แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑
เอกสาร นป.ที่ ๑๒/๒๕๕๖

คำนำ
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 ได้จั ดท าแผนปฏิ บัติ การนิเ ทศ
การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครปฐม และ กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การนิเทศ ขอบข่ายการ
นิ เ ทศและ การดาเนิ น การนิ เทศการศึ กษา เพื่ อขั บ เคลื่ อ นการด าเนิน งานของสถานศึ กษาสู่ เ ป้า หมาย
ก่อ ให้ เกิ ด เป้ าหมายผลผลิ ตและตั ว ชี้ วัด ตามคารับ รองการปฏิ บัติ ราชการและตามแผนปฏิบั ติ ราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการนิเทศการศึกษา
การประเมินผลและการรายงานผลการนิ เทศการศึกษา เพื่อให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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บทที่ 1
บทนา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จะจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาประจาปีการศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ วิธีการนิเทศ กาหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการนิเทศ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในแต่ละ
ปีงบประมาณ รวมทั้งศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนปฏิบัติการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รวมทั้งศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กาหนดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
2. ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Moral and Ethics)
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Teacher and Enhancement)
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
จุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy
,Numeracy & Reasoning Abilities)
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
5. นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย ไม่มี
เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
8. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา
ในการบริ ห ารจั ด การศึกษาของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต ๑มี
เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดนครปฐมเป็นจัง หวัดที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับ แนวหน้ าของประเทศ มีความมุ่งหวังให้ นครปฐม เป็นนครแห่ งคุณภาพการศึกษา จึงได้กาหนด
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ขึ้น เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จุ ด เน้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของ โดยมี นโยบาย ๓ ประการ
ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเยี่ยมและมีทักษะทางวิชาการเป็นเลิศ โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม
กากับ นิเทศและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๒. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจากการ
ประเมิน คุ ณภาพภายนอกทั้ง ในระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน โดยการบริห ารจัดการตามแนวทางการ
กระจายอานาจทางการศึกษา สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินการเร่งรัดคุณภาพด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๑) กาหนดมาตรฐานและประกาศค่าเป้าหมายรายตัวบ่งชี้ /
ตัวชี้วัด ๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔) ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ๗)
จัดทารายงานประจาปี และ๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. พั ฒ นาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น เลิ ศ มี ผ ล
การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจาปี และ
ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับสู ง
โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และเร่งรัดคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

หน้า ๒

มาตรการการขับเคลื่อน“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้กาหนดมาตรการในการขับเคลื่อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑ เป็นค่านิยมหรือความเชื่อที่องค์กรยึดถือ อันเป็นกรอบกาหนดการกระทาและพฤติกรรมที่
ยึดถือร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและนาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
จะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติและแสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอันเป็น
รากฐานของการพัฒนาองค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ “นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา” ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
2. ส่งเสริมการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สนับสนุน ติดตาม กากับ การบริหารของสานักงานเขต
พื้นที่และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนให้มีการบริหารโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มี
การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งาน โดยใช้ ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง ในแง่ ข องปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators) รวมทั้งมีการกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ล่วงหน้า ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีกระบวนการบริหารครอบคลุมทั้ง การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์การ การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน การวัดและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
และการให้รางวัลตอบแทน
๓. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม สนับสนุน ติดตาม กากับ ให้โรงเรียนบริหารจัดการตาม
แนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
เครือข่ายดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมสนับ สนุนให้โรงเรียนกับชุมชนร่วมมือกันในการ
จัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ จัดการศึกษาอย่างหลากหลายและเหมาะสม สามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้ ในชุมชนและท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด
๔. เร่งรัดคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กลไกสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยการส่งเสริม สนับสนุ นและกากับ
ดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้ ๑) กาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔) ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) จัดให้
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และ ๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากแนวคิด ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ดั งกล่ าว จึง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒ นา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ดังแผนภาพ

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม
และช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด และความต้องการจาเป็น
ของท้องถิ่นสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายการนิเทศเต็มพิกัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ “นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา” ดังตารางต่อไปนี้

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

หน้า ๔

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”
จุดเน้นของ สพฐ.

ตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”

๑.ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๓ ๑. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบ O-NET, NT, LAS ที่เพิ่มขึ้น
๒.เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
๒. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความพร้อม
และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่าง ในระดับดีขึ้นไป
มีคุณภาพ
๓.นักเรียน ป.๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
๓. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่อ่าน
เป็น นักเรียนป.๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ระดับดีขึ้นไป
เลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
๔. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ระดับดีขึ้นไป
๔.นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย จิต ๕. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
สาธารณะอยู่อย่างพอเพียง
ประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญู ระดับดี
ขึ้นไป
๕.เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์
๖. ลาดับที่ของคะแนนรวมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์
วิชาการของ นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค
๗. ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่เพิ่มขึ้น
๖. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัย ๘. ลาดับที่ของผลการประเมินตามคารับรองการ
เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ปฏิบัติ ราชการประจาปี (KRS) ของสานักงานเขต
ทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และ
พื้นที่การศึกษา
ประกอบอาชีพ
๙. ลาดับที่ของผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการ
๗. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ ประจาปี (ARS) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพสอดคล้องอัตลักษณ์
๘. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสังคมพหุวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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จุดเน้นของ สพฐ.

ตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”

๙.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษา
ในพื้นที่ชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

๑๐. ร้อยละของ โรงเรียนที่มีผลการติดตาม
ตรวจสอบโดยเขตพื้นที่ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
ระดับดีมากขึ้นไป ทุกตัวบ่งชี้
๑๑. ร้อยละของ โรงเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัยและขั้น
พื้นฐานในระดับดีขึ้นไปทุกตัวบ่งชี้และได้รับการ
รับรองคุณภาพ
๑๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมิน ๑๒. ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหาร
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่ จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
1. การนิเทศแบบ NPT1 COACHING
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เลือกใช้การนิเทศแบบ COACHING มาเสริมรูปแบบการนิเทศแบบการนิเทศแบบ
NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL เพื่อให้การนิเทศดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
COACHING เป็น “การชี้แนะ” เป็นการบอกทิศทางให้ การแนะก็เป็นการเสนอแนวทาง ให้เดิน
ไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้น หรือจะเลือกเดินทางใด ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือก ของผู้รับการ
ชี้แนะเป็นหลัก การชี้แนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทางานของบุคคล โดยเน้นไปที่การทางาน
ให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือ ได้รับการ
อบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ โดยใช้หลักการที่คนๆ หนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทางาน การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึงวิธีการทางานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการ
ช่วยเหลือ การให้คาแนะนา การให้กาลังใจ และให้โอกาสในการทาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
บางครั้งเราเรียกการ COACHING ว่า การสอนงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจงาน มีความ
ชานาญ และสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและ
ชัดเจน เพื่อจะนาไปสู่ความสาเร็จของงาน การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน มีประโยชน์มากมายทั้งต่อ ผู้ได้รับการสอนงาน ผู้สอนงาน และต่อ
องค์กร
จากหลักการดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เลือกใช้การนิเทศแบบการชี้แนะหรือการสอนงาน
(COACHING) เสริมรูปแบบการนิเทศแบบการนิเทศแบบ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL
เพื่อให้การนิเทศดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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ระยะที่ 1 การติดตั้ง เป็นการนิเทศจากภายนอกสู่ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างผู้นาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
ผู้ทาหน้าที่นิเทศ (coach) คือ ศึกษานิเทศก์ ดาเนินการชี้แนะ ( coaching ) ให้ครูวิชาการโรงเรียน
สามารถพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย หรือ การช่วยให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้
ผู้ทาหน้าที่รับการนิเทศ คือ ครูวิชาการสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้
โดยมีผู้บริหารระดับเขตพื้นที่และผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ จะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
ดาเนินการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน (Mentoring) ให้มีการ coaching ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
ศึกษานิเทศก์

ครูวิชาการ
โรงเรียน

ครูผู้สอน

ระยะที่ 2 การต่อเติม เป็นการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง
ผู้ทาหน้าที่นิเทศ (coach) คือ ครูวิชาการโรงเรียนดาเนินการชี้แนะ (coaching) ให้ครูในโรงเรียน
สามารถพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย หรือ การช่วยให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้
ผู้ทาหน้าที่รับการนิเทศ คือ ครูในโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้
โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและ ศึกษานิเทศก์จะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ดาเนินการช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน (Mentoring) ให้มีการ coaching ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. การนิเทศเต็มพิกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติได้จัดประชุมผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา วันที่ ๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเอเชียแอพอร์ท ที่ประชุมได้ชี้แจงให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใช้การนิเทศเต็มพิกัดเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนให้สามารถ
บริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
และทักษะพื้นฐานสาหรับการดารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมโลก โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศและพัฒนาคุณภาพในการบริหารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
2.๑.1 การเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย
2.1.2 การยกระดับการอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขและการคิดขั้นพื้นฐาน
2.1.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.๔ พัฒนาจิตสานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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2.1.5 การใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนรู้
2.1.6 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.1.๗ การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
2.1.๘ การนิเทศภายใน
2.๒ ศึกษานิเทศก์ทุกคนใช้ศักยภาพสูงสุดในการนิเทศโรงเรียนบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นของ
โรงเรียน
2.3 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน ICT เพื่อนาข้อมูลมาใช้วางแผนการนิเทศและ
นาเสนอผลการนิเทศออนไลน์
การนิเทศเต็มพิกัด หมายถึง การนิเทศโดยระดมพลังของการนิเทศทั้งจานวนอัตรากาลังบุคลากร
เทคนิควิธีการและเชื่อมโยงเครือข่ายในการนิเทศให้เกิดคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนิเทศด้วย ๑ ตรง ๒ เต็ม
ตรงประเด็น เป็นการนิเทศที่ตรงประเด็นที่เป็นจุดเน้นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ
และประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งศึกษานิเทศก์จะต้องสามารถวินิจฉัยปัญหา ค้นหาสาเหตุ
และดาเนินการนิเทศเพื่อแก้ปัญหาได้จริง
เต็มกาลัง เป็นการนิเทศอย่างเต็มกาลังความสามารถ เป็นการระดมสรรพกาลังที่มี ทั้งกาลังกาย
กาลังใจ กาลังสติปัญญา/วิชาการ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อร่วมมือกับครู ผู้บริหารแก้ไขปัญหาคุณภาพการ
เรียนการสอนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว
เต็มพื้นที่ เป็นการนิเทศที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ให้มาเป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
3. การนิเทศภายในโรงเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา จึงกาหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22 – 30 ในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกาหนดไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่31 – 40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะมีการ
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.
2542 ซึ่งกาหนดการกากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากฎเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได้
กาหนดให้มีการนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ตระหนัก เห็นความสาคัญและนาไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี
การศึกษา 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด
ใช้ระบบนิเทศภายในโรงเรียนเป็นมาตรการขับเคลื่อนนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา และกาหนด
ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการนิเทสภายในโรงเรียนและประสิทมธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูไว้
ดังนี้
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ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพของการนิเทศภายในโรงเรียน
1 ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

.

1.1 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน (นิเทศการสอน) มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ
1.2 การดาเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
1.3 เลือกใช้วิธีนิเทศภายในโรงเรียน (นิเทศการสอน) ที่สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
1.4 เลือกใช้วิธีพัฒนาครูได้เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนด
1.5 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการนิเทศที่หลากหลายสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กาหนด
2
ด้านที่ 2 ประสิทธิภาของการจัดกิจกรรมการนิเทศ

.

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
2.2 มีการประเมินแผนจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
2.3 มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ (สังเกตการสอน) ของครูทุกคน อย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4 มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
คน ทุกภาคการศึกษา
2.5 มีการให้คาแนะนา คาปรึกษา แก้ไขปัญหาและนาผลไปพัฒนาครูอย่างระบบ
3
ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับครู
3.1 ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ตามที่กาหนดในแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ครูมีและใช้แผนการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ที่มี
ประสิทธิภาพ
3.4 ครูมีและใช้แผนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน และความ
กตัญญู ที่มีประสิทธิภาพ
3.5 ครูมีและใช้แผนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
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ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
1. ด้านประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้
1.1 แผนจัดการเรียนรู้มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
1.2 จัดทาแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
1.4 เลือกใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสม ผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
1.5 เลือกใช้วิธีวัดผล และเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2.2 ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนส่งเสริมพัฒนาการ ของผู้เรียนตามความสามารถ
ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
2.3 ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ ด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย
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 คิดเลขเป็นเหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยมีความพร้อมในระดับดีขึ้นไป
3.4 ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน และความกตัญญู ระดับดีขึ้น
ไป
3.5 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ
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บทที่ 2
ผลการนิเทศปีการศึกษา 2555
จากการสั งเคราะห์ร ายงานการนิเทศของกลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2555 ขอสรุปเสนอผลการ
นิเทศเป็นด้านๆ ดังนี้
1. ด้านการวางแผนการนิเทศ การวางแผนการนิเทศดาเนินการใน 2 รูปแบบคือ
1.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศประจาปีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ความสาคัญกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการนิเทศประจาปีการศึกษา เพื่อให้เป็นการกาหนดกรอบทิ ศทางการนิเทศตลอดปีการศึกษาที่
ครอบคลุมพันธกิจ 4 ประการดังนี้
1.) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการนิเทศ ได้แก่การรวบรวม
วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นในระดั บ ต่ า งๆ ศึ ก ษาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) ผลการติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัด มีการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ เพื่อให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ ปฏิทินของกลุ่มนิเทศ แหล่งเรียนรู้ คลังข้อทดสอบตลอดจนองค์ความรู้อื่นๆ พัฒนาระบบ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อเพิ่มช่องทางการนิเทศ
2.) พัฒนากระบวนทัศน์ในการทางานของบุคลากรให้สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
และส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์แต่ละคนศึกษา วิเคราะห์ภาระงานของ
ตนเอง เชื่ อ มโยงบู ร ณาการกั บ ภาระงานและวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร ด าเนิ นการนิ เทศแบบบู รณาการ
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องนิเทศได้ทุกเรื่อง ตามประเด็นการนิเทศตามแผนการนิเทศประจาปีการศึกษา
สามารถเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้งนาเสนอบน
เว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในแต่ละเดือนจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศ มีการประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคน มีการส่งเสริมให้ใช้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการนิเทศ มีการสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศ
3.) ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในการทางาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษากาหนดวัฒนธรรมคุณภาพของศึกษานิเทศก์ มอบหมายภาระงานหน้าที่ของศึกษานิเทศก์แต่ละ
คนตามโครงสร้างของกลุ่ม ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ศึกษานิเทศก์แตะละคนรับผิดชอบในการนิเทศ พร้อม
รายชื่อโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบในการนิเทศและเป็นที่ปรึกษา บอกวัฒนธรรมการทางาน การ
แต่งกาย การขออนุญาตไปราชการ ไปนิเทศและการรายงาน กาหนดปฏิทินประจาปีว่าในแต่ละเดือนมีการ
ประชุมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันใด ปฏิทินประจาปีดังกล่าวสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกลุ่ม
นิเทศ
4.) พัฒ นากลุ่ มนิเทศให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากศึกษานิเทศก์ทุกคนต้อง
ดาเนินการนิเทศแบบบูรณาการ เพราะการนิเทศโรงเรียน ต้องนิเทศได้ทุกเรื่องตามที่กาหนดเป็นประเด็นการ
นิเทศตามแผนการนิเทศประจาปีการศึกษานั้นๆ และนอกจากนั้นศึกษานิเทศก์ทุกคนจะต้องเป็นที่ปรึกษา
ของกลุ่ ม โรงเรี ย นแต่ล ะกลุ่ ม อี กด้ ว ย จึ ง ต้อ งมีค วามรอบรู้ ใ นทุก ๆ เรื่ อ ง กลุ่ ม นิ เ ทศจึ งจั ด ให้ มี กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมศึกษานิเทศก์และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนิเทศเดือนละ 1 เพื่อสร้าง
ข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
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จากการด าเนิ น การดั ง กล่ า วท าให้ อ งค์ ก รการนิ เ ทศของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรชั้นนาทางการนิเทศการศึกษา อัน
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในสังกัดต่อไป
1.2 การจัดทาแผนนิเทศรายครั้งที่ดาเนินการนิเทศตามกรอบจานวนครั้งที่กาหนดภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง รวมปีการศึกษาละ 4 ครั้ง
2. ด้านการดาเนินการนิเทศ มีรูปแบบการดาเนินการนิเทศสาคัญๆ 3 รูปแบบดังนี้คือ
2.1 การนิเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้และปรับกระบวนทัศน์ โดยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา
พาไปศึกษาดูงาน จัดเวทีนาเสนอผลงาน ผ่านโครงการต่างๆ ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษารับผิดชอบในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาร่ ว มกัน มีความรู้ แ ละทั กษะที่จาเป็นต่ อการพัฒ นา กลุ่ มนิ เทศจึงจั ดกิจกรรมอบรม ประชุ ม
สัมมนา พาไปศึกษาดูงาน จัดเวทีนาเสนอผลงาน โดยในปีงบประมาณ 2555 จัดกิจกรรมดังกล่าว 28
โครงการ และเมื่อรวมกับโครงการหรือกิจกรรมที่ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วพบว่าดาเนินการไปทั้งสิ้น 43 กิจกรรม และในปีงบประมาณ 2556 (ยังไม่จบ
ปีงบประมาณ) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรม 21 โครงการ ทั้งนี้ยังไม่ได้
รวมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การนิเทศโดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพนักเรียน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศ
จัดกิจกรรมการประเมิน Pre-O-NET ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยในภาคเรียนที่ 1 กาหนดการประเมิน
นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2, และ 3 ในภาคเรียน
ที่ 2 ประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเมินในลักษณะ Pre-LAS ใน 3 กลุ่มสาระคือภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในลักษณะ Pre-NT ประเมิน 3 ความสามารถคือ
ความสามารถด้านภาษา ด้านการคิดคานวณ และด้านเหตุผล ส่วนชั้นประถมศีกษาปีที่ 5-6 มัธยมศึกษาปี
ที่ 2-3 ประเมินในลักษณะ Pre-O-NET ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศซึ่งกาหนดจานวนครั้ง 4
ครั้งตลอดปีการศึกษา 2555 ในแต่ละครั้งจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและประเด็นการนิเทศ
กิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือนิเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยสรุปแล้วมีประเด็นการนิเทศดังต่อไปนี้
1.) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.) การใช้ Tablet เพื่อการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.) ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคิดคานวณ (Numeracy) และ
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4.) รูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียน
ชั้น ป.5, ป.6, ม.2 และ ม.3
๕.) นครแห่งคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน
๖.) การดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
๗.) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ASEAN
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จากประเด็นการนิเทศทั้ง 8 ประเด็น พบว่าเรื่องที่มีการนิเทศทุกครั้งได้แก่ การนิเทศเพื่อ
ศึกษา วางแผนร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์และโรงเรียนในความรับผิดชอบเกี่ยวกับรูป แบบ วิธีการและ
เครื่องมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้น ป.5, ป.6, ม.2 และ ม.3 ที่โรงเรียน
แต่ละแห่งดาเนิน ประเด็นที่มีการนิเทศ 2 ครั้ง คือเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการใช้
Tablet เพื่อการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
3. ด้านผลการนิเทศ
3.1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโรงเรียน 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 91.67จากทั้งหมด 127 แห่ง จัดเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการได้ประเมินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทุกโรงเรียนมีการเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน
3.2 การใช้ Tablet เพื่อการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ในการนิเทศ 2 ในครั้งแรกเน้นการนิเทศติดตามเรื่องของสภาพห้องเรียน การใช้เครื่อง การจัด
สิ่งอานวยความสะดวก เช่นการจัดหาอุปกรณ์ชาร์ตไฟ ตู้สาหรับจัดเก็บ ในการนิเทศได้มีการเสนอแนะให้
โรงเรียนควรจัดอบรมครูทุกคนในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการใช้ Tablet เพื่อการ
เรียนรู้ ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน (ชั้นป.1) เพื่อกาหนดนโยบายการ
ใช้ Tablet ในระดับสถานศึกษารวมทั้งร่วมกาหนดแนวทางในการนาเครื่อง Tablet กลับบ้าน นอกจากนั้น
โรงเรียนควรจัดหาและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวางแผนการนิเทศติดตามการใช้อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง
3.3 ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคิดคานวณ (Numeracy) และ
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ตาม
กลุ่มนิเทศจัดส่งเครื่องมือประเมินความสามารถนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 ฉบับคือ
การประเมินด้านความสามารถทางภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคิดคานวณ (Numerical) และ
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) ผลการประเมินยังอยู่ ในระดับไม่น่าพอใจ ดังนั้นในการ
นิเทศประเด็นนี้จึงมีการให้ข้อเสนอแนะครูผู้สอนนาแนวคิดจากรูปแบบของเครื่องมือประเมินไปประยุกต์ใช้
ในการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ควรมีการประชาสัมพันธ์รูปแบบการประเมินลักษณะนี้ให้คุณครูทุกคน
ในโรงเรียนทราบพร้ อมปรับ แนวการจัดการเรีย นรู้ให้เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ฝึกอ่าน คิด วิเคราะห์ การสรุปความ การเขียน เพื่อเพิ่มทักษะการให้เหตุผล และการแก้โจทย์
ปั ญหาคณิตศาสตร์ เร่ ง รั ดการฝึ กทั กษะการคิด คานวณ ท่อ งสู ตรคูณ ฝึ กการคิดหลายๆ รูปแบบ เน้ น
กระบวนการคิด จัดหาสื่อ สถานการณ์ใหม่ๆ มาถามนักเรียน ให้ฝึกสรุปความ เชื่อมโยงความรู้แบ่งนักเรียน
ที่อ่านไม่คล่องหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องให้ครูรับผิดชอบพัฒนาเป็นรายคนให้ครูที่ไม่ใช่ครูประจาชั้น
ช่วยรับหน้าที่ในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน ส่งเสริมให้ออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการข้ามสาระการ
เรียนรู้หรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
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3.๔ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเด็นการนิเทศนี้เป็นประเด็นที่กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมิน ผลการจั ดการศึ กษาให้ ค วามส าคั ญมากที่ สุ ด มี การนิ เทศในประเด็น นี้ต ลอดปี การศึ กษา
ผสมผสานทั้งการนิเทศโดยการประชุม สัมมนา การจัดทาเอกสารสื่อ เครื่องมือวัดประเมินผลรวมทั้งการไป
นิเทศติดตาม ร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งหากลวิธีแก้ไขซึ่งส่วนใหญ่ใช้
แนวทางการพั ฒ นาหลากหลายเช่ น สอนตอนเย็ น เน้ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สอบตามระดับ ความยาก-ง่าย จัดกิจกรรม เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ สอนเพิ่มเติม ติวเพิ่มเติม
ในชั่วโมง ในระดับชั้น ป.5 ป.6 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษมาสอนชั้น ป.6 ฝึกการอ่าน ท่องศัพท์
ทาแบบฝึก ท่องศัพท์ฝึกสนทนา ฝึกเขียน เรียนจากไกลกังวล ฝึกทักษะการคิดคานวณ และการแก้โจทย์
ปัญหาโดยใช้แบบฝึก แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มอ่อนกับกลุ่มเก่ง จัดตารางสอนใหม่ ให้เป็นการสอนเวียน เนื่องจาก
ครูประจาชั้นไม่ถนัดในทุกวิชา
นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศร่วมกันวางแผน และข้อเสนอแนะ อื่นๆ อีก ได้แก่ โรงเรียนควรประกันคุณภาพด้านการอ่าน
กับ เด็ก โดยใช้บัญชีคาพื้น ฐาน การคิดคานวณ ต้องมีมาตรฐานขั้นต่า วางแผนพัฒนาการอ่าน การคิด
คานวณร่วมกันตั้งแต่อนุบาล- ป.6ผู้บริหารงานควรมอบหมายงานตามวิชาที่ถนัด และปรับเปลี่ยนวางตัว
บุคลากรให้เหมาะสมกับความจาเป็นอยู่เสมอ ในบางระดับชั้นหรือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรใช้ระบบ
การสอนประจาวิชาเพื่อความลุ่มลึกในเนื้อหาและความต่อเนื่องในการพัฒนา
ผลที่เกิดกับ ผู้ เรี ย นผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและสังกัด
3.5 นครแห่งคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน ในปีงบประมาณ 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กาหนดนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 จึงมีการ
นิเทศตามประเด็นนครแห่งคุณภาพการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งพบว่าโรงเรียนทุกแห่งให้ความสาคัญ
กับ การพั ฒ นาความสามารถของผู้ เรี ย นในด้ า นการอ่ าน การเขี ย นและการคิ ด เลข มี การจั ด ทาข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นรายบุคคลและรายชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป.3 และ ป.6
3.6 การดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง พบว่าโรงเรียนได้นาไปดาเนินการทั้งในด้านการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในแต่ละรายวิชา แต่ละชั้น โดยเฉพาะ
รายวิชาสังคมศึกษา ครู และนักเรียนน้อมนาไปสู่วิถีชีวิตปฏิบัติ ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนใช้
แหล่งและศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ได้แก่ แหล่งการเกษตร ภูมิปัญญา
ด้านต่างๆในท้องถิ่น ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงควรได้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น
3.7 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ASEAN พบว่า โรงเรียนจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาและโครงสร้างชั้นเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ
บริบทของโรงเรียน การจั ดหลั กสูตรที่เน้นอาเซียนใช้บูรณาการในแต่ละรายวิช า แต่ล ะชั้นตามความ
เหมาะสม บางแห่งจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดมุมอาเซียนใน
โรงเรียนเป็นต้น
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4. ด้านการนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.1 การนาผลการนิเทศไปใช้ในระดับสถานศึกษา
1.) โรงเรียนควรใช้แหล่งและศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
ได้แก่ แหล่งการเกษตร ภูมิปัญญาด้านต่างๆในท้องถิ่น ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงควรได้มีการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น
2.) การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่าน เขียนคา
ในบัญชีพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว นาคามาแต่งประโยคที่ได้ใจความเหมาะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ขึ้นไปที่ยังมีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ควรสอนซ่อมเสริมให้ทุกคนอ่านเขียนได้ โดยคัดแยกนักเรียน
ทุกชั้นที่มีปัญหาด้านภาษาไทยลักษณะเดียวกัน วางแผนการพัฒนานักเรียนร่วมกัน
3.) ด้านทักษะการคิดคานวณ ควรให้นักเรียนท่องสูตรคูณถึงแม่ 12 ได้และนาไปใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ทั้งนี้รวมทั้งทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในภาพรวม
4.) ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา โรงเรียนอาจมี
ครูที่ไม่ตรงวุฒิตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครูควรได้เลือกใช้สื่อที่มีอย่างหลากหลายในการสอน จัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในแต่
ละชั้นปี
5.) เพื่อให้การใช้ Tablet มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 การนาผลการนิเทศไปใช้ในระดับเขตพื้นที่
1.) ควรมีการพัฒนาครูที่ให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ภารกิจ เช่น
ความรู้ ด้านเนื้ อหาในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ที่สอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ าพ เหมาะกับ
ลักษณะของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.) ควรส่งเสริมให้โรงเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสื่อการเรียนรู้และศูนย์การ
เรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.) กาหนดมาตรฐานความสามารถในการอ่านการเขียน และทักษะการคิดคานวณ ของ
นักเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และมีมาตรการในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียน ทักษะ
การคิดคานวณที่มีประสิทธิภาพ
4.) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ อันจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เชื่อมโยงกระบวนการการนิเทศจากภายนอก (สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา) และกระบวนการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นให้ ป ระสานสอดคล้ อ งกั น ทั้ ง ในด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายและกิจกรรมการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5.) ส่งเสริมให้มีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อใช้ Tablet ประกอบการจัดการเรียนรู้หรือเป็น
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดในการนิเทศ
จากการวิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้น ตามแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 รวมทั้งศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ กระบวนการนิเทศ กาหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการ
นิเทศ ดังนี้
วิสัยทัศน์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เป็นองค์กรการนิเทศชั้นนา มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการนิเทศ
๒. พัฒนาการนิเทศเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. ดารงวัฒนธรรมคุณภาพในการทางาน
๔. วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการนิเทศ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการนิเทศ ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้
๒. พัฒนาการนิเทศเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
มีระบบการนิเทศที่บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
๓. ดารงวัฒนธรรมคุณภาพในการทางาน
งานมีประสิทธิผล คนมีความสุข
๔ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการเผยแพร่ผลการวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ การศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
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กลยุทธ์การนิเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการนิเทศ
กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และนาไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบ e – Information ในเรื่อง
ต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1.3 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
1.4 การประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
1.5 ข้อมูลโรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนแกนนา และโรงเรียนต้นแบบ
1.6 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
1.7 ข้อมูลการพัฒนาศึกษานิเทศก์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนทัศน์ในการทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร และส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการทางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ ดังนี้
2.1 ศึกษานิเทศก์แต่ละคนศึกษา วิเคราะห์ภาระงานของตนเอง เชื่อมโยงบูรณาการกับ
ภาระงาน และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยใช้การนิเทศแบบ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL
ให้บรรลุเป้าหมาย
2.2ดาเนินการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้การนิเทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY
MODEL
2.3 ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ผ่าน Website ของ
กลุ่มนิเทศที่ http://school.esanpt1.go.th/nites และ Social Network อื่นๆ เช่น Facebook
2.4 ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศ
2.5 ผู้บริหารและครูมีการพัฒนาการบริหาร และการเรียนการสอน
2.6 ให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ การศึกษาเพือ่ มุ่งผลสัมฤทธิ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในการทางาน ดังนี้
3.1 จัดทาคลังความรู้ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
3.2 จัดทาศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
3.3 มีการประชุม สัมมนา เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 ผลิตสื่อนวัตกรรม บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับด้านวิชาการ
รูปแบบและกระบวนการนิเทศ
1. การนิเทศแบบNAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL
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รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันกาหนด รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รูปแบบ การนิเทศแบบNAKHON
PATHOM SUPERVISORY MODEL ดังแผนภาพ

NAKHON PATHOM SUPERVISORY
MODEL
สพป.
นครปฐม เขต 1

โรงเรียน

ผลการ
ใช้ ทธิภาพการ
ประสิ
ปฏิบตั ิงาน

การ
ความพึ
ปฏิบัตงพอใจ
ิงาน
ของครู

คุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อมูลย้อนกลับ

รูปแบบการนิเทศ (NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL)
1.

VCLI
V :
C :
L :
I :

VISION
CULTURE
LEARNING
INTEGRATION

V : VISION ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ของ องค์กรและวิสัยทัศน์ของบุคคล
ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้วยความผูกพันไม่ใช่ทางานเพียงหน้าที่เท่านั้น
C : CULTURE วัฒนธรรมคุณภาพ การมีส่วนร่วมเปิดกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารแบบเปิดกว้าง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
L : LEARNING การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถของทีม
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
I : INTEGRATION การคิดแบบองค์รวม แบบบูรณาการความรู้จากสาขา โดยเน้น
องค์ประกอบรวมมากกว่าการมองแบบแยกส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างและการนา
ประสบการณ์มาเชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
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2.

PDCA
P : PLAN การวางแผน
D : DO
ปฏิบัติตามแผน
C : CHECK ประเมินผล
A : ACT
พัฒนา
3. MENTORING SYSTEM
M : การให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือเพื่อนศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องในการ
นิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
บทบาทของศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
ได้กาหนดบทบาทของศึกษานิเทศก์ ดังนี้
๑. บทบาทการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Information management)
ศึกษานิเทศก์มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ
โรงเรียน ที่ตนเองรับผิดชอบในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย มีการจัดกระทาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สามารถดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาได้อย่างทันท่วงที ตรงความต้องการของ
สภาพปัจจุบันและปัญหาอย่างแท้จริง ดังนี้
๑.๑ จัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบอย่างรอบด้าน (Profile)
ศึกษานิเทศก์จะต้องมีข้อมูลทุกอย่างของโรงเรียน เช่น ข้ อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลนักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ ข้อมูลอัตรากาลังครูและความสามารถของครูแต่ละคน ข้อมูลรายงานผลการประเมินภายนอก
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเป็นระบบ จัดทารายงาน
ผลการนิเทศเป็นรายครั้งและภาพรวม ทั้งแบบที่เป็นเอกสารและออนไลน์ เช่น การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ ต นเอง
รับผิ ดชอบ หรือความก้าวหน้ าของการดาเนินงานเป็นระยะ ซึ่งจะส่ งผลให้เห็นถึงประสิทธิภ าพในการ
ดาเนินงาน เนื่องจากศึกษานิเทศก์จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ
สาหรับพัฒนารูปแบบวิธีดาเนินงานทุกระยะ อันจะส่งผลให้มีการปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย
การดาเนินงานตามที่กาหนดไว้
๒. บทบาทการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาตามจุดเน้น (Support
and Improvement) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเป็นบทบาทหลักของ
ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์จะต้องนาข้อมูลสารสนเทศที่วิเคราะห์ไว้แล้วมาใช้ในการวางแผนการส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาที่จาเป็นต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และวางแผนสนับสนุน
การดาเนินงานของโรงเรียนที่ดีหรือมีความพร้อมอยู่แล้วให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการร่วมกับโรงเรียนให้ได้ โดยทาการวิเคราะห์ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน แล้วร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เน้นการพัฒนาโรงเรียนตามความจาเป็นเร่งด่วน โดยใช้จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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พื้นฐานเป็นเป้าหมายหลักในการดาเนินงาน ซึ่งบทบาทของศึกษานิเทศก์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น อาจจาแนกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามช่วยเหลือ ดูแล
ระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการร่วมคิดร่วมทาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนและ
บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่รับผิดชอบให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ
๒) ศึกษาแนวทางดาเนินงาน การนิเทศเต็มพิกัด
๓) กาหนดเป้าหมายการนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
๔) วางแผนดาเนินการนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบร่วมกับศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ
๕) จัดเตรียม จัดหาสื่อ/เครื่องมือนิเทศ
๖) ดาเนินการนิเทศตามแผนและปรับปรุงตามสถานการณ์ให้ปฏิบัติได้จริง
๗) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร เช่นการทางานร่วมกัน การ
สร้างเครือข่าย
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ
โดยการร่วมกับครูในการวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและบริบทของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยร่วมกับครูผู้สอนในการ
หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และออกแบบการเรียนรู้
ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศอย่างสร้างสรรค์
๓. บทบาทการส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามจุดเน้น (Research
and Development)
๓.๑ การเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา
๓.๒ การกระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน
๓.๓ การเป็นที่ปรึกษา แนะนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนบนพื้นฐานการวิจัย
๔.บทบาทการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
(Network) ศึกษานิเทศก์มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน กระตุ้น หรือร่วมเป็นผู้ประสานการสร้าง
เครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กร เครือข่ายบุคคลและเครือข่าย ICT
๕.บทบาทการพัฒนาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผลที่
จะเกิดกับผู้รับการนิเทศมุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๕.๑ ประเมินตนเอง วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ ศึกษาแนวทางการดาเนินงานนิเทศเต็มพิกัด
๕.๓ พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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๕.๔ พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๕ จัดทารายงานผลการนิเทศการศึกษาทั้งในรูปแบบเอกสารและแบบออนไลน์อย่างเป็น
ระบบ
๕.๖ เก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศและการติดตามอื่นๆของโรงเรียนในความรับผิดชอบ
๕.๗ นิเทศเชิงพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติการนิเทศและรายงานผลการเทศ
จากความเป็นมา นโยบายการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งกรอบแนวคิดการนิเทศดังที่กล่าว
มาแล้ ว ข้ า งต้ น กลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกาหนดเป้าหมาย ขอบข่าย ภารกิจ และ
กิจกรรมการนิเทศ เพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ต่อไป

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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บทที่ 4
การดาเนินการนิเทศและรายงาน
การนิเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้และปรับกระบวนทัศน์
ในปีงบประมาณ 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้อนุมัติ
งบประมาณให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลดาเนินการเพื่อดาเนินการนิเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ ตาม
หลั ก การสร้ า งกระบวนทั ศ น์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งเขตพื้ น ที่ แ ละโรงเรี ย นหรื อ กลุ่ ม โรงเรี ย นก่ อ นที่ จ ะลงมื อ
ปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการประชุมสัมมนา จัดอบรม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาเนินการนิเทศทางไกล
โดยการจั ดทาเอกสาร พัฒ นาหรื อเผยแพร่สื่ อเอกสารสิ่งพิมพ์ จัดทาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒ นาเว็บไซต์
ประยุกต์ใช้เว็บบล็อก ผ่านการดาเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 และตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมายเพิ่มจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย
2. เร่งรัดการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้น ป.3 ฯ
3. พัฒนาทักษะการคิดคานวณ
4. ส่งเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ RESSCE
6. ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านนอกเวลา และการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
9. พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
10. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.1 ในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
11. ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
12. สร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
13. การสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์
และภัยพิบัติ
14. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตสานึกความรักชาติ
15. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
16. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสพป.นฐ.1
17. ส่งเสริมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.นฐ.1
18. ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
19. Pre-N.T. และ Pre-O-NET
20. พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา
21. ติดตาม ประเมินผล โดย ก.ต.ป.น.
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การนิเทศตามนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดทาเป็นโครงการพิเศษ “เส้นทางสู่นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา : ผู้เรียนมีคุณ ภาพสูง” ดาเนินการร่วมกันระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ครูผู้สอนขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก
เขียนได้คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ดาเนินการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 เพื่อให้ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) เพิ่มขึ้น
5. เพื่อให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม พื้นฐานและ
ความกตัญญู
6. เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
เป้าหมาย
๑. ผู้บริหารโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ นิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและ
ความกตัญญูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน ร้อยละ ๑๐๐ ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่าน
ออก เขี ย นได้ คิ ด เลขเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานและความกตั ญ ญู ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ศึกษานิเทศก์ ร้อยละ ๑๐๐ ดาเนินการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET
N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. นักเรียน
๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ หรือ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสพฐ.
ร้อยละ ๓
๖.๒ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกคน
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๖.๓ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญูตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกคน
๖.๔ มีความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
สพป.
กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียน
ระยะเวลา
๑.สร้าง
๑.ประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร ๑.ประชุมคณะครู ชี้แจง ๑.ผู้บริหาร ครูและ พฤษภาคม
ความ
การศึกษาศึกษานิเทศก์ประธาน นโยบาย
ผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ ๒๕๕๖
ตระหนัก
กลุ่มโรงเรียนและผู้อานวย
๒.วิเคราะห์ปัญหาและ ปัญหาและแนวทาง
โรงเรียน
กาหนดแนวทางการ
การพัฒนาของ
๒.วิเคราะห์ปัญหาและกาหนด พัฒนาของกลุ่มโรงเรียน โรงเรียน
แนวทางการพัฒนาของ สพป. ๓.กาหนดเป้าหมายของ ๒.กาหนดเป้าหมาย
๓.กาหนดเป้าหมายของสพป. กลุ่มโรงเรียน
ของโรงเรียน
๒.วางแผน ๑.จัดทาแผน
๑.จัดทาแผน
๑.ผู้บริหารโรงเรียน พฤษภาคมและพัฒนา ๒.พัฒนาสื่อ/เครื่องมือในการ ๒.พัฒนาสื่อ /เครื่องมือ ครูและผู้เกี่ยวข้อง
มิถุนายน
สื่อเครื่องมือ ดาเนินการ
ในการดาเนินการ
ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ๒๕๕๖
ในการ
-คู่มือนิเทศภายใน
-สาเนาเครื่องมือประเมิน จัดทาแผนนิเทศ
ดาเนินการ -เครื่องมือประเมินการอ่านออก การคิดเลขเป็น
ภายในโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับ
และเขียนได้ต้นฉบับเครื่องมือ ชั้นป.๒-ป.๖ของโรงเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ ประเมินการคิดเลขเป็นคู่มือ
ในกลุ่ม
ทางการเรียน(O-NET
ทางการ
“เจ็ดดี”เอกสาร/สื่อ/
-คลังข้อสอบประเมิน
N.T)การอ่านออก
เรียน(Oแบบทดสอบเพื่อยกระดับ
ตัวชี้วัด มาตรฐาน N.T, เขียนได้คิดเลขเป็น
NET N.T) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคลัง
O-NET
คุณธรรมจริยธรรม
การอ่านออก ข้อสอบประเมินตัวชี้วัด
-เอกสาร/สื่อ/
และความเป็นเลิศ
เขียนได้ คิด มาตรฐาน N.T, O-NET,LAS
แบบทดสอบเพื่อใช้ ใน ๒.พัฒนาสื่อเครื่องมือ
เลขเป็น การ แบบประเมินประสิทธิภาพของ การดาเนินการ ยกระดับ แบบทดสอบเอกสาร/
พัฒนา
ครูผู้อานวยการโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกฯลฯที่ใช้ใน
คุณธรรม
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
การอ่านออก เขียนได้
การดาเนินการ
จริยธรรม
การศึกษาในการยกระดับ
คิดเลขเป็น การพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์
และความ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET คุณธรรม จริยธรรมและ ทางการเรียน(O-NET
เป็นเลิศ
N.T) การอ่านออก เขียนได้คิด ความเป็นเลิศตามสภาพ N.T) การอ่านออก
เลขเป็นและการพัฒนาคุณธรรม ปัญหาและความต้องการ เขียนได้คิดเลขเป็น
จริยธรรม
ของกลุ่มโรงเรียน
การพัฒนาคุณธรรม
-แบบประเมินประสิทธิภาพของ
จริยธรรมและความ
โรงเรียนในการส่งเสริมและ
เป็นเลิศตามสภาพ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
โรงเรียน
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กิจกรรม
๓.
ดาเนินการ
พัฒนา

สพป.
๑.จัดส่งเครื่องมือ/แบบทดสอบ
การอ่าน-ออก เขียนได้คิดเลข
เป็นให้โรงเรียนประเมินนักเรียน
ป.๒ – ป.๖
ทุกคน
๒.พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
๓.จัดทาแผนและปฏิทินการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลดาเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET N.T) การอ่าน
ออก เขียนได้คิดเลขเป็น การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นเลิศของโรงเรียน
๔.ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
การศึกษา(รองผอ.สพป.)นิเทศ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลตามปฏิทินพร้อม
จัดทารายงาน
แจ้งผู้เกี่ยวข้องพัฒนาการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
๕.ประชุมประธานกลุ่มและ
ผู้อานวยการโรงเรียน๒เดือน/
ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงาน
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กลุ่มโรงเรียน
๑.จัดทาแผนและปฏิทิน
การนิเทศติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

,

(O-NET N.T)การอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
การพัฒนาคุณธรรมของ
กลุ่มโรงเรียน
๒.คณะกรรมการ
บริหารกลุ่มโรงเรียน
ร่วมกับศึกษานิเทศก์
และทีมวิชาการกลุ่ม
โรงเรียน/ครูวิชาการ
กลุ่มโรงเรียน สนับสนุน
ช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินการตามปฏิทิน
๓.ประชุม
กรรมการบริหารกลุ่ม
โรงเรียนเดือนละ๑ ครั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตาม
ความก้าวหน้า
การดาเนินงาน
๔.จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเพื่อ
คัดเลือกนักเรียนเข้า
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับ สพป.
(ใช้งบประมาณ
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน)

โรงเรียน
๑.ประเมินการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น นักเรียน ป.๒ –
ป.๖ทุกคนโดย
ผู้อานวยการโรงเรียน
เป็นประธาน
๒.วิเคราะห์ผลการ
ประเมินจัดกลุ่ม
นักเรียนตามระดับ
ความสามารถ
(ดีมาก,ดี,พอใช้,
ปรับปรุง)
๓.จัดทาข้อมูล
สารสนเทศรายบุคคล
รายชั้นและภาพรวม
ของโรงเรียน
๔.ครูจัดการเรียนรู้
และการวัดผลที่
สะท้อนมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด
ทุกระดับชั้น
๕.นิเทศภายในเพื่อ
ขับเคลื่อนให้ครู
จัดการเรียนรู้และ
การวัดผลที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดทุก
ระดับชั้น
๖.ประเมินนักเรียน
ตามตัวชี้วัด
๗.จัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน เช่น สอน
ซ่อมเสริม, จัดค่าย
พัฒนานักเรียน,
ประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

ระยะเวลา
พฤษภาคมมิถุนายน
๒๕๕๖

มิถุนายน
๒๕๕๖

มิถุนายน
๒๕๕๖
มิถุนายน
๒๕๕๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
มิถุนายน
๒๕๕๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗

มิถุนายน
๒๕๕๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
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กิจกรรม
สพป.
๔.ประเมิน ๑.ประเมินผลสาเร็จตาม
และรายงาน วัตถุประสงค์/เป้าหมายและ
รายงานผู้เกี่ยวข้อง
๒.นาผลการประเมินพัฒนางาน
อย่าต่อเนื่อง
๓.ประกาศเกียรติคุณ
ครู
ผู้อานวยการโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
การศึกษาที่ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มโรงเรียน
๑.ประเมินผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
และรายงานผู้เกี่ยวข้อง
๒.นาผลการประเมิน
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียน
๑.ประเมินผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายและ
รายงานผู้เกี่ยวข้อง
๒.นาผลการประเมิน
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ระยะเวลา
กันยายน
๒๕๕๖ และ
กุมภาพันธ์เมษายน
๒๕๕๗

การประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑.ร้ อ ยละของผู้ บ ริ ห ารนิ เ ทศภายในเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น (O-NET N.T) การอ่ า น
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรมและจริยธรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
แบบประเมิน

๒.ร้ อยละของครู ผู้ ส อนขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณธรรม และจริยธรรม

ประเมิน

แบบประเมิน

๓.ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ดาเนินการนิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น คุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมิน

แบบประเมิน

๔.ร้อยละของผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษาเพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET N.T)
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรมและจริยธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมิน

แบบประเมิน

๕.ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมิน

แบบประเมิน
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ตัวชี้วัด

วิธีการ

เครื่องมือ

๖. นักเรียน
๖.๑ ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET -วิเคราะห์รายงานผล -รายงานผลการประเมิน
N.T) เพิ่มขึ้น
การประเมิน O-NET O-NETและ
N.T
และN.T
-รายงานผลการประเมิน
๖.๒ ร้ อยละของนั ก เรี ย นที่ อ่ านออก เขี ย นได้ คิ ด เลขเป็ น
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
๖.๓ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญูตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

-วิเคราะห์รายงานผล
การประเมินนักเรียน
ของโรงเรียน
-วิเคราะห์รายงานผล
การประเมินนักเรียน
ของโรงเรียน

๖.๔ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะ -สารวจ
ทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

-รายงานผลการประเมิน

-แบบสารวจ

เครื่องมือที่จดั ทา
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. จัดทาเอกสาร สื่อ แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
5. จัดทาคลังข้อทดสอบ
6. จัดทาคู่มือ 7 ดี
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การนิเทศติดตาม
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจึงกาหนดเป้าหมายดาเนินการนิเทศติดตามภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมปี
การศึกษาละ 4 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2556 กาหนดประเด็นการนิเทศติดตามดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดคานวณ ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับระดับชั้น
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญู
ในระดับดีขึ้นไปทุกคน
4. การจั ดกิจ กรรมส่งเสริ มและคัดเลื อกนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิช าการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับจังหวัด ระดั บภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อให้มีนักเรียนได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ เพิ่มขึ้น
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET N.T) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและ
ความกตัญญูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของการนิเทศภายในโรงเรียน และ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูดังนี้
5.1 ประสิทธิภาพของการนิเทศภายในโรงเรียน
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
2.) ประสิทธิภาของการจัดกิจกรรมการนิเทศ
2.1) จัดกิจกรรมพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
2.2) มีการประเมินแผนจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่าเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ1
ครั้ง
2.3) มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ (สังเกตการสอน) ของครูทุกคน อย่างสม่าเสมอ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4) มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทุก
ภาคการศึกษา
2.5) มีการให้คาแนะนา คาปรึกษา แก้ไขปัญหาและนาผลไปพัฒนาครูอย่างระบบ
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3.) ผลที่เกิดกับครู
3.1) ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2) ครูจัดการเรียนรู้ตามที่กาหนดในแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3) ครูมีและใช้แผนการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ที่มีประสิทธิภาพ
3.4) ครูมีและใช้แผนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน และความกตัญญู
ที่มีประสิทธิภาพ
3.5) ครูมีและใช้แผนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
5.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
1.) ด้านประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้
1.1) แผนจัดการเรียนรู้มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
1.2) จัดทาแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3) เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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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6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้
6.1 การติดตามตรวจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการติดตามผลการ
ดาเนินงานระบบประกันคุรภาพภายในสถานศึกษาและผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดย
คณะกรรมการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกากาหนด ซึ่งจะดาเนินการในเดือนมิถุนยาน – กรกฎาคม 2556
6.2 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3 การ่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ไปร่วมเป็นผู้
ประเมินคุรภาพภายในสถานศึกษาในช่วงปลายปีการศึกษา (เดือนมีนาคม 2557)
การจัดทาแผนการนิเทศรายกิจกรรม
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 กาหนดเป้าหมายจานวนครั้ง
ที่โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จะได้รับการนิเทศจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ภาคเรียนละ 2 ครั้งหรือโรงเรียน ละ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา รายละเอียดกล่าวแล้ว เมื่อจะทาการ
นิเทศในแต่ละครั้ง จะจัดทาแผนนิเทศเฉพาะครั้งนั้นเป็นแผนย่อย ซึ่งอาจกาหนดประเด็นและเป้าหมายการ
นิเทศเฉพาะเรื่องที่จาเป็นหรือต้องการเร่งด่วนก่อน แต่เมื่อครบปีการศึกษาจะทาการนิเทศได้ครอบคลุม
ประเด็นและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการนิเทศประจาปี
ปฏิทินการนิเทศ
ครั้งที่นิเทศ
ช่วงเวลาที่นิเทศ
ครั้งที่ 1
มิถุนายน-กรกฎาคม
2556

ประเด็นที่นิเทศ
1. การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การดาเนินงานตามนโยบายนครแห่งคุณาพการศึกษา
2.1 พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน
2.2 การประเมินการอ่าน การเขียน การคิดเลข
2.3 การดาเนินงาน 7 ดี โรงเรียนวิถีพุทธ
3. การติดตามนโยบายสาคัญตามที่กาหนด

ครั้งที่ 2

1. การดาเนินงานตามนโยบายนครแห่งคุณาพการศึกษา
1.1 ความก้าวหน้าของระบบนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 ความก้าวหน้าของการประเมินการอ่าน การเขียน
การคิดเลข
1.3 ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน 7 ดี โรงเรียนวิถีพุทธ
1.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การติดตามนโยบายสาคัญตามที่กาหนด

สิงหาคม-กันยายน
2556
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ครั้งที่นิเทศ
ช่วงเวลาที่นิเทศ
ประเด็นที่นิเทศ
ครั้งที่ 3
พฤศจิกายน-ธันวาคม 1. การดาเนินงานตามนโยบายนครแห่งคุณาพการศึกษา
2556
1.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของการประเมินการอ่าน การเขียน
การคิดเลข
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพของการดาเนินงาน 7 ดี
โรงเรียนวิถีพุทธ
1.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การติดตามนโยบายสาคัญตามที่กาหนด
ครั้งที่ ๔
มกราคม-กุมภาพันธ์ 1. การดาเนินงานตามนโยบายนครแห่งคุณาพการศึกษา
2557
1.1 การประเมินประสิทธิภาพและผลของการดาเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน
1.2 การประเมินประสิทธิภาพและผลของการประเมินการอ่าน
การเขียน การคิดเลข
1.3 การประเมินประสิทธิภาพและผลของการดาเนินงาน 7 ดี
โรงเรียนวิถีพุทธ
1.4 การประเมินประสิทธิภาพและผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. การติดตามนโยบายสาคัญตามที่กาหนด
3. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การรายงานการนิเทศ
1. การรายงานผลการนิเทศรายโรงเรียน หลังจากที่ศึกษานิเทศก์แต่ละคนดาเนินการนิเทศ
โรงเรียนที่รับผิดชอบหรือโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายการนิเทศแล้ว ให้รายงานการนิเทศโดยใช้รูปแบบการ
รายงานตามแบบทีก่ าหนดในภาคผนวกของแผนปฏิบัติการฉบับนี้ โดยจัดทาเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อนาเข้า
รายงานในระบบสารสนเทศการนิเทศ (http://data.esdc.in.th/) และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out)
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2. การสังเคราะห์รายงานผลการนิเทศ กลุ่มงานนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ดาเนินการสังเคราะห์รายงานผลการนิเทศของทุกโรงเรียน สรุปเป็นผลการนิเทศในภาพรวมหลังสิ้นสุดการ
นิเทศแต่ละครั้ง และสังเคราะห์สรุปรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษา
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รายงานผลการนิเทศของ.......................
หัวข้อการนิเทศ …………………………………………………………………………………………...........................
วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................
วัน เดือน ปี ที่นิเทศ …………………………………………………………………………………….....
โรงเรียนที่ไปนิเทศ …………………………………………………………………………………….......
ผู้รับการนิเทศ
……………………………………………………………………………………………...................................................
........................……………………………………………………………………………………………………………………
กระบวนการนิเทศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการนิเทศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………….........................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ………………………………………………………………………………………………….
แฟ้มภาพประกอบ ……............................................................................................................ (ถ้ามี)
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คณะผู้จัดทา
























นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ
นายสุภาพ พุทธคุณ
นางพรรณภา พูลบัว
นายสมศักดิ์ วงศ์จาปา
นายสามารถ ทิมนาค
นายสกล บารมีรังสิกุล
นางพรรณี ดุจดา
นายดุสิต 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
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
เมษายน 2556 จานวน 30 เล่ม
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