัญหาได้จริง
เต็มกาลัง เป็นการนิเทศอย่างเต็มกาลังความสามารถ เป็นการระดมสรรพกาลังที่มี
ทั้งกาลังกาย กาลังใจ กาลังสติปัญญา/วิชาการ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อร่วมมือกับครู ผู้บริหารแก้ไขปัญหา
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว
เต็มพื้นที่ เป็นการนิเทศที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ให้มาเป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring )
การนิเทศให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือ โดยเป็นพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่
ยอมรับ ที่สามารถให้คาปรึกษาและแนะนาช่วยเหลือ ผู้รับการนิเทศให้พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น
4. การสอนงาน (Coaching)
การนิเทศที่เน้นให้เกิดการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพในการทางาน
ของผู้รับการนิเทศให้สูงขึ้น
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาได้นาแนวคิดในการนิเทศทั้ง 4 แนวคิดมาใช้
ในการปฏัติการนิเทศ โดยบูรณาการแนวคิดร่วมกันเพื่อนิเทศให้เกิดคุณภาพใน 3 ด้าน คือ
1. คุณภาพนักเรียน
2. คุณภาพโรงเรียน
3. คุณภาพการนิเทศ
ดังแผนภาพกรอบแนวคิดในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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แผนภาพกรอบแนวคิดในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

กิจกรรมการนิเทศ
กระบวนการ
กิจกรรมการนิเทศ
PLAN
1. วิเคราะห์รายงานการนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาค
ขั้นวางแผน เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษา
จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการพัฒนา
2. ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อกาหนดประเด็น
การนิเทศ
4. จัดทาแผน/ เครื่องมือนิเทศ ติดตามผล
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
และจัดทาปฏิทินการนิเทศ
5. แจ้งแผนและปฏิทินการนิเทศไปยังโรงเรียน
ในการวางแผนการนิเทศจะกาหนดเป้าหมายที่
ตรงประเด็นอย่างชัดเจน กาหนดเป้าหมาย
ทั่วถึงและเต็มพื้นที่ พร้อมทั้งบูรณาการการ
นิเทศแบบ K-DEE พร้อมด้วยการ Coaching
และ Mentoring ควบคู่กันไป ดัง
รายละเอียดในขั้นต่อไป
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สื่อ/เครื่องมือที่ใช้
ระยะเวลา
1. รายงานการนิเทศ
ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
2. นโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”
3. ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้น ป.1-6

หน้า ๔

กระบวนการ
กิจกรรมการนิเทศ
DO
ในขั้นการดาเนินงานได้นารูปแบบการนิเทศ
ขั้นดาเนินการ K-DEE Supervisory Model เป็นหลักบูรณาการ
ไปพร้อมกับการนิเทศเต็มพิกัด Coaching และ
Mentoring
K (Knowledge)
นิเทศเสริมสร้างความรู้

สื่อ/เครื่องมือที่ใช้
ระยะเวลา
1. แผนนิเทศ
พฤศจิกายน2. เครื่องมือนิเทศฯ
ธันวาคม
3. ปฏิทินการนิเทศฯ
2558
4. website กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นฐ.1
http://school.esan
pt1.go.th/nites/

1. นิเทศภาพรวม
1.1 ประชุมชี้แจงผ่านการประชุมผู้บริหาร
ประจาเดือน ระดับเขตพื้นที่และระดับกลุ่ม
โรงเรียน
1.2 ส่งเอกสารนิเทศทางไกล และเอกสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
2. นิเทศที่โรงเรียน
ทบทวนความรู้เดิมในการปฏิบัติงานในเรื่องที่
ดาเนินการนิเทศ ได้แก่
2.1 นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2.2 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยวิธีพูดคุย การซักถาม ศึกษาเอกสาร
D (Do)
นิเทศให้นาสู่การปฏิบัติ
ติดตามการดาเนินงาน ตามประเด็นที่นิเทศ
ผ่านการรายงานของโรงเรียน ตรวจสอบร่องรอย
เอกสาร กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน และ
สภาพจริง ได้แก่
ประเด็นที่ 1 นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”
1. นิเทศภาพรวม
ติดตามการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของโรงเรียนผ่าน และตอบข้อซักถามผ่าน
Facebook และ Line
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1. คู่มือนิเทศ ลดเวลา
มกราคม –
เรียน เพิ่มเวลารู้
เมษายน
2. แบบนิเทศ ลดเวลา
2559
เรียนเพิ่มเวลารู้
3. เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
4. คู่มือการจัดสอบ ONET ปีการศึกษา 2558
5. คู่มือการจัดสอบ NT ปี
การศึกษา 2558
6. คู่มือการใช้ข้อสอบ
กลาง ปีการศึกษา 2558
7. คู่มือการสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558
หน้า ๕

กระบวนการ

กิจกรรมการนิเทศ
2. นิเทศที่โรงเรียน
2.1 สอบถามการพัฒนางานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.2 ดูร่องรอยกระบวนการขั้นตอนของ
การพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้
2.3 ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแบบ
ST4 และ ST 5
2.4 ทาหน้าที่ Coaching ผู้บริหารให้
สามารถนิเทศการจัดกิจกรรมของครูได้ รวมทั้ง
Coaching ครูที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนได้

สื่อ/เครื่องมือที่ใช้
ระยะเวลา
8. ข้อสอบ pre O-NET
มกราคม –
9. ข้อสอบกลาง
เมษายน
ปีการศึกษา 2558
10. แบบประเมินการอ่าน 2559
เขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
1. นิเทศภาพรวม
สร้างกลุ่ม Facebook เพื่อการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
2. นิเทศที่โรงเรียน
สอบถามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่ศตวรรษ
ที่ 21 และทาหน้าที่ Coaching ผู้บริหารให้
สามารถปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายได้
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. นิเทศภาพรวม
1.1 ส่งเสริมการประเมิน pre O-NET
1.2 ประชุมชี้แจงการสอบ O-NET
1.3 ประชุมชี้แจงการสอบ NT การสอบ
ด้วยข้อสอบกลาง และการสอบ ป.1
2. นิเทศที่โรงเรียน
2.1 พูดคุยซักถามการดาเนินงานของ
โรงเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน
ในเตรียมการประเมินต่างๆ ทั้ง O-NET NT
ข้อสอบกลาง การสอบอ่าน ป.1
3) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET และ NT
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หน้า ๖

กระบวนการ

กิจกรรมการนิเทศ
ประเด็นที่ 4 การประกันคุณภาพภายใสถาน
ศึกษา
1. นิเทศภาพรวม
1.1 แจ้งทบทวนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 พัฒนาการระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินภายใน
2. นิเทศที่โรงเรียน
2.1 สอบถามการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน
2.2 ตอบคาถามและให้ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงาน

สื่อ/เครื่องมือที่ใช้
1. Facebook
2. Line
3. เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นครปฐม เขต 1

ระยะเวลา
มกราคม –
30 เมษายน
2559

1. Facebook
มกราคม –
E (Encourage)
2. Line
เมษายน
นิเทศเสริมสร้างพลังใจในการทางาน
3. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 2559
1. สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
สพป.นครปฐม เขต 1
โดยสนับสนุนงบประมาณ อานวยความสะดวก
ในการประสานงาน การสร้างกลุ่ม
การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและมั่นใจ
ในการดาเนินการ
2. ชื่นชมให้กาลังใจด้วยวาจา และสติกเกอร์
ในระบบออนไลน์ต่างๆ
3. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อร่วม
ชื่นชมและให้กาลังใจ
4. สร้างโอกาสในการเผยแพร่ความสาเร็จ
ของโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น นาเสนอ
ผลงานต่อผู้ตรวจราชการ การแสดงนิทรรศการ
ในงานต่างๆ การประกวดผลงาน เป็นต้น
5. มอบเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญกาลังใจใน
การทางาน
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หน้า ๗

กระบวนการ

กิจกรรมการนิเทศ

สื่อ/เครื่องมือที่ใช้
การสนทนาวิชาการของ
ศึกษานิเทศก์ ในการ
ประชุมประจาเดือน

E (Evaluation)
ประเมินผลการนิเทศ
1. ประเมินกระบวนการนิเทศ
2. ประเมินผลที่ได้จากการนิเทศ
CHECK &
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการนิเทศ
การสนทนาวิชาการของ
ACT
4. พัฒนาการนิเทศโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ ศึกษานิเทศก์ ในการ
ขั้นประเมินผล สังเคราะห์ผลการนิเทศ
ประชุมประจาเดือน
และปรับปรุง
พัฒนา
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ระยะเวลา
มกราคม
เมษายน
2559
เมษายน
2559

หน้า ๘

กิจกรรมการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศ
K-DEE
เต็มพิกัด
K: นิเทศเสริมสร้างความรู้ ตรงประเด็น
1. ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ - นิเทศที่ตรงจุดเน้นเชิง
2. ส่งเอกสารนิเทศทางไกล นโยบาย
และเอกสารความรู้
1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. ทบทวนความรู้เดิม
2. ทักษะในศตวรรษที่ 21
4. พูดคุย การซักถาม
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
D : นิเทศให้เกิดการปฏิบัติ
3.1 นาโรงเรียนสู่การ
1. ติดตามการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ
และตอบข้อซักถามผ่าน
3.2 วินิจฉัยปัญหา
Facebook และ Line
ค้นหาสาเหตุ และ
2. สอบถามความก้าวหน้า ดาเนินการนิเทศเพื่อ
และสมบูรณ์ของงาน
แก้ปัญหาได้จริง
3. ดูร่องรอยกระบวนการ
ขั้นตอนของการพัฒนาและ เต็มกาลัง
การปรับปรุงงาน
1. ศึกษานิเ ทศก์ ทุกคน
4. ประเมินผลการ
ปฏิบัติการนิเทศ
ดาเนินงานของโรงเรียน
2. สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
E : นิเทศเสริมสร้างพลังใจ กลุ่มเป้าหมาย
ในการทางาน
3. สร้างความร่วมมือใน
1. สนับสนุนการดาเนินงาน การทางาน
และงบประมาณ
2. อานวยความสะดวกใน เต็มพื้นที่
การประสานงาน
1. นิเทศทุกโรงเรียน
3. สร้างช่องทางการ
2. นิเทศทุกกลุ่มโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
3. นิเทศทุกเครือข่าย
4. ชื่นชมให้กาลังใจ
ความร่วมมือ
5. ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
6. สร้างโอกาสในการ
เผยแพร่ความสาเร็จของ
โรงเรียน
7. มอบเกียรติบัตร
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Coaching
นิเทศโดยการสอนงาน
เพื่อให้ผู้บริหาร
แสดงบทบาทให้
ชัดเจนขึ้น ในด้าน
1. การเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
2. การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้
3. การให้ความรู้และ
นาสู่การปฏิบัติ

Mentoring
นิเทศให้คาปรึกษา
แนะนา ช่วยเหลือ
การดาเนินงานของ
ครู ผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ ในเรื่องที่
กาหนด หรือเรื่อง
ตามปัญหา ความ
ต้องการของผู้รับการ
นิเทศ

หน้า ๙

ผู้รับการนิเทศ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูวิชาการโรงเรียน หรือครูที่ทาหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียนและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มโรงเรียน และเครือข่ายความร่วมมือ
ระยะเวลานิเทศ
เดือนมกราคม – เมษายน 2559
การประเมินผลการนิเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายดาเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียน
นาร่องและโรงเรียนคู่ขนาน รวม 24 โรงเรียน

วิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนิน

2. ร้อยละของกลุ่มความร่วมมือที่มีการ
ขับเคลื่อนเป็นไปตามกาหนด
3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีกระบวนการการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน
4. ร้อยละของโรงเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน และมี
มาตรฐาน
5. ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองตามกาหนด

ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนิน
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนิน
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนิน
ตรวจสอบรายการ

เครื่องมือ
แบบนิเทศติดตาม การนา
นโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ (แบบ ST3,
ST4, ST5)
แบบบันทึกการดาเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
แบบนิเทศการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบนิเทศ เยี่ยมสนามสอบ
แบบบันทึกการส่งรายงาน
การประเมินตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง ตามเป้าหมายของนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา”
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หน้า ๑๐

แบบบันทึกการดาเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ
-------------------------------------ชื่อกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ………………………………………………………………………………………………………..
โรงเรียนในเครือข่าย …………………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
การดาเนินงานของเครือข่าย
ประเด็น
รายละเอียด
หัวข้อที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การดาเนินการอยู่ในระยะ (ระบุรายละเอียด)
 วางแผน ………………………………………………………………………………………………………………………….
 เตรียมการ ………………………………………………………………………………………………………………………
 ดาเนินกิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………………….
 ประเมินผล …………………………………………………………………………………………………………………….
 นาเสนอผลสาเร็จ .........................................................................................................................
ความต้องการในการสนับสนุน/ช่วยเหลือ
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................................
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หน้า ๑๑

แบบนิเทศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
---------------------โรงเรียน............................................................................................................................. .........................
โครงการที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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แบบตรวจเยี่ยมสนามสอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
วันที่ 9 มีนาคม 2559
สนามสอบโรงเรียน.........................................................................................................................

การดาเนินงาน

เป็นไปตาม
ระเบียบการจัด
สอบ
ใช่
ไม่ใช่

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1. แบบทดสอบ กระดาษคาตอบอยู่ในสภาพปลอดภัย
ก่อนเริ่มสอบ
2. หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบเป็นไปตาม
ระเบียบ
4. ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบ
5. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม
6. การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ลงชื่อ.......................................................... ผู้รวจเยี่ยมสนามสอบ
(........................................................)
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แบบตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
สนามสอบโรงเรียน………………………………………………………………………………………….
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง
และให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ใช่
ไม่ใช่
1. แบบทดสอบ กระดาษาคาตอบ เอกสารและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจากศูนย์สอบ
ไปยังสนามสอบอยู่ในสภาพปลอดภัย
2. หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และตัวแทน
ศูนย์สอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และ
เป็นไปตามคู่มือฯ
3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ และเป็นไปตามคู่มือฯ
(ห้องสอบละ 2 คน)
4. ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบ
5. การตรวจนับจานวนกระดาษคาตอบครบถ้วน
แล้วปิดผนึกซองและปิดทับด้วยกาวพิเศษ
แบบทาลายตนเองทันที
6. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตาม
แผนผังที่นั่งสอบ
7. การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย
โปร่งใส และยุติธรรม
ลงชื่อ.......................................................... ผู้รวจเยี่ยมสนามสอบ
(........................................................)
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คณะผู้จัดทา
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นายมานะ ชื่นค้า
นายดุสิต หังเสวก
นางกรุณา ธูปแพ
นางสาววิไล คชศิลา
นางละม้าย จันทร์เขียว
นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
นายไชยากาล เพชรชัด
นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา
นางจรรยาพร ยอดแก้ว

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1

นางสุนีย์ นิ่มคล้าย

พนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
มีนาคม 2559
จานวน 15 เล่ม
แผนปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้า ๑๕

คานา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 มี น โยบายให้ ก ารนิ เ ทศการศึ ก ษา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย น โดยความร่ ว มมื อ
จากทุกภาคส่วนร่วมดาเนินงานอย่างร้อยรัดกัน
เพื่อให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การนิเทศ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ศึกษานิ เทศก์และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตามสมควร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

แผนปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้า ๑๖

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แผนปฏิบัติการนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เครื่องมือนิเทศ
คณะผู้จัดทา
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