คู่มือนิเทศ
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เอกสารที่ นป.17/2556
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้กำหนดนโยบำย “นครแห่งคุณภำพ
กำรศึกษำ” เพื่อเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพโรงเรียน และคุณภำพสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยเฉพำะในด้ำนคุณภำพผู้ เรีย นมีเป้ำหมำย 4 ประกำร คือ 1) นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้
คิดเลขเป็น 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง 3) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐำน
ควำมกตัญญูและ 4) นักเรียนมีทักษะทำงวิชำกำรที่เป็นเลิศ ตำมวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนประกอบกับกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อให้ ทิศทำงกำรขับ เคลื่ อนนโยบำยดังกล่ ำวเป็นไปอย่ำงเป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำนครปฐม เขต 1 จึงจัดทำคู่มือกำร
นิเทศครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ศึกษำนิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำง
ในกำรนิเทศเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยต่อไป
ขอขอบคุณผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ดำเนินกำรจัดทำคูมือนิเทศครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2556 ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตำมสมควร

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
พฤษภำคม 2556

ก

สำรบัญ

แผนปฏิบัติกำรนิเทศครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556
ภำคผนวก 1 โครงกำรเส้นทำงสู่นครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ : ผู้เรียนมีคุณภำพสูง
ภำคผนวก 2 ตัวอย่ำงโครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2556
ภำคผนวก 3 ตัวอย่ำง แผนกำรนิเทศร่วมระหว่ำงผู้นิเทศภำยนอกและกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
ภำคผนวก 4 ควำมคำดหวังด้ำนประสิทธิภำพของกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
ภำคผนวก 5 ควำมคำดหวังด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำษำอังกฤษ
คลังข้อสอบ
คณะผู้จัดทำ
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แผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕6
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖

..........................................................................................................................................................
ความเป็นมา
ตามแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 กาหนดดาเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งกาหนดประเด็นการนิเทศและเป้าหมายการนิเทศ ตามนโยบายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้แก่การส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญู
และความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประกอบกับ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่
การศึกษา
ในระดับกลุ่มโรงเรียนสานักงานเขคพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จัดสสรงบประมาณเพื่อให้ดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายในระดับกลุ่มโรงเรียน ในระดับโรงเรียนเน้นให้ใช้ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกานครปฐม เขต 1 จึงจัดทา
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในความรับผิดชอบมีแผนงานโครงการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญู และความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ กลุ่ มโรงเรียนที่รับผิ ดชอบดาเนินการตามนโยบาย “นครแห่ งคุณภาพ
การศึกษา” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพศึกษาโรงเรียนในความรับผิดชอบประจาปีการศึกษา
2556
4. เพื่อร่วมวางแผนการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) พัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียน การคิดเลข คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญูและความเป็นเลิศในโรงเรียน
ที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบมีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญู และความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หน้า ๑

2. กลุ่มโรงเรียนในความรับผิดชอบมีการดาเนินงานตามนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา”ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนในความรับผิดชอบทุกแห่งได้รับ การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมี
การรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
4. โรงเรียนในความรับผิดชอบทุกแห่งมีแผนการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET
N.T) พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดเลข คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญู
และความเป็นเลิศในโรงเรียนที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการนิเทศ
ขั้นตอนการนิเทศ
1. การขับเคลื่อน
นโยบาย “นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา”
ระดับกลุ่มโรงเรียน
2. การขับเคลื่อน
นโยบาย “นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา”
ระดับโรงเรียน

กิจกรรมการนิเทศ
1. ร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงานกับ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
2. ร่วมดาเนินกิจกรรมกับกลุ่มโรงเรียนตามที่
กาหนด
1. ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
หรื อปรับ ปรุ งโครงการนิเทศภายในโรงเรียนให้
สอดคล้ องกับ มาตรการและความคาดหวั งของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 1

2. ร่ ว มประชุ ม วางแผนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T)
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญู และ
ความเป็นเลิศ
2.1 การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย น
การคิดเลข
2.2 การพัฒ นาคุณลั กษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญู และความเป็นเลิศ
คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สือ่ /เครื่องมือที่ใช้
1. โครงการ”เส้นทางสู่นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา:ผู้เรียนมี
คุณภาพสูง” (ภาคผนวก 1)
1. ตัวอย่างโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน (ภาคผนวก 2)
2. ตัวอย่างแผนการนิเทศร่วม
ระหว่างโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
(ภาคผนวก 3)
3. ความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพของการนิเทศภายใน
โรงเรียน (ภาคผนวก 4)
4. ความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ของครู (ภาคผนวก 5)
5. คู่มือการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียน (แจกในการประชุม)
1. เครื่องมือประเมินการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและ
แผนการพัฒนา (แจกในการ
ประชุม)
2. คู่มือการประเมินการคิดเลข
เป็น คิดเลขคล่องและเครื่องมือ
ประเมิน (แจกในการประชุม)
3. คู่มือ 7 ดี โรงเรียนวิถีพุทธ
(แจกในการประชุม)
หน้า ๒

ขั้นตอนการนิเทศ
กิจกรรมการนิเทศ
สือ่ /เครื่องมือที่ใช้
3. การติดตามตรวจ 1. ร่วมกับคณะกรรมการตามคาสั่งสานักงานเขต 1. คู่มือการติดตามตรวจสอบฯ
ระบบประกัน
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต 1 2. แบบรายงานการติดตาม
คุณภาพการศึกษา ดาเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทารายงาน ตรวจสอบฯ
สถานศึกษาและต้นสังกัด
(แจกในการประชุม)
ผู้รับการนิเทศ
1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน และครูเครือข่ายการนิเทศระดับกลุ่มโรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียน
3. ครูวิชาการโรงเรียน หรือครูที่ทาหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียนและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลานิเทศ
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556
การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ร้ อยละของโรงเรี ย นในสั งกัดมีแ ผนงาน/โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรี ย นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน ความ
กตัญญู และความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละของกลุ่มโรงเรียนทีมีการดาเนินงานตามนโยบาย
“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.ร้ อยละของโรงเรี ยนที่ได้รั บการติดตามตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบให้โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
๔.ร้ อ ยละของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ที่ มี แ ผนการด าเนิ น งาน
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (O-NET N.T) พั ฒ นา
ทั ก ษะการอ่ า นการเขี ย น การคิ ด เลข คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน ความกตัญญูและส่ งเสริมความ
เป็นเลิศ

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ตรวจสอบประเมิน

แบบตรวจสอบแบบ
ประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง ตาม
เป้าหมายของนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา”
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 โครงการเส้นทางสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา : ผู้เรียนมีคุณภาพสูง
-------------------------------------------------๑.ชื่อโครงการ เส้นทางสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา : ผู้เรียนมีคุณภาพสูง
๒.หลักการและเหตุผล
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำประถมศึก ษำนครปฐม เขต ๑ มีนโยบำยสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้ มีกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(O-NET N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรมพื้นฐำน ควำมกตัญญูและควำมเป็นเลิศ ตำมวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภำพกำรศึ กษำ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนประกอบกับกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับ โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหำรโรงเรียนนิเทศภำยในเพื่อขับเคลื่อนกำรยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET
N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้
คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๓ เพื่อให้ศึกษำนิเทศก์ดำเนินกำรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T)
กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๔ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรระดับ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำด ำเนิ น กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศ
กำรศึกษำเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม
จริยธรรมและควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๕ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) เพิ่มขึ้น
๓.๖ เพื่อให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม พื้นฐำนและ
ควำมกตัญญู
๓.๗ เพื่อให้นักเรียนมีควำมเป็นเลิศในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติและระดับนำนำชำติ
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ผู้บริหำรโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ นิเทศภำยในเพื่อขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ONET N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐำนและควำมกตัญญู ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.๒ ครูผู้สอน ร้อยละ ๑๐๐ ขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐำนและควำมกตัญญูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.๓ ศึกษำนิเทศก์ ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินกำรนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำร
อ่ำ นออก เขี ย นได้ คิ ด เลขเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐำนและควำมกตั ญ ญู ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
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๔.๔ ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐำนและควำมกตัญญูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.๕ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.๖ นักเรียน
๔.๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ หรือ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ สพฐ.
ร้อยละ ๓
๔.๖.๒ อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกคน
๔.๖.๓ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐำนและควำมกตัญญูตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกคน
๔.๖.๔ มีควำมเป็น เลิศในกำรแข่งขันทักษะทำงวิช ำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติและระดับนำนำชำติเพิ่มขึ้น
๕. ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

๑.สร้ำงควำม
ตระหนัก

๒.วำงแผนและ
พัฒนำสื่อ/
เครื่องมือ
ในกำร
ดำเนินกำร
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

สพป.
งบประมำณ
๑๐๐,๐๐๐บำท
๑.ประชุมมอบนโยบำย
ผู้บริหำรกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์ ประธำนกลุ่ม
โรงเรียนและ
ผู้อำนวยโรงเรียน
๒.วิเครำะห์ปัญหำและกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำของ สพป.
๓.กำหนดเป้ำหมำยของสพป.
๑.จัดทำแผน
๒.พัฒนำสื่อ/ เครื่องมือในกำร
ดำเนินกำร
- คู่มือนิเทศภำยใน
- เครื่องมือประเมินกำรอ่ำน
ออกและเขียนได้

กลุ่มโรงเรียน
งบประมำณ
๑,๔๐๐,๐๐๐บำท
(กลุ่มละ๑๔๐,๐๐๐)
๑.ประชุมคณะครู
ชี้แจงนโยบำย
๒.วิเครำะห์ปัญหำและ
กำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำของกลุ่ม
โรงเรียน
๓.กำหนดเป้ำหมำย
ของกลุ่มโรงเรียน
๑.จัดทำแผน
๒.พัฒนำสื่อ /เครื่องมือ
ในกำร
ดำเนินกำร
- สำเนำเครื่องมือ
ประเมินกำรคิดเลขเป็น
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โรงเรียน

ระยะเวลำ

๑.ผู้บริหำร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องวิเครำะห์
ปัญหำและแนวทำง
กำรพัฒนำของ
โรงเรียน
๒.กำหนดเป้ำหมำย
ของโรงเรียน

พฤษภำคม
๒๕๕๖

๑.ผู้บริหำรโรงเรียน พฤษภำคมครูและผู้เกี่ยวข้อง
มิถุนำยน
ร่วมกับศึกษำนิเทศก์ ๒๕๕๖
จัดทำแผนนิเทศ
ภำยในโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
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กิจกรรม

สพป.

กลุ่มโรงเรียน

ทำงกำรเรียน
(O- NET N.T)
กำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลข
เป็น กำรพัฒนำ
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ควำมเป็นเลิศ

- ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน
กำรคิดเลขเป็น
- คู่มือ “เจ็ดดี”
- เอกสำร/สื่อ/แบบทดสอบ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน
- คลังข้อสอบประเมินตัวชี้วัด
มำตรฐำน N.T, O-NET,LAS
- แบบประเมินประสิทธิภำพ
ของครู ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำร
กำรศึกษำ
ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน (O-NET N.T)
กำรอ่ำนออก เขียนได้คิดเลข
เป็นและกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม
- แบบประเมินประสิทธิภำพ
ของโรงเรียนในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ

ชั้น ป.๒-ป.๖ ของ
โรงเรียนในกลุ่ม
-คลังข้อสอบประเมิน
ตัวชี้วัด มำตรฐำน
N.T, O-NET
-เอกสำร/สื่อ/
แบบทดสอบเพื่อใช้
ในกำรดำเนินกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
กำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น
กำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมและควำม
เป็นเลิศตำมสภำพ
ปัญหำและควำม
ต้องกำรของ
กลุ่มโรงเรียน

๓.ดำเนินกำร
พัฒนำ

โรงเรียน

ทำงกำรเรียน (ONET N.T)
กำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น
คุณธรรม จริยธรรม
และควำมเป็นเลิศ
๒.พัฒนำสื่อ /
เครื่องมือ/
แบบทดสอบ/
เอกสำร/แบบฝึกฯลฯ
ที่ใช้ในกำร
ดำเนินกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน (O-NET N.T)
กำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น
กำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมและ
ควำมเป็นเลิศตำม
สภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของ
โรงเรียน
๑.จัดส่งเครื่องมือ/แบบทดสอบ ๑.จัดทำแผนและ
๑.ประเมิน
กำรอ่ำน-ออก เขียนได้ คิดเลข ปฏิทินกำรนิเทศ
กำรอ่ำนออก
เป็น ให้โรงเรียนประเมิน
ติดตำม ตรวจสอบ
เขียนได้ คิดเลขเป็น
นักเรียน ป.๒ – ป.๖
และประเมินผล
นักเรียน ป.๒ – ป.๖
ทุกคน
ดำเนินกำรผลสัมฤทธิ์ ทุกคน โดย
๒.พัฒนำเครือข่ำย
ทำงกำรเรียน (Oผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำรนิเทศ
NET N.T)
เป็นประธำน
๓.จัดทำแผนและปฏิทินกำร
กำรอ่ำนออก
๒.วิเครำะห์ผลกำร
นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและ เขียนได้ คิดเลขเป็น ประเมิน จัดกลุ่ม
ประเมินผลดำเนินกำร
กำรพัฒนำคุณธรรม นักเรียนตำมระดับ
ของกลุ่มโรงเรียน
ควำมสำมำรถ
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พฤษภำคมมิถุนำยน
๒๕๕๖

มิถุนำยน
๒๕๕๖
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กิจกรรม

สพป.

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำร เรียน (O-NET
N.T) กำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น กำร
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมและควำมเป็น
เลิศของโรงเรียน
๔. ศึกษำนิเทศก์และ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ(รอง
ผอ.สพป.) นิเทศ ติดตำม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลตำมปฏิทิน
พร้อมจัดทำรำยงำน
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนำกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ
๕.ประชุมประธำนกลุ่ม
และผู้อำนวยกำร
โรงเรียน๒ เดือน/ครั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ
กำรดำเนินงำน

๒.คณะกรรมกำร
บริหำรกลุ่มโรงเรียน
ร่วมกับศึกษำนิเทศก์
และทีมวิชำกำรกลุ่ม
โรงเรียน/ครูวิชำกำร
กลุ่มโรงเรียน
สนับสนุน ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ดำเนินกำรตำม
ปฏิทิน
๓.ประชุม
กรรมกำรบริหำรกลุ่ม
โรงเรียนเดือนละ ๑
ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ
กำรดำเนินงำน
๔.จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร
เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เข้ำแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ระดับ สพป.
(ใช้งบประมำณงำน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน)

(ดีมำก,ดี,พอใช้,
ปรับปรุง)
๓.จัดทำข้อมูล
สำรสนเทศรำยบุคคล
รำยชั้นและภำพรวม
ของโรงเรียน
๔.ครูจัดกำรเรียนรู้
และกำรวัดผลที่
สะท้อนมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัด
ทุกระดับชั้น
๕.นิเทศภำยในเพื่อ
ขับเคลื่อนให้ครู
จัดกำรเรียนรู้และ
กำรวัดผลที่สะท้อน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัด
ทุกระดับชั้น
๖.ประเมินนักเรียน
ตำมตัวชี้วัดของแต่ละ
ระดับชั้น/กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมนำผล
กำรประเมินพัฒนำ
นักเรียน
อย่ำงเป็นระบบ
๗.จัดกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียน เช่น สอน
ซ่อมเสริม, จัดค่ำย
พัฒนำนักเรียน,
ประกวดแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร
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มิถุนำยน
๒๕๕๖
มิถุนำยน
๒๕๕๖ กุมภำพันธ์
๒๕๕๗
มิถุนำยน
๒๕๕๖ กุมภำพันธ์
๒๕๕๗

มิถุนำยน
๒๕๕๖ กุมภำพันธ์
๒๕๕๗

มิถุนำยน
๒๕๕๖ กุมภำพันธ์
๒๕๕๗
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กิจกรรม

สพป.

๔.ประเมินและรำยงำน ๑.ประเมินผลสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
และรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง
๒.นำผลกำรประเมิน
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๓.ประกำศเกียรติคุณ ครู
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ศึกษำนิเทศก์และ
ผู้บริหำรกำรศึกษำที่
ดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน

ระยะเวลำ

๑.ประเมินผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์/
เป้ำหมำยและ
รำยงำนผู้เกี่ยวข้อง
๒.นำผลกำรประเมิน
พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง

๑.ประเมินผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์/
เป้ำหมำยและ
รำยงำนผู้เกี่ยวข้อง
๒.นำผลกำรประเมิน
พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง

กันยำยน
๒๕๕๖ และ
กุมภำพันธ์เมษำยน
๒๕๕๗

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑.ร้ อ ยละของผู้ บ ริ ห ำรนิ เ ทศภำยในเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกำร
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น (O-NET N.T) กำรอ่ ำ น
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรมและจริยธรรม ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.ร้ อ ยละของครู ผู้ ส อนขั บ เคลื่ อ นกำรยกระดับ ผลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
คุณธรรม และจริยธรรม
๓.ร้อยละของศึกษำนิเทศก์ ดำเนินกำรนิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T) กำรอ่ำนออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น คุณธรรมและจริยธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.ร้อยละของผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำร
ติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศกำรศึ ก ษำเพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET N.T)
กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรมและจริยธรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕.ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วิธีกำร
ประเมิน

เครื่องมือ
แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน
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ตัวชี้วัด

วิธีกำร

๖. นักเรียน
๖.๑ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET -วิเครำะห์รำยงำนผล
N.T) เพิ่มขึ้น
กำรประเมิน O-NET
และ N.T

เครื่องมือ
-รำยงำนผลกำร
ประเมิน O-NET
และ N.T

๖.๒ ร้ อยละของนั กเรี ย นที่อ่ำนออก เขีย นได้ คิดเลขเป็น -วิเครำะห์รำยงำนผล
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
กำรประเมินนักเรียน
ของโรงเรียน

-รำยงำนผลกำร
ประเมิน

๖.๓ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ -วิเครำะห์รำยงำนผล
คุณธรรมพื้นฐำนและควำมกตัญญูตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
กำรประเมินนักเรียน
ของโรงเรียน

-รำยงำนผลกำร
ประเมิน

๖.๔ ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศในกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติและระดับนำนำชำติเพิ่มขึ้น

-แบบสำรวจ
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-สำรวจ
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ชื่อโครงการ
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ

นิเทศภายใน
งานบริหารวิชาการ
โรงเรียน……………………………………………………………
โครงการต่อเนื่อง
นาง ………………………………….. นาง………………………………
ตบช. 6.6 ระดับการศึกษาปฐมวัย และตบช 10.5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557

.............................................................................................................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และจะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ลกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญตามที่กาหนดในหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขั บ เคลื่ อนการดาเนิ น งานอย่ างเป็ น ระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่ มโรงเรียนและเขตพื้น ที่
การศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กาหนด โรงเรียน ……………………………………… จึงได้จัดทาโครงการนิเทศภายใน โดยกาหนดกิ จกรรมตามกรอบการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนดาเนินการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดังนี้
2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT)
2.3.2 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
2.3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญู
2.3.4 ความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนสามารถดาเนินการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONet, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 นักเรียนมีคุณภาพ ดังนี้
3.3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3.3.2 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ทุกคน
3.3.3 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญู
ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ทุกคน
3.3.4 นักเรียนมีความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
3.4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับดีมาก
4. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนเลือกวิธีการนิเทศภายใน
พฤษภาคม 56
โรงเรียน
2. จัดทาเครื่องมือนิเทศภายใน
พฤษภาคม 56
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
พฤษภาคม 56
4. ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตามปฏิทิน เช่น
4.1 สังเกตการสอน
มิ.ย.56 – ก.พ. 57
4.2 ประเมินแผนจัดการเรียนรู้
มิ.ย.56,พ.ย.56
4.3 ประเมินสื่อและแหล่งการเรียนรู้
มิ.ย.56,พ.ย.56
4.4 ประเมินแบบวัดและเครื่องมือวัดผล
ก.ย.56,ก.พ.57
4.5 เยี่ยมชั้นเรียน
มิ.ย.56 – ก.พ. 57
4.6………………………………………………………………………..
4.7……………………………………………………………………….
5. สรุปผลการนิเทศและมอบรางวัล
ตุลาคม 56
6. วิเคราะห์และประเมินผลโดยการประชุมชี้แจงผลการนิเทศ พฤศจิกายน 56
เพื่อปรับปรุงและวางแผนการนิเทศในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556
7. คณะผู้นิเทศ ดาเนินการนิเทศและติดตามผลภาคเรียนที่ ธ.ค. 56- ก.พ.57
2 ปีการศึกษา 2556
8. วิเคราะห์และประเมินผลโดยการประชุมชี้แจงผลการนิเทศ มีนาคม 57
เพื่อปรับปรุงให้คณะครูทราบและวางแผนการนิเทศภาค
เรียนต่อไป
9. สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ
มีนาคม 57
คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
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5. งบประมาณ 15,000 บาท
5.1 ค่าเอกสารในการจัดแบบฟอร์มการนิเทศเป็นรูปเล่ม จานวน 36 เล่ม
5.2 ค่าเกียรติบัตรและเงินรางวัล
เป็นเงิน 8,000 บาท
6. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ประสิทธิภาพของระบบนิเทศภายใน
โรงเรียน
2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครู
3. คุณภาพนักเรียน
3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปของผลการประเมินอ่านออก
เขียนได้คิดเลขเป็น
3.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปของผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความกตัญญู
3.4 จานวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ได้เข้า
แข่งขันในระดับต่างๆ
4. ระดับคุณภาพของผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการต่อการดาเนินงานโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน

วิธีการประเมิน
1. ประเมิน
2. สัมภาษณ์
3. สังเกต
4. สอบถาม
5. รวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1. แบบประเมินประสิทธิภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
2. แบบประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของ
ครู
3. แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ
4. แบบสังเกตการสอน
5. แบบประเมินแผนจัดการ
เรียนรู้
6. แบบประเมินเครื่องมือ
วัดผล
7. แบบประเมินสื่อและแหล่ง
เรียนรู้

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(ลงชื่อ) ........................................ ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ) ....................................ผู้เห็นขอบโครงการ

(ลงชื่อ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ
(………………………………………….)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน………………………………

คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
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ภาคผนวก 3 ตัวอย่าง
แผนการนิเทศร่วมระหว่างผู้นิเทศภายนอกและการนิเทศภายในโรงเรียน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเส้นทางสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา : ผู้เรียนมีคุณภาพสูง
โรงเรียน………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี
...มิถุนำยน 2556

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมี
แผน/โครงกำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภำพ

เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีแผน/
โครงกำรนิเทศภำยใน
โรงเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
2. โรงเรียนมีเครื่องมือ
นิเทศที่มีประสิทธิภำพ

กิจกรรม
1. ร่วมประชุม
ปฏิบัติกำรกับโรงเรียน
เพื่อจัดทำแผน/
โครงกำรนิเทศภำยใน
โรงเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
2. พัฒนำผู้นิเทศเรื่อง
องค์ควำมรู้และเทคนิค
กำรนิเทศ

…สิงหำคม 2556

2. เพื่อประเมินและ
ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของ
โรงเรียนตำมเป้ำหมำย
ของแผนนิเทศภำยใน
ระดับโรงเรียน

3. ทรำบผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน/
โครงกำรและแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคได้

3. ร่วมประชุมกับ
โรงเรียนเพื่อติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน
ร่วมกันสรุปวิเครำะห์
ปัญหำอุปสรรค
แสวงหำแนวทำงแก้ไข

...พฤศจิกำยน 2556

3. เพื่อปรับแผนกำร
นิเทศให้เหมำะสมกับ
สภำพ

4. มีแผน/โครงกำรที่มี 3. ร่วมประชุมกับ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
โรงเรียนเพื่อปรับ
แผนกำรนิเทศให้
เหมำะสม

…มีนำคม 2557

4. ประเมิน
ประสิทธิภำพกำรของ
โครงกำร

5. ได้ทรำบผลกำร
ดำเนินโครงกำรตำม
วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย

คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
1. ตัวอย่ำงแผน/
โครงกำรนิเทศภำยใน
โรงเรียน
2. เอกสำร “เส้นทำงสู่
นครแห่งคุณภำพ :
ผู้เรียนคุณภำพสูง”
3. ตัวอย่ำงเครื่องมือ
นิเทศ
4. คู่มือกำรนิเทศกำร
สอนภำยในโรงเรียน

4. ร่วมกับโรงเรียน
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำร
ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย

หน้า ๑๔

ภาคผนวก 4 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพของการนิเทศภายในโรงเรียน
ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
1.1 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน (นิเทศการสอน) มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ
1.2 การดาเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
1.3 เลือกใช้วิธีนิเทศภายในโรงเรียน (นิเทศการสอน) ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
1.4 เลือกใช้วิธีพัฒนาครูได้เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
1.5 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการนิเทศที่หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนด
ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการนิเทศ
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
2.2 มีการประเมินแผนจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
2.3 มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ (สังเกตการสอน) ของครูทุกคน อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4 มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทุก
ภาคการศึกษา
2.5 มีการให้คาแนะนา คาปรึกษา แก้ไขปัญหาและนาผลไปพัฒนาครูอย่างระบบ
ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับครู
3.1 ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ตามที่กาหนดในแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ครูมีและใช้แผนการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ครูมีและใช้แผนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน และความกตัญญู ที่
มีประสิทธิภาพ
3.5 ครูมีและใช้แผนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
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ภาคผนวก 5 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
1. ด้านประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้
1.1 แผนจัดการเรียนรู้มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
1.2 จัดทาแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
1.4 เลือกใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสม ผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
1.5 เลือกใช้วิธีวัดผล และเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2.2 ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนส่งเสริมพัฒนาการ ของผู้เรียนตามความสามารถ ได้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
2.3 ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย
2.5 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน
3. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กาหนดในแผนจัดการเรียนรู้
3.2 ชิ้นงาน และหรือผลงานของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กาหนดในแผนจัดการเรียนรู้
3.3 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยมีความพร้อมในระดับดีขึ้นไป
3.4 ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน และความกตัญญู ระดับดีขึ้นไป
3.5 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ
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เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดทาเครื่องมือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน
ความกตัญญูและความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. จัดทาเครื่องมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-6
2. จัดทาเครื่องมือพัฒนาการคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้น ป.1-6
3. จัดทาเครื่องมือนิเทศภายใน ซึ่งประกอบด้วย
แบบประเมินประสิทธิภาพครู
แบบประเมินประสิทธิภาพผู้อานวยการโรงเรียน
แบบประเมินประสิทธิภาพศึกษานิเทศก์
แบบประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา
แบบประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
4. กลุ่มจัดทาเอกสาร สื่อ แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
5. จัดทาคลังข้อทดสอบ
6. จัดทาคู่มือ 7 ดี
http://school.esanpt1.go.th/nites/
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
---------------------------------------------------------------สภาพปัญหาและความจาเป็น
เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งในสังกัดสพป. นครปฐม เขต ๑ มีนักเรียนที่มีปัญหาในการใช้ภาษาไทย
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดและต่ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ สาระหลักการใช้
ภาษา (มาตรฐาน ท ๔.๑) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๕๕ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การประเมิน
ความสามารถด้านภาษานักเรียนยังมีคะแนน ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คือมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๙๖ ซึ่งจาเป็นต้องมี
การพัฒนาเร่งด่วน โดยจัดทาเครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
๑. เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ได้แก่ สื่อนิเทศพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาและการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
2. เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ได้แก่
๒.๑ สื่อนิเทศแนวทางการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
๒.๒ เอกสารนิเทศการศึกษา แนวทางการสอนหลักภาษาไทยสาหรับครูสอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

หมายเหตุ : จะจัดส่งเอกสารไปให้ทุกโรงเรียน
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--------------------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กาหนดนโยบาย “นครแห่งคุณภาพ
การศึกษา” เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพโรงเรียน และคุณภาพสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยเฉพาะในด้านคุณภาพผู้เรียนมีเป้าหมาย คือ 1) นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
2)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 4) นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการที่เป็นเลิศ และจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และ O-NET ซึ่งมีผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ จากนโยบายและผลการประเมินดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย
ผู้รับผิดชอบการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้คิดหายุทธวิธีเป็นไปได้ที่จะช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาทักษะการคิดคานวณ มีกิจกรรมคือ จัดประชุมระดมความคิดกาหนดบัน ได
10 ขั้น พร้อมเครื่องมือประเมินคุณลั กษณะผู้เรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาเนินการตามบันได 10 ขั้น
โรงเรียนประเมินผู้เรียนตามบันได 10 ขั้น
2. โครงการพัฒ นาการสอนคณิต ศาสตร์ด ้ว ยโปรแกรม GSP มีก ิจ กรรม คือ อบรมครู
คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 และม.3 จัดประกวดสื่อคณิตศาสตร์ของครูทีพัฒนาจากโปรแกรม THE GEOMETER'S
SKETCHPAD (GSP)
3. การประเมินการคิด เลขเป็น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และคิดเลขคล่องระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
4. กิจกรรมจากความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียน
5. จัดทา MATH ROOM SERVICES เป็นแหล่งรวบรวม เอกสาร สื่อ แบบทดสอบ เครือข่าย
ออนไลน์ สาหรับบริการครูและผู้สนใจ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ติดตั้งที่เว็บไซต์ http://school.esanpt1.go.th/nites/ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Math Room Services
เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ความหมาย
Math Room Services เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หมายถึง แหล่งรวบรวม เอกสาร สื่อ แบบทดสอบ เครือข่ายออนไลน์ สาหรับบริการครูและ
ผู้สนใจ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงสร้าง และการจัดระบบ
1. Math Room Services มีโครงสร้างในการนาเสนอแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1) คลังความรู้สาหรับครูคณิตศาสตร์ หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ด้านการสอน
คณิตศาสตร์ หลักสูตร วิธีการสอน งานวิจัย
2) คลังสื่อคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งรวบรวมสื่อการสอนของครู และสื่อ
สาหรับเด็ก
3) คลังแบบทดสอบคณิตศาสตร์ หมายถึง แหล่งรวบรวมแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ใน
ระดับชั้นต่างๆ
4) แหล่งสืบค้นออนไลน์ หมายถึง รายชื่อและลิงค์แหล่งสืบค้นออนไลน์ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
2. วิธีการให้บริการผ่านหน้า web กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
http://school.esanpt1.go.th/nites/

ตัวอย่างการให้บริการของ Math Room Services
คลังความรู้สาหรับครูคณิตศาสตร์
1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. วิธีการสอนคณิตศาสตร์
3. รวมสูตรคณิตศาสตร์ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/12580-00/
4. สาระข้น ความรู้เข้ม เติมเต็มทุกความคิด คณิตศาสตร์ : kanchit004.wordpress.com/
5. เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : sckmath.in.th/?p=147
6. ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์ - คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
www.curric.net/center/math/math_strategies.pdf เป็นต้น
7. มารู้จัก PISA กันเถอะ :http://academic.obec.go.th/web/node/271
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คลังสื่อคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
1. แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว
2. แบบฝึกคณิตศาสตร์ และใบงานคณิตศาสตร์
http://www.adaptedmind.com/First-Grade-Math-Worksheets-And-Exercises.html
3. คณิตศาสตร์ เรียนเลขออนไลน์ เรียนคณิตศาสตร์ฟรี o-net gat pat ในคลังความรู้
www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-2000/
4. คลังสื่อ CAI : ONLINE เรื่อง กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์
www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai...
คลังแบบทดสอบคณิตศาสตร์
1.
2.
3.
4.

แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว ป.1-6
แบบทดสอบ NT ป.3
แบบทดสอบ Pre-O-NET
แบบทดสอบ O-NET 2552-2553 เป็นต้น

แหล่งสืบค้นออนไลน์
 ทรู ปลูกปัญญา
http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=3232
 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.math.or.th/
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
สาขา คณิตศาสตร์ประถมศึกษา http://primarymath.ipst.ac.th/
สาขา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา http://secondmath.ipst.ac.th/
 Free Math Test http://www.freemathtest.com/
 adaptedmind.com
http://www.adaptedmind.com/First-Grade-Math-Worksheets-And-Exercises.html
 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ ครูบุศยมาศ http://bussayamas123.wordpress.com/
 คลังความรู้ที่เชื่อมโยง http ://210.1.20.39/webmath/level1to3.html
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ความเป็นมา
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงและต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่กาหนดให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 3 ทั้งนี้ อาจมีส าเหตุมาจากหลายประการด้ว ยกัน ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีปัจจัยนาเข้าอาจไม่สมบูรณ์ ขาดความพร้อม อาทิ
เช่น ตัวนักเรียน ความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ครูไม่ครบชั้นและขาดครูที่สอนตรงวิชาเอก รวมทั้งการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นการเรี ย นของผู้ ป กครอง เป็ น ต้ น ส าหรั บ ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการพบว่ า ครู ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนามาตรฐานและตัวชี้วัดไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ ตามหนังสือเรียนของสานักพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งสภาพดังกล่า วข้างต้นส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่เ สนอแนะในครั้ ง นี้ เกิ ด จากการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ มาตรฐานการเรี ย นรู้ / ตั ว ชี้วั ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นามาออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2555 ซึ่งพบว่า
ข้ อ สอบ O-NET ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ดั ง กล่ า วครอบคลุ ม มาตรฐานการเรี ย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด ตั้ ง แต่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงนามาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มาสร้างข้อสอบเพิ่มเติมตามแนวทางข้อทดสอบระดับชาติ (O-NET)
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้อีกวิธีหนึ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป้าหมายการดาเนินการ
1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ผู้นิเทศภายใน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูวิชาการใช้เป็นเครื่องมือในนิเทศ กากับ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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วิธีดาเนินการ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือระดับชั้นที่สอน
2. พัฒนาหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5 E) เป็นต้น
4. ใช้สื่อ/เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- ใช้เครื่องมือที่ครูสร้างตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ครูต้องการวัดและประเมินผล
- เลือกใช้เครื่องมือทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
6. สอนซ่อม/เสริม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่อม/เสริมให้นักเรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่มย่อยตามระดับความสามารถ
- เลือกใช้เครื่องมือทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาจใช้การให้นักเรียนช่วยกันอธิบายถึงแนวทางการหาคาตอบ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ผู้นิเทศภายใน
1. ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความพร้อมด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานที่ แหล่ง
การเรียนรู้ ตลอดจนการอานวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นวิ ช าการ หรื อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นวิ ช าการ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ฯลฯ
3. นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการระดับห้องเรียน/ชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
4. ตรวจสอบคุณภาพระดับห้องเรียน/ชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอโดยอาจมีการสุ่มทดสอบนักเรียนเป็น
รายคน/เป็นกลุ่ม เป็นต้น
- ใช้เครื่องมือที่ครูสร้างตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
- เลือกใช้เครื่องมือทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ใช้การพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
------------------------------------------------------โครงการ/กิจกรรมระดับเขตพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา
5.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
6.โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและอาเซียน
7.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ
8.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
9.กิจกรรม 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
10.กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตสานึกในความรักชาติ
11.กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
12.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
13.กิจกรรมคลังข้อสอบ
14.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย
15.กิจกรรมการประกวด แข่งขันความสามารถนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
*****************
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวบรวมสื่อ เอกสาร แบบทดสอบ เพื่อกิ์ทางการเรียนไว้ที่เว็บไซต์กลุ่ม
นิเทศ http://school.esanpt1.go.th/nites/ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
2. มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. Learn English Kids เป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษ มีทั้งภาพพร้อมคาอธิบาย จานวน 20 ชุด แต่ละชุดมี
ภาพพร้อมคาอธิบาย ประมาณ 20 ภาพ
4. Picture & Mini Cards เป็นบัตรภาพแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ตามที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประ
มาร 20 ชุด
5. Photos Flashcards เป็นบัตรภาพที่แสดงบุคคลในอาชีพต่างๆ จานวน 47 อาชีพ
6. Worksheets มีทั้งหมด 3 Worksheets ช่วยครูผู้สอนในการจัดทาสื่อได้อย่างดี
7. English Rubrics เกณฑ์การประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ
8. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6, ม.2-3, ม.6
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การจัดทาคลังข้อสอบ ของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
---------------------------------------------------------ในปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา จะดาเนินการจัดทาคลัง
ข้อสอบ 2 ประเภท คือ
1. คลังข้อสอบปิด
จะดาเนินการจัดทาข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ใน
ระดับชั้นต่อไปนี้
- ชั้น ป.2 เพื่อใช้จัดสอบ LAS ในปีการศึกษา 2556 อันเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนใน
การสอบ NT ในปีถัดไป
- ชั้น ป.3 เพื่อส่งให้โรงเรียนดาเนินการจัดสอบ PRE-NT ก่อนสอบ NT ปีการศึกษา 2556 เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ชั้น ม.3 เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนใช้ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ PISA
โดยจะดาเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน
เหตุผล ในเดือนมิถุนายน 2556 ใช้งบประมาณคงเหลือจากการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 นอกจากนี้
จะพัฒนาคลังระยะต่อไปโดยรวบรวมข้อสอบในชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่งเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดและมีรูปแบบ
สอดคล้องกับ O-NET เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดสอบ PRE O-NET
2. คลังข้อสอบเปิด
จะดาเนินการจัดชุด และฉบับแบบทดสอบ ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3 จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดที่มีอยู่ในคลังข้อสอบเดิม จัดทาเป็นไฟล์ข้อสอบเก็บไว้ที่
หน้าเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา http://school.esanpt1.go.th/nites/ เพื่อเผยแพร่
และบริการโรงเรียนในการดาวน์โหลด และนาไปใช้ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

--------------------------------------------------

คู่มือนิเทศตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หน้า ๒๖

คณะทางาน
นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ
นายสุภาพ พุทธคุณ
นางพรรณภา พูลบัว
นายสมศักดิ์ วงศ์จาปา
นายสามารถ ทิมนาค
นายสกล บารมีรังสิกุล
นางพรรณี ดุจดา
นายดุสติ หังเสวก
นายสุรพงษ์ โลหิตพินทุ
นางสาวผุสดี จิระวัฒนกิจ
นายไพฑูรย์ ปลอดอ่อน
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย
นายนิธิ ชานิวณิชนันท์
นางสาววิไล คชศิลา
นางกรุณา ธูปแพ
นางจรรยาพร ยอดแก้ว
นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
นางสาวพรรณีย์ บัวโต
นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆ
นายไชยากาล เพชรชัด
นางสุนีย์ นิ่มคล้าย

ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1
รอง ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1
รอง ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1
ผู้อานวยการกลุม่ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
พนักงานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
พฤษภาคม 2556 จานวน 30 เล่ม
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