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คำนำ
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ 6 นโยบายหลัก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้แก่ 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2) ทักษะคิดแคล่วคล่อง 3) ว่องไวเขียนอ่าน 4) สื่อสารเทคโนโลยี 5) จัดการดีสิ่งแวดล้อม 6) น้อมนำศาสตร์
พระราชา พร้อมขับเคลื่อนด้ว ยกระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” เน้นการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับ นี้
จะเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของผู้นิเทศทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการนิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสําคัญ
การนิเทศการศึกษาเป็น กระบวนการสำคัญในการให้บริการ ช่วยเหลือสนับสนุน การร่วมมือ กัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญ และการนิเทศการศึกษา
ยังหมายรวมถึงการนิเทศการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้มีคุณภาพ โดยตามมาตรฐานวิช าชีพศึกษานิเทศก์ของคุรุส ภา พ.ศ. 2556 มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน
มาตรฐานที่ 8 ได้กล่าวถึงศึกษานิเทศก์ไว้ว่า “ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี” ดังนั้น ผู้นิเทศต้อง
เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพื่อการให้คำปรึกษา คำแนะนำในกิจกรรมนั้นๆ อย่างมี
ความสำคัญและน่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจึงจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มีคุณธรรม
จริยธรรม จึงจะทำให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือ ศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึ งพอใจ
และเกิดผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ที่มีการ
ทำงานเป็น ขั้น ตอน (Steps) มีความต่อเนื่อง (Continuity) ไม่ห ยุดนิ่ง (Dynamic) และมีความเกี่ยวข้ อ ง
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจการนิเทศเป็นหัวใจของการบริห ารงานวิชาการของ
โรงเรียน ที่มีหลักการสำคัญคือ (1) การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
(2) ครูทุกคนจะต้องได้รับคำชี้แนะการศึกษา (Guidance) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
ของโรงเรียน (3) จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการออกแบบการนิเทศ ที่ตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลทั้งหมดของครูในโรงเรียน (4) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา (5) การนิเทศการศึกษา
ต้องถูกอธิบายและระบุไว้ในเป้าหมายการศึกษา (6) ต้องมีการปรับปรุงทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมและการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครูทุกคนในโรงเรียนและ (7) ต้องมีการกำกับ ดูแลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการนิเทศภายนอกเป็ นภารกิจโดยตรง
ของศึกษานิเทศก์ การนิเทศทั้งสองส่วนมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา โดยหากมีการทำงานที่เป็นระบบ
มีแบบแผนจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียน
จากรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนมีความต้องการ
ขวัญและกำลังใจจากเขตพื้นที่การศึกษา และต้องการขอรับการนิเทศในเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน PLC
ในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสี่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้น Active Learning การพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตร การสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และจากการนิเทศ
ติดตาม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญ กับงานวิชาการน้อย การนิเทศภายในไม่เป็นระบบและขาด
ความต่อเนื่อง ขาดความตระหนักในการนำผลการทดสอบ/การประเมินไปใช้เป็นฐานในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ศึกษานิเทศก์ทุกคนจะต้องนำไปวางแผนในการนิเทศการศึกษา เพื่อให้
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โรงเรียนสามารถจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC
และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนามากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ตามลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนามาก
ที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนผลการประเมิน
คุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนา
มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ อีกทั้งการประเมินด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ควรพัฒนาในด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ตามลำดับ
ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการนิเทศ ติดตาม มีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจุดเน้น 6 นโยบายหลัก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา
2563 ได้แก่ 1) ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ 2) ทักษะคิ ด แคล่ว คล่ อ ง 3) ว่องไวเขีย นอ่ าน 4) สื่อสารเทคโนโลยี
5) จัดการดีสิ่งแวดล้อม และ 6) น้อมนำศาสตร์พระราชา
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่องการเปิดเรียนของสถาน
ศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบ
และนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และ
กำหนดให้ส ถานศึกษาจัดการเรีย นการสอนให้ส อดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น โดยในการจัดการเรียนการสอน ต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุดของทุกคนในสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมกับให้นักเรี ยนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เพื่อเป็น การลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคในสถานศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
การเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน และระยะที่ 4
การสอบและการศึกษาต่อ
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ได้ดำเนินการจัด ทำแผนปฏิบ ัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอื้อต่อการ “เรียนเพื่อรู้” ของเด็กให้มากที่สุด ทั้งนี้คณะ
ศึกษานิเทศก์ได้ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดทำ
หลักสูตรอบรมออนไลน์ การนิเทศแบบ Teamwork การนิเทศตามความต้องการ เพื่อพัฒนากระบวนการ
นิเทศการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสัง กัด
ให้มีคุณภาพ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ
“บันได 5 ขั้น” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563
ขอบเขตการนิเทศ ติดตาม
การนิเทศ ติดตามดำเนินการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
แบ่งออกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 15 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน
ประเด็นการนิเทศ
ประเด็นที่ 1 : การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อคุณภาพการศึกษา
1.1 การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การอ่านออกเขียนได้
1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1.4 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
ประเด็นที่ 2 : การนิเทศภายในโรงเรียน
ประเด็นที่ 3 : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประเด็นที่ 4 : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 5 : การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
ประเด็นที่ 6 : การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
ประเด็นที่ 8 : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ประเด็นที่ 9 : การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นที่ 10 : การนิเทศตามนโยบาย สพป.นครนายก 6 นโยบายหลัก ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
10.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
10.2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง
10.3 ว่องไวเขียนอ่าน
10.4 สื่อสารเทคโนโลยี
10.5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม
10.6 น้อมนำศาสตร์พระราชา
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3. ดำเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบบันได 5 ขั้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ดังนี้
ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด
ขั้นที่ 2 พิชิตความไม่รู้
ขั้นที่ 3 นำสู่ห้องเรียน
ขั้นที่ 4 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
ขั้นที่ 5 สร้างกลไก PLC
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีรูปแบบการนิเทศการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
2. ผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษามีแนวทางในการนิเทศ และมีเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
3. ผู้รับการนิเทศได้รับการนิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ทั่วถึง และตรงตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการตามข้อมูลพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำเสนอตามลำดับดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2) การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
3) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.1 จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด
จำนวน 131 โรงเรียน
1) ระดับปฐมวัย*
จำนวน 129 โรงเรียน
2) ระดับประถมศึกษา
จำนวน 131 โรงเรียน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสฯ)
จำนวน 31 โรงเรียน
* โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และบ้านบุ่งเข้ ไม่มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

1.2 จำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด
1) ก่อนประถมศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสฯ)
1.3 จำนวนข้าราชการครู
1.4 จำนวนศึกษานิเทศก์

จำนวน 19,839
จำนวน 4,074
จำนวน 13,941
จำนวน 1,824
จำนวน 1,098
จำนวน 13

คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. ข้อมูลโรงเรียนตามนโยบาย/จุดเน้น
2.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน 41 โรงเรียน
2.2 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ
จำนวน 20 โรงเรียน
2.3 โรงเรียนประชารัฐ
จำนวน 14 โรงเรียน
2.4 โรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวน 75 โรงเรียน
2.5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จำนวน 20 โรงเรียน
2.6 โรงเรียนในโครงการ Boeing TEL ปีที่ 8
จำนวน 12 โรงเรียน
2.7 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
จำนวน 111 โรงเรียน
2.8 โรงเรียนต้นแบบประกันคุณภาพการศึกษา (IQA)
จำนวน 10 โรงเรียน
2.9 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน
2.10 โรงเรียนพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ (SMT)
จำนวน 6 โรงเรียน
2.11 โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง
จำนวน 81 โรงเรียน
2.12 โรงเรียนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) จำนวน 21 โรงเรียน
2.13 โรงเรียนโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ
จำนวน 51 โรงเรียน
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3. ข้อมูลพื้นที่นิเทศ
ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จำแนกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
อำเภอ
◆ อำเภอเมืองนครนายก

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ท่าช้าง-วังกระโจม
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ เขาพระ-บ้านใหญ่
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ หินตั้ง-ศรีนาวา
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ พรหมณี
6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ สาริกา
◆ อำเภอบ้านนา

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ บ้านพริก-พิกุลออก
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ป่าขะ-เขาเพิ่ม
◆ อำเภอองครักษ์

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ องครักษ์พัฒนา
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ก้าวหน้า
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ สามัคคี
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ รวมพลัง
◆ อำเภอปากพลี

ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ปากพลี
รวม

จำนวนโรงเรียน
(49)
9
11
7
7
9
6
(35)
10
8
9
8
(35)
11
7
10
7
(12)
12
131
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4. ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศ
ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง-วังกระโจม
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
นางสาวปัทมวรรณ ด่านยุทธศิลป์
น.ส.สุภาพร วงษ์เหรียญทอง
1 วัดเจดีย์ทอง
นายละออง เหนือเกาะหวาย (ทปษ.)
2 อนุบาลนครนายก
น.ส.สุภาพร วงษ์เหรียญทอง
(ประธานศูนย์ฯ)
นายณรงค์ เหนือเกาะหวาย (รก.)
นายบัญชา รัตนมาลี
3 วัดโบสถ์การ้อง
นายละออง เหนือเกาะหวาย (ทปษ.) (ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
4 วัดท่าทราย
นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
5 ชลนายกสงเคราะห์
นายละออง เหนือเกาะหวาย
6 อนุบาลเมืองนครนายก นางพีรภาว์ บุญเพลิง
7 วัดท่าช้าง
น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์จันทร์
นายธีระพันธ์ ไทยมา (รก.)
8 บ้านดอนเจริญ
น.ส.สุภาพร วงษ์เหรียญทอง (ทปษ.)
9 ชุมชนบ้านคลองเหมือง นายวุฒิชัย พันธุ์งาม
ตารางที่ 3 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
น.ส.วาสนา พวยอ้วน (รก.)
นายถาวร สังออน
1 วัดคลองโพธิ์
น.ส.รตนพร พนมพร (ทปษ.)
(ประธานศูนย์ฯ)
2 วัดสันติวัฒนาราม
นางวาสนา บานเย็น
นางอรัญญา สุธาสิโนบล
น.ส.หทัยชนก พันพงค์ (รก.)
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
3 บ้านคลอง 3 วิทยา
นายไพฑูรย์ จันทะโชติ (คู่พัฒนา)
4 วัดศรีจุฬา
นายถาวร สังออน
5 วัดดอนยอ
น.ส.รตนพร พนมพร
6 วัดหนองทองทราย
นายธาตรี อินยะฤทธิ์
นางมัณฑรี โพธิ์ดิลก (รก.)
7 บ้านชวดบัว
นางสวรรค์ สมสาย (ทปษ.)
8 วัดบางปรัง
นายปกรณ์ พวงดอกไม้
9 บ้านกำแพงเศียร
น.ส.กัญณัฎฐ์ ทับเกตุ
10 วัดบางหอย
นายสิทธิชัย คำเงิน
11 บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา นายไพฑูรย์ จันทะโชติ
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ตารางที่ 4 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เขาพระ-บ้านใหญ่
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 วัดกุดตะเคียน
นายพิชัย แก้วสุวรรณ
นายพิชัย แก้วสุวรรณ
2 วัดวังทิพย์พันธาราม
น.ส.ปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
(ประธานศูนย์ฯ)
3 วัดเกาะกระชาย
นายถาวร พูลศรี
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
4 วัดวังไทร
นางปราณีต หงษ์ทอง
นายบัญชา รัตนมาลี
5 วัดสมบูรณ์สามัคคี
นายจเร แดงโสภา
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
6 วัดวังตูม
ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธุ์งาม
7 วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
ตารางที่ 5 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา หินตั้ง-ศรีนาวา
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 วัดคีรีวัน
นายศศิธร สาลี
นายประจักษ์ โพพิจิตร
2 วัดสบกเขียว
นางศิริวรรณ เสนารักษ์
(ประธานศูนย์ฯ)
3 ชุมชนวัดศรีนาวา
น.ส.กนกวรรณ การุญ
นางสุบิน ณ อัมพร
4 วัดท่าด่าน
นายพัฒนาการ จิตรมิตร
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
5 วัดท่าชัย
น.ส.กัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่
6 วัดวังยายฉิม
นายประจักษ์ โพพิจิตร
7 วัดหุบเมย
น.ส.นันทิยา เชตุพงษ์
ตารางที่ 6 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมณี
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 วัดโคกลำดวน
น.ส.นาตยา เวชมุข
นายปรีชา ย้อยศิริ
2 วัดวังปลาจีด
น.ส.จารุวรรณ จันทะเวียง
(ประธานศูนย์ฯ)
3 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นายเชาวลิต สีชัยลา
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
4 วัดเอี่ยมประดิษฐ์
น.ส.เบญจมาภรณ์ สีชานิล
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
นางนพภา อินทิม (รก.)
5 วัดธรรมปัญญา
ว่าที่ร.ต.วินัย หงษ์ทอง (ทปษ.)
6 วัดสุตธรรมาราม
ว่าที่ร.ต.วินัย หงษ์ทอง
7 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นายมณีชัย ชูราษี
8 วัดเขาน้อย
นางลัดดาวัลย์ คำเงิน
9 วัดสันตยาราม
นายปรีชา ย้อยศิริ
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ตารางที่ 7 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สาริกา
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 หัวเขาแก้ว
น.ส.ธนภัทร จีรพรชัย
นายสุราช หงษ์ทอง
นางวันเพ็ญ มนตรี (รก.)
(ประธานศูนย์ฯ)
2 วังดอกไม้
นายสุราช หงษ์ทอง (ทปษ.)
3 วัดพราหมณี
นายกระแส สุขพูล
นางสุบิน ณ อัมพร
4 บ้านดงวิทยาคาร
นายสุราช หงษ์ทอง
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
5 สาริกา
นางพรวิภา เชยกลิ่น
6 วัดตำหนัก
นางนกรณ์ชนก พรมมา
ตารางที่ 8 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปากพลี
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 วัดนาหินลาด
นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
นางวิไล ธนธรรม (รก.)
(ประธานศูนย์ฯ)
2 วัดท่ามะปราง
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ (ทปษ.)
3 วัดเนินหินแร่
นายอัครเดช จันลา (คู่พัฒนา)
นางชวนชื่น ทัศนา
น.ส.สุณี จันทร (รก.)
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
4 บ้านบุ่งเข้
นางศิริวรรณ เสนารักษ์ (คู่พัฒนา)
นายเกรียงศักดิ์ เอื้อใจ (รก.)
5 วัดพรหมเพชร
นายอัครเดช จันลา (ทปษ.)
6 อนุบาลอำเภอปากพลี
นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
7 บ้านดงแขวน
นางทรงศิลป์ สังออน
8 วัดโพธิ์
นายสมชาย ธูปเงิน
9 วัดเกาะกา
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
10 วัดลำบัวลอย
11 บ้านโคกสว่าง
นายอัครเดช จันลา
12 วันครู 2504
นางพรดา อินทปัญญา
ตารางที่ 9 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
นางวรรณภา แปนเมือง (รก.)
นายจำเริญ พงษ์สมร
1 วัดทองหลาง
นายสัมพันธ์ ญาณสุธี (คู่พัฒนา)
(ประธานศูนย์ฯ)
นายสิริชัย เล็กเขตร (รก.)
นางประภร พูลศิลป์
2 วัดท่าทราย (พิมพานุสร)
นายจำเริญ พงษ์สมร (คู่พัฒนา)
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
3 บ้านคลอง 30
นายวิลาศ เสมา
4 วัดโบสถ์เจริญธรรม
นางวิยะดา เขาพระจันทร์
5 วัดเลขธรรมกิตติ์
นางเสาวรภย์ ญาณสุธี
6 วัดอัมพวัน
นายเอนก แป้นกล่อม
7 วัดกุฎีเตี้ย
นายจำเริญ พงษ์สมร
8 วัดสะพาน
นายสมกฤษ บำรุงจิตต์
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ตารางที่ 10 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ป่าขะ-เขาเพิ่ม
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 ชุมชนวัดป่าขะ
นายพรชัย โพเทพา
นายสมชาย นาคนัด
น.ส.อรุณวรรณ สุบิน (รก.)
(ประธานศูนย์ฯ)
2 วัดหนองเคี่ยม
นายพรชัย โพเทพา (ทปษ.)
3 วัดเนินสะอาด
นายเอนก แก่นเผือก
น.ส.กนกรัตน์ ศิริมาลกุล
4 บ้านเขาเพิ่ม
นางพัชรินทร์ พืชสิงห์
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
5 บ้านเขาส่องกล้อง
น.ส.กุลณัฐ เหมราช
6 บ้านเขาหัวนา
นายสมชาย นาคนัด
7 วัดโคกสว่าง
นายคมศักดิ์ หวานขม
8 บ้านเขาไม้ไผ่
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
ตารางที่ 11 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านพริก-พิกุลออก
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 บ้านคลอง 31
นายชัยวัฒน์ จันทัน
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
2 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นางละอองดาว พรายงาม
(ประธานศูนย์ฯ)
นายนิคม พลศรี (รก.)
น.ส.ชุติมา เบ็ญจมินทร์
3 วัดศรีสุวรรณ
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา (ทปษ.)
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
4 วัดบ้านพริก
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
5 วัดหนองคันจาม
นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ
นายนันทนาถ นารถดนตรี (รก.)
6 บ้านคลอง 33
นายชัยวัฒน์ จันทัน (ทปษ.)
7 บ้านชะวากยาว
น.ส.พิมพ์จันทร์ พิมศรี
8 วัดพิกุลแก้ว
นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
9 วัดแหลมไม้ย้อย
นางวงเดือน คงศิลป์
ตารางที่ 12 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 ชุมชนบ้านวังไทร
นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์
นายรัตนชัย วิเศษ
2 วัดทองย้อย
นายสุวัฒน์ สุขชม
(ประธานศูนย์ฯ)
3 อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร
นางบุญณิศา มะสิโกวา
4 วัดทองจรรยา
นายอมฤทธิ์ อินทรประเสริฐ
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
นางสาววรินทร์นิกา เจริญจิตร์ (รก.)
5 ไทยรัฐวิทยา 73
นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์ (ทปษ.)
6 วัดหนองรี
นายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์
7 วัดทางกระบือ
นายไพโรจน์ ศรีสว่าง
8 บ้านหนองกันเกรา
น.ส.ภัชรพร เจดีย์
นายคมกฤษ จันทิลา (รก.)
9 วัดเกาะพิกุล
นายรัตนชัย วิเศษ (ทปษ.)
10 บ้านเขาดิน
นายรัตนชัย วิเศษ
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ตารางที่ 13 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์รวมพลัง
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 วัดพลอยกระจ่างศรี
น.ส.รักชนก คำวัจนัง
นายเสน่ห์ นิ่มเรือง
2 วัดปากคลองพระอาจารย์ นางมุกดา โชติธรรม
(ประธานศูนย์ฯ)
3 บ้านเตยใหญ่
นางณัฐมน สุวานิโช
น.ส.สุชาดา ทองอยู่
4 วัดจันทร์เรือง
นางศิริพร เชื้ออินทร์ (รก.)
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
นายเสน่ห์ นิ่มเรือง (คู่พัฒนา)
5 วัดเข็มทอง
นายเสน่ห์ นิ่มเรือง
6 วัดอรุณรังษี
นายสุวรรณ สีหาอาจ
7 วัดสุนทรพิชิตาราม
นายสุขสันติ โพสุวัน
ตารางที่ 14 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์พัฒนา
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 อนุบาลองครักษ์
นายวินัย อ่ำประเวทย์
นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นางพัทยา เจริญศิริ
(ประธานศูนย์ฯ)
นางอัชรา สวัสดิลาภ (รก.)
นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
3 วัดสว่างอารมณ์
นายวินัย อ่ำประเวทย์ (คู่พัฒนา) (ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
นายศุรชัย สกุลขอเจริญ (รก.)
4 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
นางวิรัชนี สุวรรณ (คู่พัฒนา)
5 วัดโพธิ์แทน
นายรังสิวุฒิ ป่าโสม
6 วัดทวีพูลรังสรรค์
นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
7 บ้านปากคลอง 31
นางบุญจิรา ชูพันธ์
8 บ้านกลางคลอง 30
นายอาณัติ แซ่โค้ว
9 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
10 วัดประสิทธิเวช
นางอรวรรณ อยู่ดี
11 บ้านคลอง 1
น.ส.สวรรค์ สมสาย
ตารางที่ 15 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์ก้าวหน้า
ที่
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
1 วัดราษฎร์ประดิษฐ์
นายสุนทรหงษ์ วรนุช
น.ส.อุษณีย์ รักซ้อน
2 บ้านคลอง 23
นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
(ประธานศูนย์ฯ)
3 วัดอารีราษฎร์
นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
นายโสภณ อั๋นบางไทร
นางละเอียด แสงหิรัญ (รก.)
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
4 บ้านคลอง 24
นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์ (ทปษ.)
นางปรียาภรณ์ เฉลิมสุขศรี (รก.)
5 บ้านปลายคลอง 22
นายสุนทรหงษ์ วรนุช (คู่พัฒนา)
6 บ้านคลอง 22
น.ส.อุษณีย์ รักซ้อน
7 บ้านช่องตะเคียน
นางรสิตา กุดแถลง
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ตารางที่ 16 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์สามัคคี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
บ้านดอนกลาง
บ้านชุมพล
บ้านทำนบ
บ้านคลอง 14
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
บ้านลาดช้าง
บ้านคลองใหญ่
บ้านปากคลอง 17

9

บ้านคลองหกวา

10 บ้านหัวหมอน

ผู้บริหารโรงเรียน
นายสมชาย ทาสี
ว่าที่ร.อ.รณกฤต รัตนสีหา
น.ส.บุษบา อามีน
นางปราณี วาดเขียน
นายวันชัย เกตวัลห์
นายสมศักดิ์ มินศรี
นางวิรัชนี สุวรรณ
น.ส.วรรณา เฮงน้อย
นายทองเปลี่ยน ผงผาย (รก.)
น.ส.วรรณา เฮงน้อย (ทปษ.)
นางอัจฉรา ศรีญากูล (รก.)
นายสมชาย ทาสี (ทปษ.)

ผู้ปฏิบัติการนิเทศ
นายสมศักด์ มินศรี
(ประธานศูนย์ฯ)
นางสุชญา บำรุงกิจ
(ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ)
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5. ผลการทดสอบด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 – 2562
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2561-2562
ปี กศ. ปี กศ. ผลต่าง
2561 2562

ระดับ สพฐ./ ระดับเขตฯ
ปีการศึกษา 2562
ระดับ ระดับ ผลต่าง
สพฐ. เขตฯ

55.15
36.35
38.65
35.89
41.51

47.95
31.60
34.30
30.86
36.18

48.53
31.80
33.99
30.68
36.21

-6.62
-4.55
-4.66
-5.21
-5.30

48.53
31.80
33.99
30.68
36.21

ระดับประเทศ/ ระดับเขตฯ
ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ ผลต่าง
ประเทศ เขตฯ

+0.58 49.07 48.53
+0.20 32.90 31.80
-0.31 35.55 33.99
-0.18 34.42 30.68
0.03 37.99 36.21

-0.54
-1.10
-1.56
-3.74
-1.78

จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.20 และพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า
ปีการศึกษา 2561 (-5.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.53 รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.99 และคณิตศาสตร์ 31.80 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำสุด ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 30.68
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 – 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงมากที่สุด (-6.62)
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับ สพฐ. พบว่า ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพื้นที่สูงกว่าระดับ สพฐ. 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
จากการพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนามากที่สุด เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทั้งระดับเขตพื้นที่
และระดับประเทศ (-3.74)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทั้งระดับเขตพื้นที่
และระดับประเทศ (-1.56)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทั้งระดับเขตพื้นที่
และระดับประเทศ (-1.10)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ (-0.54)
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 – 2562
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2561-2562
ปี กศ. ปี กศ. ผลต่าง
2561 2562

ระดับ สพฐ./ ระดับเขตฯ
ปีการศึกษา 2562
ระดับ ระดับ ผลต่าง
สพฐ. เขตฯ

ระดับประเทศ/ ระดับเขตฯ
ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ ผลต่าง
ประเทศ เขตฯ

48.91
24.59
33.13
26.15
33.20

55.91
26.98
30.22
32.98
36.52

55.14 49.90 -5.24
26.73 22.20 -4.53
30.07 28.81 -1.26
33.25 28.49 -4.76
36.30 32.35 -3.95

49.90
22.20
28.81
28.49
32.35

+0.99
-2.39
-4.32
+2.34
-0.85

49.90
22.20
28.81
28.49
32.35

-6.01
-4.78
-1.41
-4.49
-4.17

จากตารางที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.35 และพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า
ปีการศึกษา 2561 (-0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.90 รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.81 และภาษาอังกฤษ 28.49 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำสุด ได้แก่ คณิตศาสตร์ 22.20
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 – 2562 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละลดลงได้แก่ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำกว่าระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
จากการพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนามากที่สุด เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ (-5.24)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ (-4.76)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ (-4.53)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ (-1.26)
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5.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ สพฐ./ ระดับเขตฯ
ระดับประเทศ/ ระดับเขตฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ ผลต่าง
ระดับ
ระดับ
ผลต่าง
สพฐ.
เขตฯ
ประเทศ
เขตฯ
คณิตศาสตร์
45.64
44.49
-1.15
44.94
44.49
-0.45
ภาษาไทย
46.00
45.84
-0.16
46.46
45.84
-0.62
รวมเฉลี่ย
45.82
45.16 -0.66
45.70
45.16
-0.54
* ไม่มีการเปรียบเทียบผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2561-2562 เนื่องจากมีการประเมินแตกต่างกัน
จากตารางที่ 19 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 45.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้าน
ภาษาไทยทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าความสามารถด้านคณิตศาสตร์
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำกว่าระดับ สพฐ. ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์
ตามลำดับ
จุดที่ควรพัฒนา
จากการพิจารณาผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละความสามารถ พบว่า มีความสามารถ
ที่ควรพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ เนื่องจากมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทั้งระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
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5.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2562
ระดับ สพฐ./ ระดับเขตฯ
ปีการศึกษา 2562
ระดับ ระดับ ผลต่าง
สพฐ. เขตฯ

ระดับประเทศ/ ระดับเขตฯ
ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ ผลต่าง
ประเทศ เขตฯ

อ่านออกเสียง 69.31 72.69 +3.38 67.49 72.69 +5.20
อ่านรู้เรื่อง 74.11 74.13 +0.02 72.51 74.13 +1.62
รวมเฉลี่ย
71.71 73.41 +1.70 70 73.41 +3.41

68.5 72.69 +4.19
72.81 74.13 +1.32
70.66 73.41 +2.75

ความสามารถ

ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2561-2562
ปี กศ. ปี กศ. ผลต่าง
2561 2562

จากตารางที่ 20 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 73.41 โดยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (+1.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด
ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.13 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้าน
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.69
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 – 2562 พบว่า ผลการทดสอบ RT มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านรู้เรื่อง และด้านการอ่านออกเสียง ตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับ สพฐ. ทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
จากการพิจารณาประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละความสามารถ
พบว่า ความสามารถที่ควรพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เพราะมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าด้านอ่านรู้เรื่อง
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5.4 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

60.60
52.75
49.54
46.38
44.17

49.85
38.73
38.64
29.99
29.87

57.11
39.80
47.16
33.14
31.94

55.15
39.60
41.22
27.48
30.40

จากตารางที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษตามลำดับ
5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
จุดที่ควรพัฒนา
จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับชั้นที่ควรพัฒนามากที่สุด ได้แก่
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรพัฒนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ระดับประถมศึกษา ควรพัฒนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตามลำดับ เนื่องจากมี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50
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6. ผลจากการรายงานการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประเด็นการนิเทศ
การนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ในโรงเรียนของศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยแบงออกเป็น 10 ประเด็น
ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 : การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นประเด็นย่อย 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1.1 การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นที่ 1.2 การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นที่ 1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ประเด็นที่ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV /DLIT)
ประเด็นที่ 1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นที่ 1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ แบ่งออกเป็น
ประเด็นย่อย 6 ประเด็น ดังนี้
1) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
3) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4) โรงเรียนประชารัฐ
5) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
6) โรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นที่ 2 : การนิเทศภายในโรงเรียน
ประเด็นที่ 3 : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่)
เน้นเพื่อการสื่อสาร
ประเด็นที่ 4 : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ประเด็นที่ 5 : การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
ประเด็นที่ 6 : การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA)
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
ประเด็นที่ 8 : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ประเด็นที่ 9 : การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นที่ 10 : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
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ประเด็นที่ 1 : การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น
ประเด็นย่อย ดังนี้
ประเด็นที่ 1.1 การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด ได้จัดทำและใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอน
ครบทุกโรงเรียน และครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวั ย
ที่มีสอดคล้องกับ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คือ โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนอนุบาล
องครักษ์ และโรงเรีย นอนุบ าลบ้านนา ส่ว นโรงเรียนที่ใช้ห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล้วทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน , โรงเรียนบ้านคลอง 1 , โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
(ดิลกชนศรีนาวา), โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ , โรงเรียนวัดกุดตะเคียน , โรงเรียนบ้านดงแขวน ,
โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร), โรงเรียนอนุบาลนครนายก, โรงเรียนบ้านคลอง 30, โรงเรียน
บ้านคลอง 23 , โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
ประเด็นที่ 1.2 การอ่านออกเขียนได้
สรุปผลการนิเทศ
ผลการพัฒนาการอ่าน การเขียน ของโรงเรียนในสังกัด โดยภาพรวมมีพัฒนาที่ดีขึ้น โดย
โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นคุณภาพ
นักเรียน คุณภาพครูผู้สอนและการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การอ่าน
การเขียน โดยฝึกทักษะด้านการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง สรุปใจความสำคัญ คิดวิเคราะห์ และแสดง
ความคิดเห็น จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียน เช่น เขียนตามคำบอก คำที่มักเขียนผิดและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ ในวันภาษาไทย และในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ และส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน รวมทั้งสามารถอ่านสรุปความ ย่อความ เรียงความ และเขียนบันทึก
โดยบูรณาการและเชื่อมโยงภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้
โรงเรี ย นที่ จ ั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าภาษาไทยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนทำให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสูง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก, โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
ประเด็นที่ 1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning
ซึ่ง ครูผ ู้ส อนได้น ำการจัดการเรีย นรู้เชิงรุก (Active learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตร และเชื่อมโยงนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยครูสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอ่าน การพูด และการฟัง และเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่พบว่ากิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านการคิดนั้นยังพบ
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ค่อนข้างน้อย เพราะครูส่วนใหญ่ใจร้อน มักจะถามเอง ตอบเองหรือไม่ก็จะพูดชี้นำคำตอบให้กับนักเรียน
ทำให้กิจกรรมที่จัดยังไม่สะท้อนการฝึกทักษะการคิดขั้นสูง
ส่วนในด้านของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ์ทดี่ ี
ต่อกัน และมีการร่วมมือกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ มากกว่าการแข่งขัน รวมทั้งได้เรียนรู้
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน ด้วย แต่ก็มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่สามารถสร้างองค์
ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยการช่วยเหลือ แนะนำจากครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
คือโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (เกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน) และโรงเรียนบ้านคลอง 14 (ส่งเสริม
งานอาชีพ)
ประเด็นที่ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(DLTV/DLIT)
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV/DLIT) มาประกอบกับการเรียนการสอนปกติ โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ตามบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ คือ โรงเรียนบ้านคลอง 1 โดยจัดการ
เรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล (DLTV/DLIT) ร่ ว มกั บ การใช้ ส ื ่ อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประเด็นที่ 1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลการนิเทศ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครนายก
131 โรงเรียน มีผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 โรงเรียน (โรงเรียน
วัดเนินหินแร่ ไม่มีนักเรียน ป.6) ดังนี้
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่
ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.85
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม
มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. 2 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ และต่ำกว่า สพฐ.
2 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนรวม
เฉลี่ย ร้อยละเท่ากับ 36.21 ซึง่ ต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 (- 5.28)
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีโรงเรียน
ขยายโอกาศจำนวน 31 โรงเรียน โดยมีผลการทดสอบ O-NET จำนวน 30 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
ไม่มีนักเรียน ม.3) ดังนี้
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียน
ที่ได้คะแนน รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.67
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม
ไม่มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. ทั้ง 4 กลุ่มสาระฯ
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3. การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 32.35 ซึง่ ต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 (- 0.85)
โดยโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่ง เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฎิบ ัติจ ริง เพื่อให้ผ ู้เรีย นมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1.1 ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์
1.2 คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
1.3 วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL)
1.4 ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน
โรงเรียนที่มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง สร้างความตระหนักและจัดระบบ
การมอบหมายงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ประกอบกับ
การนิเทศภายในของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างได้ คือ โรงเรียน
บ้านคลอง 1 , โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน , โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนวัดดอนยอ
ประเด็ น ที ่ 1.6 การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ได้รับเอกสารรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และได้รับการนิเทศเกี่ยวกับงาน
การประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งทำให้โ รงเรียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2562 ได้
ครบถ้วน ครบทุกมาตรฐานและระดับการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ก็มี
บางโรงเรียนมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นไป
ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง
โดยโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ครั้งที่ 1 และเป็นโรงเรียนที่
สามารถเป็นแบบอย่างได้ คือ
1. โรงเรียนวัดศรีจุฬา
2. โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ (กรีเมธอุทิศ)
3. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
4. โรงเรียนวัดวังปลาจีด
5. โรงเรียนวัดเกาะกา
6. โรงเรียนวัดสันตยาราม
7. โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
8. โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
9. โรงเรียนวัดดอนยอ
10. โรงเรียนบ้านดงแขวน
11. โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 12. โรงเรียนวัดบ้านพริก
13. โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
14. โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
15. โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
16. โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
17. โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
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ประเด็นที่ 1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ได้แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1.7.1 การนิเทศในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัด สพป. นครนายก มีทั้งสิ้น จำนวน 20 โรงเรียน ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียน และครู มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนิ นงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างดี
โดยโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ โรงเรียน
วัดสันตยาราม , โรงเรียนวัดท่าด่าน , โรงเรียนบ้านคลอง 14 , โรงเรียนวัดพราหมณี , โรงเรียนวัดพลอย
กระจ่างศรี , โรงเรียนวัดวังปลาจีด , โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง , โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม , โรงเรียน
วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม , โรงเรียนวัดเกาะกระชาย , โรงเรียนวัดวังยายฉิม , โรงเรียนวัดหนองเตยฯ ,
โรงเรียนวัดท่าชัย , โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ , โรงเรียนวัดหนองกันเกรา , โรงเรียนวัดเขาน้อย
ประเด็นที่ 1.7.2 : โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก มีจำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดหนองรี ซึ่งเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา
2561 มีกิจกรรมหลักของโรงเรียนในนามของโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้แก่ โครงการ Smart School และ
โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ พบว่า ทั้งสองโครงการหลัก ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ศักยภาพของครูเพิ่มขึ้นในด้านการจัดการเรียนรู้ มีการปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมที่เห็นผลมากและชัดเจนคือ
กิจกรรมเกษตรเพือ่ การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ ที่นักเรียนได้ลงมือทำจริง และสามารถสร้างรายได้ได้
อีกทั้งมีวิชาอาชีพติดตัว เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงกบ การปลูกเมล่อน จึงเป็น การสร้างรายได้ให้กับ
โรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งการเรียนรู้งานอาชีพจากการปฏิบัติจริง
ประเด็นที่ 1.7.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีทั้งหมดจำนวน
41 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งมีการสง เสริมงานดาน
อาชีพในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกกลุ มบุคคล และ เปดโอกาสให
นักเรียนทุกกลุมไดรับการฝกทักษะอาชีพ ฝกทักษะชีวิต มีการสงเสริม พัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพื้นฐาน
อาชีพในทองถิ่น สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมงานดานอาชีพ มีการดําเนินการพัฒนาด
านอาชีพใหเปน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีผลผลิตดานงานอาชีพ สามารถสรางเปนเครื่องหมาย
การคาของตนเองและนําผลผลิตจัดจําหนายในชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเรื่องการออกแบบ
การตลาด การขาย และการทําบัญชีรับจาย
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โดยโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ โรงเรียนชุมชน
วั ด ป่ า ขะ ใช้ ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการดำเนิ น การตามโครงการ , โรงเรี ย นวั ด หนองทองทราย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนตามความต้องการของชุมชนโรงเรียน
ประเด็นที่ 1.7.4 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนประชารัฐ มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น
และได้รับความร่วมมือกับ School Partner และชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนรวม ทั้ง
ได้รับการพัฒนาทักษะการอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและบริบทของท้องถิ่น
โดยโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ โรงเรียน
วัดหนองทองทรายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์ Learning Center ,
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเด็นที่ 1.7.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการคุณธรรม สพฐ. ซึ่งโรงเรียนมีการจัดทำ
แผนพัฒนาด้านคุณธรรม มีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการกำหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์ ประจำโรงเรียน โดยผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ให้ความสำคัญ
ต่อการพัฒนาโครงโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. มีการนิเทศภายในโครงการ/กิจกรรมคุณธรรม สพฐ. ครูมีการจัด
กิจกรรมผ่านโครงงานคุณธรรม เพื่อให้ นักเรียนเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม จนนำความรู้ที่ได้มานำเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
จากกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกได้ดำเนินการ
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ มีผลการคัดเลือก ดังนี้
ระดับดี จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
2. โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
3. โรงเรียนวัดโพธิ์
4. โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
ระดับพอใช้ จำนวน 18 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนชุมนวัดศรีนาวา
2. โรงเรียนบ้านดงวิทยา
3. โรงเรียนสาริกา
4. โรงเรียวัดท่าชัย
5. โรงเรียนวัดวังยายฉิม
6. โรงเรียนวัดท่าด่าน
7. โรงเรียนวังดอกไม้
8. โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
9. โรงเรียนวัดสินติวัฒนาราม
10. โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
11. โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา 12. โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
13. โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม
14. โรงเรียนวัดทองหลาง
15. โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
16. โรงเรียนบ้านคลอง 14
17. โรงเรียนบ้านทำนบ
18. โรงเรียนวัดเกาะกา
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ประเด็นที่ 1.7.6 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สรุปผลการนิเทศ
จาการนิเทศติดตามพบว่าร้อยละ 80 ของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยครูมีการจัดเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ซึ่งทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ โดยส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
โดยโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ดูจากผลการทดสอบ
O-NET เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 20 โรงเรียน เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. บ้านช่องตะเคียน
2. บ้านคลอง 1
3. วัดปากคลองพระอาจารย์
4. วัดกุดตะเคียน
5. วัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
6. บ้านคลอง 23
7. วัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร)
8. วัดหนองเคี่ยม
9. วัดท่ามะปราง
10. วัดอารีราษฎร์
11. บ้านดอนเจริญ
12. วัดทวีพูลรังสรรค์
13. วังดอกไม้
14. วัดนาหินลาด
15. วัดท่าทราย (พิมพานุสร)
16. วัดหนองคันจาม
17. วัดสบกเขียว
18. วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
19. วัดโบสถ์การ้อง
20. ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ประเด็นที่ 2 : การนิเทศภายในโรงเรียน
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผล
การประเมินเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC โดยผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศภายใน
โดยใช้ แ ผนแผนยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม จุ ด เน้ น “ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์” โรงเรียนที่มีระบบการนิเทศภายใน ที่เป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ,
โรงเรียนวัดดอนยอ , โรงเรียนวัดกุดตะเคียน , โรงเรียนวัดวังปลาจีด , โรงเรียนวัดสันตยาราม, โรงเรียน
ชุมชนวัดศรีนาวา, โรงเรียนวัดสบกเขียว, โรงเรียนวัดพราหมณี, โรงเรียนวัดบ้านพริก, โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว,
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา , โรงเรียนบ้านเขาหัวนา , โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ , โรงเรียนบ้านคลอง 1 ,
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์, โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ, โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน, โรงเรียนบ้านคลอง 23 ,
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ , โรงเรียนบ้านคลอง 14 , โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม , โรงเรียน
บ้านดงแขวน , โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ประเด็นที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการนิเทศ
ครูภาษาอังกฤษในสังกัด ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80
โดยมีการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป คิดร้อยละ 68.55 และมีสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) จำนวน 1 โรงเรียน จากทั้งหมด 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
0.76 โรงเรี ย นมี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นการใช้ ส ื ่ อ ประกอบการสอน กระตุ ้ น ฝึ ก การสนทนา
ภาษาอังกฤษอย่างง่ายให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษ แนะนำสื่อการสอนเพื่อนำมาประกอบการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งมีการจัดตั้งชมรม
ครูภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสอน และพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนที่มีระบบการนิเทศภายใน ที่เป็นแบบอย่างได้ คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา
โดยใช้เทคนิคการสอนจาก Boot Camp ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ 4 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
สรุปผลการนิเทศ
ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งทำให้
นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการคิดสมวัย โดยครูต้องเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและใช้
เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการจัดกลุ่มความคิดด้วยแผนผังต่าง ๆ หรืออกแบบกิจกรรมให้มีความซับซ้อน
ให้มากขึ้น
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย น ผล O-NET ของนักเรีย นชั้ น ป.6 ปีการศึก ษา 2562 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ส ู ง กว่ า
ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ , โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน,โรงเรียนบ้านคลอง 1 ,
โรงเรียนอนุบาลนครนายก , โรงเรียนวัดกุดตะเคียน , โรงเรียนบ้านดงแขวน , โรงเรียนบ้านคลอง 30 ,
โรงเรียนบ้านคลอง 23 , โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) , โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ , โรงเรียน
วัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
ประเด็นที่ 5 การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
สรุปผลการนิเทศ
มี ค รู ว ิ ท ยากรแกนนำวิ ท ยาการคำนวณ (Computing Science) จำนวน 13 คน
นำแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 131
คน ที่ได้รับการอบรมพั ฒ นาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และได้ คัดเลื อก
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์
แทนและโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ พร้อมรับ บอร์ด Kidbright โรงเรียนละ 50 อัน ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ โดยพัฒนาเป็นสื่อการสอนของครู จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และ
นำไปขยายผลต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ โดยการเป็นวิทยากร
นอกจากนี้โ รงเรีย นจำนวน 25 โรงเรียนยังได้เข้าร่ว มกิจกรรมกับสำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย ทำให้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้และนักเรียนที่ผ่านการอบรมพัฒนา สามารถจัดทำโครงงานสร้างสรรค์ฯ และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
โรงเรีย นที่มี การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผ ลและเป็นขั้น ตอน
(Coding) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ คือโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ , โรงเรียนวัดโพธิ์แทน , โรงเรียนวัด
สันตยาราม , โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ประเด็นที่ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programme For International Student Assessment : PISA)
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 30 โรงเรียน ได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียนซึ่งพบว่าครูมี
การจัดการเรีย นการสอนที่เชื่อมโยงส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล แต่เนื่องด้วยบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เมื่อนำผลการประเมิน O-NET
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ใน 3 ด้านที่ส อดคล้องกับ แนวการประเมิน PISA มาวิเคราะห์แล้ว พบว่าผลการประเมินของ สพป.
นครนายก ยังคงมีค่าน้อยกว่าผลการประเมินระดับประเทศ
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ คือ โรงเรียนวัดศรีจุฬา , โรงเรียนวัดเกาะกา , โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ประเด็นที่ 7 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน มีกระบวการเสริมสร้าง
วินัยในโรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูมีศักยภาพในการ
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวินัยนักเรียตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างครูที่ดี เป็นที่
ยอมรับทั่วกัน และนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีทักษะการดำเนิน
ชีวิต พึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือสังคมได้
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน
- โรงเรียนคุณธรรม
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- โรงเรียนสีขาว
- โรงเรียนปลอดขยะ
ประเด็นที่ 8 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น ได้ ร ั บ การนิ เ ทศติ ด ตามเกี ่ ย วกั บ การจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มใน
สถานศึกษา โดยครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ทุกปีการศึกษา
ปีละ 16 คนและนักเรียนระดับชั้น ป.4-5 จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ทุกปีการศึกษา
ปีละ 240 คน ซึ่งนักเรียนแกนนำที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานการเกษตรยั่ งยืน
ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและอาชีพในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และ
แบ่งปันเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยหน่วยงานภายนอก/ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
โรงเรียนในการ ต่อยอดขยายผลกิจกรรมด้านการดำเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
ผลสำเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ปึการศึกษา 2562 ดังนี้
ที่ โรงเรียน
1 วัดวังไทร
2 วัดวังปลาจีด
3 วัดธรรมปัญญา
4 วัดหนองทองทราย
5 วัดดอนยอ
6 บ้านชวดบัว
7 วัดพราหมณี

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง โครงการสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมสำรวจพันธุ์มะปรางในท้องถิ่น ได้รับรางวัลที่ 1
จากหน่วยงาน Eco Eyes
โรงเรียนปลอดขยะ
เหรียญเงิน เรื่องการคัดแยกขยะ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ที่ โรงเรียน
8 วัดวังยายฉิม
9 วัดสบกเขียว
10 วัดคีรีวัน
11 อนุบาลนครนายก
12 วัดท่าช้าง
13 อนุบาลเมืองนครนายก
14 วัดโบสถ์เจริญธรรม
15
16
17
18
19

อนุบาลบ้านนา
วัดทองย้อย
ไทยรัฐวิทยา 73
บ้านเขาดิน
วัดหนองรี

20 วัดบ้านพริก
21 บ้านเขาส่องกล้อง
22 วัดหนองเคี่ยม
23 บ้านดงแขวน
24 วัดโพธิ์
25 บ้านบุ่งเข้
26 วัดราษฎร์ประดิษฐ์
27 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

โครงการ/กิจกรรม
รางวัลเหรียญทองแดง จากการประเมินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ
สถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนปี 2559-2560
เกียรติบัตร การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระดับดี
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครนายก
สถานศึกษาปลอดภัยและอนามัยดี
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยในนักเรียน
(กิจกรรมขยะ...จัดการได้ด้วยมือเรา)
สถานศึกษาพอเพียง
รางวัลรองชนะเลิศโครงงานแยก แลก ยิ้ม
สถานศึกษาพอเพียง/นาฏศิลป์อนุรักษ์
รางวัลชมเชย Zero waste school
สถานศึกษาพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนกลุ่ม A (โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัด
นครนายก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2561 ระดับภาค
ในระดับดี
ระดับดี โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วม การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
อันดับที่ 2 โครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี
ของ สพป.นครนายก
โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ
โรงเรียนปลอดขยะ ( OBEC ZERO WASTE SCHOOL ) ระดับภูมิภาค
โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนระดับมาตรฐาน ในกลุ่ม A โครงการสร้างวินัยและมีส่วนร่วม
ของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำ
ปีงบประมาณ 2562
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ที่ โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ
28 บ้านปากคลอง31
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
29 วัดโพธิ์แทน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
30 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
สถานศึกษาพอเพียง
31 บ้านคลอง 1
โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนในกลุ่ม A ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง
32 วัดสุนทรพิชิตาราม
และนำไปใช้ประโยชน์
เหรียญเงิน ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560
33 วัดพลอยกระจ่างศรี
เรื่องยุวเกษตรกรน้อยตามรอยพ่อ
34 วัดปากคลองพระอาจารย์ รองชนะเลิศอันดับ1 เรื่องโรงเรียนปลอดขยะ
35 วัดเข็มทอง
โรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง
36 บ้านคลองหกวา
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
37 บ้านทำนบ
โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ
38 บ้านชุมพล
รองชนะเลิศ การประกวดขยะรีไซเคิล
39 บ้านคลอง 14
การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เหรียญทองแดง ในโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง
40 บ้านดอนกลาง
ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 9 การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น มี ก ารดำเนิ น งานตามนโยบายของ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตาม
นโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 ซึ่งโรงเรียนได้รับการนิเทศตาม
ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูจะได้รับการชี้แนะ
หรือการนิเทศ เพื่อการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เป็นไปตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ ตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ. และกระทรวง ศึกษาธิการ
ที่

โรงเรียน

1

บ้านคลอง 1

2

บ้านช่องตะเคียน

3

อนุบาลนครนายก

4

โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

5

บ้านคลอง 14

6

ชลนายกสงเคราะห์

7

วัดพลอยกระจ่างศรี

8

ชุมชนวัดป่าขะ

9

วัดหนองทองทราย

10

ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

11

วัดโพธิ์แทน

12

วัดสันตยาราม

นโยบายที่เป็นแบบอย่าง
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
4. สื่อสารเทคโนโลยี
5. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
6. น้อมนำหลักพระราชา
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
4. สื่อสารเทคโนโลยี
5. การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
4. สื่อสารเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(ส่งเสริมงานอาชีพ)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(เกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน)
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินการตามโครงการ)
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจัดการเรียนตามความต้องการของ
ชุมชนโรงเรียน)
การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
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ประเด็นที่ 10 การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาในสังกัด
สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน มีการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตาม
นโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร้อยละ 70 โดยที่โรงเรียนได้รับการ
นิเทศตามประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และครู
ได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศ เพื่อการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
ไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และรายชื่อโรงเรียนที่ม ีผ ล
การดำเนินงานดีเด่น เป็นแบบอย่างได้ ดังนี้
ที่ โรงเรียน
นโยบายที่เป็นแบบอย่าง
1 บ้านช่องตะเคียน
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
2 บ้านคลอง 1
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
4. สื่อสารเทคโนโลยี
5. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
6. น้อมนำหลักพระราชา
3 วัดปากคลองพระอาจารย์
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
4 วัดกุดตะเคียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
5 วัดทองหลาง
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
6 บ้านคลอง 30
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
7 บ้านคลอง 23
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
8 ชุมชนวัดศรีนาวา
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
9 อนุบาลนครนายก
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะคิดแคล่วคล่อง
3. ว่องไวเขียนอ่าน
4. สื่อสารเทคโนโลยี
10 บ้านคลอง 1
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
11 บ้านคลอง 14
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
12 วัดพราหมณี
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
13 วัดพลอยกระจ่างศรี
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
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ที่ โรงเรียน
14 วัดวังปลาจีด
15 บ้านเขาส่องกล้อง
16 วัดท่าด่าน
17 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
18 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
19 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม
20 วัดเกาะกระชาย
21 วัดวังยายฉิม

นโยบายที่เป็นแบบอย่าง
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา
1. จัดการดีสิ่งแวดล้อม
2. น้อมนำหลักพระราชา

7. สภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการนิเทศ ติดตาม
ด้านนักเรียน
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บางส่วน ยังพบปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และ
ปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
3. นักเรียนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
4. นักเรียนไม่สามารถสรุปองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัย
การช่วยเหลือจากครูเป็นส่วนใหญ่
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ส่งผลให้
มีการตกซ้ำชั้นเนื่องจากนักเรียนออกกลางคัน
ด้านครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนบางส่วนขาดการศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะยึดเนื้อหาตามหนังสือเรียนเป็นหลัก
2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ใช้สื่อการสอน ยังใช้วิธีพูดอธิบาย ให้อ่านจากหนังสือเรียน/ใบงาน
3. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ทำการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน จัดกลุ่มและดำเนินการพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนอย่างจริงจัง
4. ครูผู้สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อทางไกล DLTV โดยลำพัง
5. ครูผู้สอนบางส่วนละเลยการตรวจผลงานนักเรียน สะท้อนผลและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
6. ครูพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไม่จริงจัง และไม่ต่อเนื่อง
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7. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐานที่ 4.2
วิทยาการคำนวณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ครูจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย เพราะครูใจร้อน ส่วนใหญ่
จะถามเอง ตอบเองหรือไม่ก็พูดชี้นำคำตอบ
ด้านบริหารจัดการ
1. ผู้บริหารโรงเรียนยังให้ความสำคัญต่องานวิชาการน้อย ไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือบทบาท
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง
2. โรงเรียนบางแห่งขาดการนิเทศภายในที่เป็นระบบในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครู
3. ผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช้มาตรฐานการศึกษา เป็นเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน การทำ
มาตรฐานเพียงเพื่อรับการประเมิน โดยแยกส่วนกับการพัฒนาให้เป็นวิถีปกติ
4. ผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำการปฏิบัติงานของครู ปล่อยให้
ครูทำงานโดยลำพัง
5. มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ธุรการทำเกินบทบาทหน้าที่ และคิดตัดสินใจเองโดย
ไม่ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และทันต่อกำหนดเวลา
6. การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนยังไม่เกิดผลในเชิงคุณภาพ และไม่มี
การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ด้านสถานศึกษา
1. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในบางโรงเรียนยังดำเนินการ
ไม่เรียบร้อย เช่น จัดโครงสร้างเวลาเรียนไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเวลาเรียน
2. โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดการประเมินด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
3. โรงเรียนบางส่วนดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
และไม่เป็นปัจจุบัน
4. โรงเรียนขาดการติดตามเอกสาร/หลักฐานทางการศึกษา ปพ.1 กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา
จากโรงเรียนเดิม ทำให้เกิดปัญหาในการอนุมัติจบการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา
1. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษายังไม่ต่อเนื่อง บางกิจกรรม
ยังขาดเครื่องมือสำหรับการนิเทศ
2. การนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน ขาดความ
เป็นเอกภาพ และไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนิเทศที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องติดตามงานนโยบายเร่งด่วน
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นเป็นส่วนใหญ่

ส่วนที่ 3 การดำเนินงาน
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ได้นำข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบันปัญหา และ 6 นโยบายหลักของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก มาวิเคราะห์และกำหนดเป็นเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
วิธีการขั้นตอนการทำงาน และสาระการนิเทศ ซึ่งจะนำเสนอ ดังนี้
1. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน
2. ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแก้ปัญหาในโรงเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้แก่ บูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ทักษะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
4. ผู้บริหารโรงเรียนร้อยละ 100 ดำเนินการนิเทศภายใน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้นิเทศ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา สอดคล้องตามนโยบาย
สพฐ. และจุดเน้นหลัก 6 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
2. ผู้รับการนิเทศ
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา และมีทักษะ
ด้านการนิเทศภายใน
2.2 ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563
3. รูปแบบการนิเทศ
3.1 การนิเทศแบบใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน
3.2 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การเปิดใจ การให้ใจ การร่วมใจ ตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพและเงื่อนไขที่ไม่เน้นปริมาณงานแต่เน้นคุณภาพ
3.3 การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision) มุ่งแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการนิเทศร่วมคิด ร่วมทำ พึ่งพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน
ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.4 การนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำ พบปะกันระหว่างผูนิเทศ
กับผูรับการนิเทศ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนำ
หรือเรียนรู้จากผู้ชำนาญ (Coach) ในลักษณะที่ได้รับคำแนะนำหรือเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงาน

นิเทศการเรียนการสอน
Coaching & Monitoring

1. นโยบายรัฐ/หน่วยงานต้นสังกัด
2. ข้อมูลสารสนเทศ
3. ทรัพยากรการบริหาร
4. สภาพบริบทเขตฯ/สถานศึกษา/
ชุมชน/สังคม/ภาคีเครือข่าย

Input

สะท้อนผล (Reflective)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

กระบวนการนิเทศแบบบันได 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด
ขั้นที่ 2 พิชิตความไม่รู้
ขั้นที่ 3 นำสู่ห้องเรียน
ขั้นที่ 4 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
ขั้นที่ 5 สร้างกลไก PLC

Process

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
นโยบาย จุดเน้น งาน/โครงการ

1. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
3. คุณภาพผู้เรียน
4. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

Product
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4. กรอบแนวคิดกระบวนการนิเทศการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ใช้กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมการนิเทศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”
จุดเน้น/นโยบาย ปีการศึกษา
2562

1. นโยบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10
2. นโยบายรัฐบาล
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4. นโยบาย สพฐ.
5. นโยบาย สพป.นครนายก
5.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
5.2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง
5.3 ว่องไวเขียนอ่าน
5.4 สื่อสารเทคโนโลยี
5.5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม
5.6 น้อมนำศาสตร์พระราชา

การนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”

ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

1
2
3
4
5

ปรับเปลี่ยนแนวคิด
พิชิตความไม่รู้
นำสู่ห้องเรียน
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
สร้างกลไก PLC

สถานศึกษา
1. นำนโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมตามจุดเน้น
3. จัดระบบนิเทศภายใน
4. สรุปประเมินและรายงานผล

ผลที่ได้รับ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”
กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยนำเสนอขั้นตอนการทำงาน ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ปรับเปลี่ยนแนวคิด
พิชิตความไม่รู้
มุ่งสู่ห้องเรียน

◆
◆
◆
◆
◆
◆

สร้างความคุ้นเคยและการยอมรับ
เสนอตัวอย่างที่ดีเป็นรูปธรรม
อบรม ให้ความรู้
นิเทศ สาธิต นิเทศออนไลน์
ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เยี่ยมชั้นเรียน/สังเกตการสอน

ประเมินตนเอง
◆ เสนอสิ่งเร้าเชิงบวก/สร้างขวัญกำลังใจ
◆

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ

สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
◆ ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม

◆

สร้างกลไก PLC

ขั้นตอนการนิเทศ ตามกระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”
ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด
การปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูเพื่อให้ยอมรับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน หรือ
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน จะทำได้จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดให้ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือยอมรับ
การพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในระยะแรก ผู้นิเทศจะต้อง
ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยกับผู้รับการนิเทศ โดยปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การนิเทศแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้นิเทศจะไม่ดำเนินการนิเทศเนื้อหาที่กำหนดไว้
การพบกับครูเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ผู้นิเทศอาจจะหาโอกาสพบครูในเรื่องอื่นๆ เช่น
การติดตามงานโครงการต่างๆ หรือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นเป้าหมายของการนิเทศให้ความรู้ ดังนั้น
การนิเทศแบบไม่เป็นทางการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนครูรู้จักและคุ้นเคย
1.2 การให้ความช่วยเหลืองานการสอน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างการนิเทศแบบ
ไม่เป็นทางการ โดยผู้นิเทศให้ความช่วยเหลือครูในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2. การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่
ผู้นิเทศได้ดำเนินการนิเทศแบบไม่เป็นทางการไประยะหนึ่ง เมื่อพิจารณาว่ามีความคุ้นเคยกับผู้รับการนิเทศ
แล้ว ผู้นิเทศจึงเริ่มนำเสนอความคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
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ขั้นที่ 2 พิชิตความไม่รู้
การให้ความรู้และสร้างเชื่อมั่น ตลอดจนความชำนาญในการใช้นวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการสอน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ใช้นวัตกรรมนั้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ตลอดจนสามารถใช้นวัตกรรมนั้นได้ จะต้องมีวิธีการให้ความรู้และฝึกทักษะอย่างเหมาะสม ซึ่ง
การให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระนั้น เป็นบทบาทหน้าที่ประการหนึ่งของผู้นิเทศ ซึ่งมีแนวทางดำเนินการได้
4 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. การเยี่ยมโรงเรียน และการแนะนำครูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
2. การอบรมครูประจำการ ซึ่งสามรถกระทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา
การประชุมกลุ่ม การอบรมโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การสาธิต และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้เทคนิค
ที่แตกต่างกัน
3. การใช้เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ การผลิตเอกสารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการนิเทศ
ตลอดจนคู่มือครู เอกสารเพิ่มความรู้ เอกสารข่าว เอกสารที่ใช้ในการสอน แผนการสอน ฯลฯ
4. การทำวิจัยปฏิบัติการ การศึกษาและทดลองต่าง ๆ ที่ทำให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึ่งทำได้โดยการจัดทำโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนไม่แบ่งชั้น การทดลองสอนรูปแบบต่าง ๆ การจัด
ห้องเรียนทดลอง การจัดห้องเรียนตัวอย่าง เป็นต้น
ขั้นที่ 3 นำสู่ห้องเรียน
การนิเทศปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เป็นกระบวนการในการ
ช่วยเหลือ ปรับปรุงการใช้นวัตกรรมแก่ครูผู้สอนหลังจากที่ครูได้นำนวัตกรรมไปใช้ ซึ่งอาจมีสภาพไม่
เหมือนกับที่ครูได้ทดลองใช้นวัตกรรมในห้องประชุมหรืออบรม จึงจำเป็นที่ศึกษานิเทศก์จะต้องดูแล
ให้คำปรึกษาในเรื่องการ จัดทำแผนการสอน การสนับสนุนอุปกรณ์การสอนและวัสดุที่จำเป็น และการสังเกต
การสอนในชั้นเรียน ซึ่งมีกระบวนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้
สร้าง
ความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างครู
กับผู้นิเทศ

การปรับปรุ ง
การสอน

การวิเคราะห์
พฤติกรรม
การสอนร่วมกัน

ปรึกษาหารือ
และเตรียมแผน
การสอน

การสังเกต
การสอน
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับครู เน้นหลักการที่ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเป็นเพื่อ
ร่วมวิชาชีพมากกว่าเป็นผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา นั่นคือ ผู้นิเทศกับครูต้องยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน และมีความรู้สึกว่าการร่วมมือกันนิเทศเป็นการพัฒนาวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 2 การปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการสอน มีการตกลงเกี่ยวกับการสังเกตการสอน
และพิจารแผนการสอนร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการย้ำเจตนาของการช่วยเหลือและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการสอน
ให้เด่นชัดขึน้ ข้อตกลงและแผนการสังเกตการสอนต้องเป็นที่ยอมรับของครูผู้สอนอย่างจริงใจ
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการสอน ผู้นิเทศควรนั่งสังเกตการสอนเงียบ ๆ ร่วมกับนักเรียน ผู้สังเกต
การสอน ต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือหรือแบบฟอร์มบันทึกที่ผู้นิเทศกับครู
ร่วมกันจัดทำ และอาจจะใช้เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกวีดิทัศน์ด้วยก็ได้
ข้อควรระวังในการสังเกตการสอน
1. ต้องสังเกตการสอนตามที่ได้ตกลงกันไว้
2. ต้องสังเกตการสอนจนจบการสอนแต่ละครั้ง
3. ต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน และบรรยากาศในห้องเรียนอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกัน ผู้นิเทศจะเสนอข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนและบรรยากาศในห้องเรียนที่บันทึกไว้ว่าเวลาใด ครูทำอะไร แล้วนักเรียนแสดง
พฤติกรรมอย่างไร บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างไร ครูกับผู้รับการนิเทศร่วมกันวิเคราะห์ว่า พฤติกรรม
การสอนใดเด่นหรือด้อยอย่างไร พฤติกรรมการสอนใดเป็นปัญหาก็ร่วมกันหาทางปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยเน้นความสำคัญที่การได้รับทราบข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง จะช่วยให้ ครูสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงการสอน จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศใน
ห้องเรียนร่วมกัน จะช่วยให้เกดการยอมรับรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ซึงถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นพื้นฐานที่
มั่นคง ครูผู้สอนจะนำเอาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งด้านดีและไม่ดีมาเป็นข้อมูลประกอบ
การ
เตรียมแผนการสอน ส่วนพฤติกรรมการสอนที่ดีก็คงไว้ และปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ด้วย
วิธีการนี้ ครูผู้สอนจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นคือการเข้าใจและ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเอง
ขั้นที่ 4 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
การสร้างขวัญกำลังใจเพื่อคงสภาพคุณภาพการสอน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนแล้งยังคงสภาพคุณภาพการสอนของครูไม่ให้กลับไปมีพฤติกรรมการสอนแบบเดิม โดย ผู้
นิเทศมีการเยี่ยมชั้นเรียน ชื่นชมผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู ได้แก่ ผลงานนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลงานครู เป็นต้น
ขั้นที่ 5 สร้างกลไก PLC
จัดให้มีการสะท้อนผลการปฏิบัติรูปแบบ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีให้ได้เผยแพร่ผลงาน เพื่อ
ต่อยอดการพัฒนา และสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามขั้นตอน
ดังแผนภูมิ
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ขั้นตอนการนำ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
รวมกลุ่ม PLC

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ

วิธีการ/นวัตกรรม

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา

แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ

นำไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน

สะท้อนผล

นวัตกรรม/Best Practices
ขั้นตอนการนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. การรวมกลุ่ม PLC โดยรวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่น ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น
2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ
1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ
2) จัดกลุ่มปัญหา
3) จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
4) เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน
3. ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ
2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความสำเร็จ
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
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4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา โดยออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ
6. นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการอสน
1) นำกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา
2) ผู้สังเกตการเข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน
สังเกตการสอน เป็นต้น
7. สะท้อนผล
1) สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
5. ประเด็นการนิเทศ
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ สามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อคุณภาพการศึกษา
1.1 การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การอ่านออกเขียนได้
1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1.4 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
ประเด็นที่ 2 : การนิเทศภายในโรงเรียน
ประเด็นที่ 3 : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประเด็นที่ 4 : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 5 : การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
ประเด็นที่ 6 : การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
ประเด็นที่ 8 : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ประเด็นที่ 9 : การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นที่ 10 : การนิเทศตามนโยบาย สพป.นครนายก 6 นโยบายหลัก ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
10.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
10.2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง
10.3 ว่องไวเขียนอ่าน
10.4 สื่อสารเทคโนโลยี
10.5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม
10.6 น้อมนำศาสตร์พระราชา

ส่วนที่ 4 ปฏิทินการนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก กำหนดปฏิบัติการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน และจุดเน้น 6 นโยบายหลัก ของสำนัก งานเขตพื ้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษานครนายก
ปีการศึกษา 2563 โดยนิเทศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน
131 โรงเรียน แบ่งออกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 ศูนย์ ปฏิบัติการนิเทศโดยรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
การนิ เ ทศการศึ ก ษาของสำนัก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษานครนายกดำเนิ นการได้อ ย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำปฏิทินการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 22 ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
วิธีการ/กิจกรรม
การนิเทศ
***ช่วง
1) การทดลองการจัดการเรียน 1) ประชุมชี้แจง/
สถานการณ์ การสอน ด้วยเทคโนโลยี
สร้างความเข้าใจ
COVID-19 การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ 2) เยี่ยมบ้านนักเรียน
(ครั้งที่ 1) แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) ให้คำปรึกษา
พฤษภาคม 2019 (COVID-19)
แนะนำ
2563

กลุ่ม
เป้าหมาย
-ผอ.รร./รก.
-ครู 131 รร.
-นักเรียน
-ผู้ปกครอง

(ครั้งที่ 2)
มิถุนายน
2563

-ผอ.รร./รก.
-ครู 131 รร.
-นักเรียน
-บุคลากรอื่น
ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน

ระยะเวลา

ประเด็นการนิเทศ

2) ความพร้อมของโรงเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

1) ประชุมชี้แจง/
สร้างความเข้าใจ
2) เยี่ยมชั้นเรียน
3) ตรวจสอบการ
ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ในสถานศึกษา
4) ติดตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการ
สอน (แบบปกติ/
แบบผสมผสาน)

เครื่องมือนิเทศ
1) แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์ แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2) แบบนิเทศ ติดตาม
การเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์ แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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ประเด็นการนิเทศ

กรกฎาคม
2563

1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา
-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ปฐมวัย
2) การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
(ครั้งที่ 1)
3) การต่อยอดขยายผลโครงการ
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 6
พ.ศ. 2563
1) การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐาน ปีการศึกษา 2563
(ครั้งที่ 1)
2) การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
PISA

สิงหาคม
2563

3) การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
4) การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา : STEM
Education
5) การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Computing Science)
(ครั้งที่ 1)
6) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
7) การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย (Digital Literacy)

วิธีการ/กิจกรรม
การนิเทศ
1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC
5) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and
Mentoring)
1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC
5) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and
Mentoring)

กลุ่ม
เครื่องมือนิเทศ
เป้าหมาย
-ผอ.รร./รก. 3) แบบนิเทศ ติดตาม
-ครู 131 รร. ตรวจสอบการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา
-ผอ.รร./รก. 4) แบบนิเทศ ติดตาม
-ครู 11 รร. กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (ครั้งที่ 1)
-ผอ.รร./รก.
-ครู 52 รร.

5) แบบนิเทศ ติดตาม
การขยายผลต่อยอด
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ
-ผอ.รร./รก. 6) แบบนิเทศ ติดตาม
-ครู 131 รร. การยกระดับคุณภาพฯ
ปีการศึกษา2563 (ครั้งที่ 1)
7) แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน PISA
8) แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน
ดาวเทียม DLTV
9) แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
STEM Education
10) แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ
-ผอ.รร./รก. 11) แบบนิเทศ ติดตามการ
-ครู 41 รร. ดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
-ผอ.รร./รก. 12) แบบนิเทศ ติดตาม
-ครู 131 รร. การจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
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กันยายน
2563

ตุลาคม
2563

วิธีการ/กิจกรรม
กลุ่ม
การนิเทศ
เป้าหมาย
1) การส่งเสริมการอ่าน (ครั้งที่ 1) 1) นิเทศ กำกับ
-ผอ.รร./รก.
- ติดตามอ่านออกเขียนได้
ติดตาม
-ครู 131 รร.
- โครงการตามรอยพระจริยวัตรฯ 2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
2) การจัดการเรียนรู้ Active
4) ขับเคลื่อนด้วย
Learning (ทุกกลุ่มสาระฯ)
กระบวนการ PLC
3) การจัดการเรียนรู้ “การรู้เรื่อง 5) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and
ภูมิศาสตร์ : Geo-literacy”
Mentoring)
4) การประกันคุณภาพภายใน/
ภายนอก
ประเด็นการนิเทศ

5) การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
1) การส่งเสริมการอ่าน (ครั้งที่ 2)
- ติดตามอ่านออกเขียนได้
- โครงการตามรอยพระจริยวัตรฯ
2) งานตามนโยบาย โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
3) งานตามนโยบาย โรงเรียน
ประชารัฐ
4) การดำเนินการของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริฯ

5) การจัดการเรียนการสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
พฤศจิกายน 1) การยกระดับคุณภาพ
2563
การศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐาน ปีการศึกษา 2563
(ครั้งที่ 2)
2) การดำเนินการตามนโยบาย
หลัก 6 ข้อ สพป.นครนายก

1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC
5) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and
Mentoring)

1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC

14-30 สะท้อนผลการนิเทศ (AAR)
พฤศจิกายน ทบทวนการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
2563

-ผอ.รร./รก.
-ครู 131 รร.

-ผอ.รร./รก.
-ครู 14 รร.
-ผอ.รร./รก.
-ครู 20 รร.
-ผอ.รร./รก.
-ครู 111 รร.
-ผอ.รร./รก.
-ครู 131 รร.

ศึกษานิเทศก์
ทุกคน

เครื่องมือนิเทศ
13) แบบนิเทศ ติดตาม
การอ่านออกเขียนได้ฯ
(ครั้งที่ 1)
14) แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ Active
Learning
15) แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้
“การรู้เรื่องภูมิศาสตร์”
16) แบบนิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาฯ
17) แบบนิเทศ ติดตาม
การสอนภาษาอังกฤษ
18) แบบนิเทศ ติดตาม
การอ่านออกเขียนได้ฯ
(ครั้งที่ 2)
19) แบบนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
20) แบบนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนประชารัฐ
21) แบบติดตามการ
ดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริฯ
22) แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนพิเศษเรียนรวม
23) แบบนิเทศ ติดตาม
การยกระดับคุณภาพฯ
ปีการศึกษา2563
(ครั้งที่ 2)
24) แบบนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการตามนโยบายหลัก
6 ข้อ สพป.นครนายก
กลุ่มงานนิเทศฯ
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ธันวาคม
2563

มกราคม
2564

กุมภาพันธ์
2564

มีนาคม
2564

ประเด็นการนิเทศ
1) ความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียนที่ 2/2563
2) การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
(ครั้งที่ 2)
1) การเตรียมความพร้อม
การทดสอบ/ประเมิน
ระดับชาติO-NET / NT / RT
2) การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Computing Science)
(ครั้งที่ 2)
3) การทดสอบความสามารถของ
นักเรียนด้านอ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็น
1) การวัดและประเมินผล
-ระเบียบการวัดและประเมินผลฯ
-การจัดทำเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา
-การอนุมัติจบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563
2) กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่ม
เวลารู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5) การจัดการเรียนการสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
1) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
(13 มี.ค. 64 : ป.6)
(13 - 14 มี.ค. 64 : ม.3)
2) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT
(8 - 12 มี.ค. 64 : ป.1)
3) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
(24 มี.ค. 64 : ป.3)

วิธีการ/กิจกรรม
การนิเทศ
1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC

กลุ่ม
เครื่องมือนิเทศ
เป้าหมาย
-ผอ.รร./รก. 25) แบบนิเทศ ติดตามความ
-ครู 131 รร. พร้อมการเปิด
ภาคเรียนที่ 2/2563
-ผอ.รร./รก. 26) แบบนิเทศ ติดตาม
-ครู 11 รร. กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(ครั้งที่ 2)

1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC
5) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and
Mentoring)
1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน
4) ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการ PLC
5) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and
Mentoring)

-ผอ.รร./รก. 27) แบบติดตาม
-ครู 131 รร. ความพร้อมในการทดสอบ
O-NET / RT / NT
28) แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (ครั้งที่ 2)
29) แบบทดสอบความ
สามารถด้านอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น
-ผอ.รร./รก. 30) แบบนิเทศ กำกับ
-ครู 131 รร. ติดตามเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

1) นิเทศ กำกับ
ติดตาม
2) สังเกตการสอน
3) เยี่ยมชั้นเรียน

31) แบบนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน-เพิ่มเวลารู้/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
-ผอ.รร./รก. 32) แบบนิเทศ ติดตามการ
-ครู 111 รร. จัดการเรียนพิเศษเรียนรวม
-ผอ.รร./รก. 33) แบบตรวจเยี่ยม
-ครู 131 รร. สนามสอบ O-NET
34) แบบตรวจเยี่ยม
สนามสอบ RT
35) แบบตรวจเยี่ยม
สนามสอบ NT
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ประเด็นการนิเทศ

วิธีการ/กิจกรรม
การนิเทศ

4) ตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อสอบ
ปลายปี (สพฐ.)
5) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เมษายน
2564

1) สะท้อนผลการนิเทศ (AAR)
2) วิเคราะห์/ สังเคราะห์ผล
การนิเทศฯ ปีการศึกษา 2563
3) รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศฯ ปีการศึกษา 2563

กลุ่ม
เป้าหมาย

เครื่องมือนิเทศ

36) แบบตรวจเยี่ยม
สนามสอบ ข้อสอบ
ปลายปี (สพฐ.)
37) แบบนิเทศ ติดตาม
การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานนิเทศฯ
ทุกคน

หมายเหตุ 1. เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563
2. เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564
3. การนิเทศงานตามนโยบายฯ/โครงการพิเศษ ให้ผู้รับผิดชอบนิเทศได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิทินการนิเทศนี้อาจปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
การรายงาน/การประเมินผล
การประเมินผลและรายงานผล จะดำเนินการรายงาน/สะท้อนผลการปฏิบัติการนิเทศทุกเดือน
ในการประชุมประจำเดือน หรือรายงานผลการนิเทศแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ทุกครั้งที่ได้ออก
พื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ ซึ่งกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เป็น
ผู้ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศในภาพรวม เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
❖ ข้อมูลของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย
1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3. โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
4. โรงเรียนต้นแบบประกันคุณภาพการศึกษา (IQA)
5. โรงเรียนตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
6. โรงเรียนประชารัฐ
7. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ
8. โรงเรียนโครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี(Boeing TEL)
9. โรงเรียนในโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
10. โรงเรียนขนาดเล็ก
11. โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง
12. โรงเรียนพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ (SMT)
13. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
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1) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อโรงเรียน
บ้านเขาหัวนา
วัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคม)
วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
วัดหนองรี
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ชุมชนวัดป่าขะ
วัดพิกุลแก้ว
บ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
วัดกุฎีเตีย้
วันครู 2504
บ้านดงแขวน
วัดพรหมเพชร
วัดเกาะกา
บ้านโคกสว่าง
วัดโพธิ์
วัดวังทิพย์พันธาราม
วัดหนองทองทราย
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ชลนายกสงเคราะห์
วัดท่าทราย
อนุบาลนครนายก
วัดวังไทร
วัดสันตยาราม
วัดศรีจุฬา
วัดคีรีวัน
วัดพราหมณี
วัดท่าด่าน
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
บ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์)
วัดทวีพูลรังสรรค์
วัดประสิทธิเวช
วัดอรุณรังษี
วัดพลอยกระจ่างศรี
บ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
วัดสุนทรพิชิตาราม
วัดโพธิ์แทน
บ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
ชุมชนบ้านคลองเหมือง * (ประกาศรอบ 2)
บ้านบุ่งเข้ *(ประกาศรอบ 2)

ตำบล
เขาเพิ่ม
ทองหลาง
บางอ้อ
บ้านนา
บ้านพร้าว
บ้านพริก
ป่าขะ
พิกุลออก
ศรีกะอาง
อาษา
เกาะโพธิ์
เกาะหวาย
โคกกรวด
ท่าเรือ
นาหินลาด
ปากพลี
เขาพระ
ดงละคร
ดอนยอ
ท่าช้าง
ท่าทราย
นครนายก
บ้านใหญ่
พรหมณี
ศรีจุฬา
ศรีนาวา
สาริกา
หินตั้ง
คลองใหญ่
ชุมพล
ทรายมูล
บางปลากด
บางลูกเสือ
บางสมบูรณ์
บึงศาล
พระอาจารย์
โพธิ์แทน
ศีรษะกระบือ
องครักษ์
วังกระโจม
หนองแสง

อำเภอ
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
เมืองนครนายก
ปากพลี
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2) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อโรงเรียน
วัดดอนยอ
วัดหนองรี
วัดสบกเขียว
วัดคีรีวัน
วัดคลองโพธิ์
ชุมชนบ้านวังไทร
วัดสมบูรณ์สามัคคี
อนุบาลนครนายก
วัดปากคลองพระอาจารย์
วัดสุนทรพิชิตาราม
อนุบาลองครักษ์
วัดทวีพูลรังสรรค์
บ้านคลอง 1
บ้านคลอง 33
บ้านเขาไม้ไผ่
วัดแหลมไม้ย้อย
วันครู 2504
วัดพรหมเพชร
บ้านบุ่งเข้
บ้านโคกสว่าง

ระดับ
3 ดาว
3 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว
2 ดาว

อำเภอ
เมืองนครนายก
บ้านนา
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
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3) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลเมืองนครนายก
อนุบาลองครักษ์
บ้านเขาหัวนา
วัดพรหมเพชร
ชลนายกสงเคราะห์
ชุมชนบ้านคลองเหมือง
ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
ชุมชนวัดป่าขะ
ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
บ้านกลางคลอง 30
บ้านกำแพงเศียร
บ้านคลอง 1
บ้านคลอง 14
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
บ้านคลอง 23
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
บ้านคลอง 30
บ้านคลอง 31
บ้านคลอง 33
บ้านคลองหกวา
บ้านคลองใหญ่
บ้านชวดบัว
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
บ้านดงวิทยาคาร
บ้านดงแขวน
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
บ้านบุ่งเข้
บ้านปลายคลอง 22
บ้านปากคลอง17
บ้านปากคลอง31
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
บ้านหนองกันเกรา
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
บ้านเขาส่องกล้อง
บ้านเขาเพิ่ม
บ้านเขาไม้ไผ่
บ้านเตยใหญ่
บ้านโคกสว่าง

ต้นแบบ เรียนรวม





ทั่วไป เรียนรวม
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ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อโรงเรียน
วังดอกไม้
วัดกุฎีเตีย้
วัดคลองโพธ์ิ
วัดจันทร์เรือง
วัดดอนยอ
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
วัดทวีพูลรังสรรค์
วัดทองจรรยา
วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
วัดท่าชัย
วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
วัดท่าด่าน
วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
วัดท่ามะปราง
วัดธรรมปัญญา
วัดนาหินลาด
วัดบางปรัง
วัดบางหอย
วัดบ้านพริก
วัดประสิทธิเวช
วัดปากคลองพระอาจารย์
วัดพราหมณี
วัดพลอยกระจ่างศรี
วัดพิกุลแก้ว
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดวังทิพย์พันธาราม
วัดวังปลาจีด
วัดวังไทร
วัดศรีจุฬา
วัดสบกเขียว
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกลู )
วัดสันตยาราม
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
วัดสันติวัฒนาราม
วัดสุตธรรมาราม
วัดสุนทรพิชิตาราม
วัดหนองทองทราย
วัดหนองรี
วัดหนองเคี่ยม
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
วัดอรุณรังษี

ต้นแบบ เรียนรวม

ทั่วไป เรียนรวม
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ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโรงเรียน
วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
วัดอารีราษฎร์
วัดเกาะกระชาย
วัดเกาะกา
วัดเกาะพิกุล
วัดเข็มทอง
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
วัดเนินสะอาด
วัดเนินหินแร่
วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
วัดแหลมไม้ย้อย
วัดโคกสว่าง
วัดโบสถ์การ้อง
วัดโบสถ์เจริญธรรม
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
วัดโพธิ์แทน
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
วันครู 2504
สาริกา
อนุบาลนครนายก
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)

ต้นแบบ เรียนรวม

ทั่วไป เรียนรวม

























4) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนต้นแบบประกันคุณภาพการศึกษา (IQA)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ชื่อโรงเรียน
ประเภทสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัดปากคลองพระอาจารย์
ขนาดเล็ก
องครักษ์รวมพลัง
บ้านช่องตะเคียน
ขนาดเล็ก
องครักษ์ก้าวหน้า
วัดท่าช้าง
ขนาดเล็ก
ท่าช้าง-วังกระโจม
วัดดอนยอ
ขนาดกลาง
ศรีจุฬา-ดะละคร-ดอนยอ
ชุมชนวัดศรีนาวา
ขนาดกลาง
หินตั้ง-ศรีนาวา
วัดสันตยาราม
ขนาดกลาง
พรหมณี
อนุบาลบ้านนา
ขนาดใหญ่
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
อนุบาลองครักษ์
ขนาดใหญ่
องครักษ์พัฒนา
วัดทองย้อย
ขนาดใหญ่
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
อนุบาลนครนายก
ขนาดใหญ่พิเศษ
ท่าช้าง-วังกระโจม
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โรงเรียน
ชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัดหนองทองทราย
นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ์
ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
วัดศรีจุฬา
นางพิศมัย สาระกูล
ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
นางสาววันเพ็ญ เมฆขลา
บ้านเขาหัวนา
นางสาวพัชรินทร บรรดาเทา ป่าขะ-เขาเพิ่ม
ชุมชนวัดป่าขะ
นางสาวดาวิกา เณิณลีลา
ป่าขะ-เขาเพิ่ม
บ้านดอนกลาง
นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์งาม
องครักษ์สามัคคี
นางสาววัชรียา ปราชญาวงศ์
วัดหนองรี
นางสาวไพรัตน์ โกมลมาลย์
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
วัดคีรีวัน
นางอภิรดี คุณประทุม
หินตั้ง-ศรีนาวา
นางสาวสุดา ระสา
วัดทองย้อย
นางปิยะพร บัญญัติ
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
วัดวังปลาจีด
นางสาววิชชุดา จันทา
พรหมณี
วัดเลขธรรมกิตติ์
นางสาววริศรา พานนิล
ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา
อนุบาลเมืองนครนายก นางสาวจินต์จุฑา อ้อยขาว
ท่าช้าง-วังกระโจม
อนุบาลองครักษ์
นางสาวยาใจ พุทธจรรยา
องครักษ์พัฒนา
นางสาวศิริมาส แสงรักษ์
วัดทางกระบือ
นางสาวนปภัช สีลูกหว้า
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
อนุบาลบ้านนา
นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
วัดสันตยาราม
นางวราพล จุลศรี
พรหมณรี
บ้านคลอง 14
นางปรียาดา ซ่อนกลิ่น
องครักษ์สามัคคี
วัดธรรมปัญญา
นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค
พรหมณี
วัดเข็มทอง
นางอรนุช พรมสอน
องครักษ์รวมพลัง
วัดสุนทรพิชิตาราม
นายยงยุทธ์ คนเพียร
องครักษ์รวมพลัง
วัดสมบูรณ์สามัคคี
นางสาวไอรินทร์ลดา ภักดี
เขาพระ-บ้านใหญ่
สาริกา
นางสาวธนภัทร จีรพรชัย*
ปัจจุบันเป็น ผอ.รร.หัวเขาแก้ว
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัดพรหมเพชร
ปากพลี
ปากพลี
บ้านดงแขวน
ปากพลี
ปากพลี
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
องครักษ์
องครักษ์พัฒนา
วัดทวีพูลรังสรรค์
องครักษ์
องครักษ์พัฒนา
วัดพลอยกระจ่างศรี
องครักษ์
องครักษ์รวมพลัง
บ้านคลอง 22
องครักษ์
องครักษ์ก้าวหน้า
วัดพิกุลแก้ว
บ้านนา
บ้านพริก-พิกุลออก
ชุมชนวัดป่าขะ
บ้านนา
ป่าขะ-เขาเพิ่ม
วัดโบสถ์เจริญธรรม
บ้านนา
ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา
วัดวังไทร
เมืองนครนายก เขาพระ-บ้านใหญ่
วัดสมบูรณ์สามัคคี
เมืองนครนายก เขาพระ-บ้านใหญ่
อนุบาลเมืองนครนายก
เมืองนครนายก ท่าช้าง-วังกระโจม
วัดคีรีวัน
เมืองนครนายก หินตั้ง-ศรีนาวา
วัดหนองทองทราย
เมืองนครนายก ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
7) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อโรงเรียน
วัดสันตยาราม
วัดธรรมปัญญา
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
วัดวังปลาจีด
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
วัดโคกลำดวน
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
วัดสุตธรรมาราม
วัดเขาน้อย
วัดสมบูรณ์สามัคคี
วัดเกาะกระชาย
วัดพราหมณี
วัดท่าด่าน
วัดวังยายฉิม
วัดท่าชัย
วัดหุบเมย
บ้านหนองกันเกรา
บ้านเขาส่องกล้อง
วัดพลอยกระจ่างศรี
บ้านคลอง 14

อำเภอ
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
บ้านนา
บ้านนา
องครักษ์
องครักษ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
พรหมณี
เขาพระ-บ้านใหญ่
เขาพระ-บ้านใหญ่
สาริกา
หินตั้ง-ศรีนาวา
หินตั้ง-ศรีนาวา
หินตั้ง-ศรีนาวา
หินตั้ง-ศรีนาวา
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
ป่าขะ-เขาเพิ่ม
องครักษ์รวมพลัง
องครักษ์สามัคคี
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8) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนในโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อโรงเรียน
วัดทองหลาง
อนุบาลเมืองนครนายก
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
บ้านช่องตะเคียน
ชุมชนวัดศรีนาวา
วัดสุตธรรมาราม
วัดวังดอกไม้
บ้านคลอง 31
บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา
วัดกุดตะเคียน
วัดวังยายฉิม
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
บ้านเตยใหญ่
บ้านดอนกลาง
วัดศรีจุฬา
วัดเกาะกา
วัดวังทิพย์พันธาราม
บ้านชวดบัว
วัดท่าช้าง
วัดวังปลาจีด
วัดสบกเขียว
สาริกา*
วัดท่าด่าน
วันครู 2504
วัดเลขธรรมกิตติ์
วัดทางกระบือ
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ชุมชนวัดป่าขะ
วัดเข็มทอง
บ้านหัวหมอน
บ้านปากคลอง 31
บ้านคลอง 22
วัดดอนยอ
ชลนายกสงเคราะห์
อนุบาลนครนายก
วัดสันตยาราม

อำเภอ
บ้านนา
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
องครักษ์
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
บ้านนา
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
เมืองนครนายก
ปากพลี
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
ปากพลี
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก

ปีที่เข้าร่วมฯ
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2561
2561
2561
2561
2561
2561-62
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2560
2560
2560
2560
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อโรงเรียน
บ้านกำแพงเศียร
วัดพรหมเพชร
บ้านโคกสว่าง
อนุบาลบ้านนา
วัดทองย้อย
วัดหนองรี
วัดบ้านพริก
วัดพิกุลแก้ว
บ้านคลอง 33
บ้านคลอง 14
วัดทวีพูลรังสรรค์
วัดปากคลองพระอาจารย์
บ้านช่องตะเคียน
วัดโพธิ์แทน
อนุบาลองครักษ์

อำเภอ
เมืองนครนายก
ปากพลี
ปากพลี
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์

ปีที่เข้าร่วมฯ
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
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9) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนในโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 8
(Boeing TEL VIII)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
โรงเรียน
1 วัดวังยายฉิม
2 วัดทองย้อย
3 สาริกา
4 อนุบาลองครักษ์

5 ชุมชนบ้านวังไทร
6 บ้านปากคลอง 31
7 วัดบางปรัง
8 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
9 วัดสุนทรพิชิตาราม
10 บ้านคลอง 23
11 บ้านช่องตะเคียน
12 บ้านทำนบ

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.นันทวัน วังยายฉิม
นายเกียรติศักดิ์ เพ็งแจ่ม
น.ส.พัชราพร เมฆขลา
น.ส.นันทวัน ลี้ภัยเจริญ
นายสุกฤษฏิ์ วรทัต
นายธนวุฒิ มากเจริญ
นายพิริยพงศ์ จำปีทอง
นางมลทิรา ภู่พิริยาภรณ์
น.ส.วิภาวี ทรัพย์ปราชญ์
น.ส.สุภาพ หน่องพงษ์
นายเจษฎากร บุญคุ้มครอง
น.ส.สุพิชฌาย์ ปัญญา
น.ส.สายฝน ประดับแก้ว
น.ส.ปรีญาพรรณ สิงห์สิทธิ์
น.ส.ณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางวาสนา วงศ์สวาสดิ์
นายกิตติศักดิ์ รุ่งสนธยานนท์
น.ส.ณัฐสินี ศรีนครชัยเจริญ
น.ส.ณัฐกร บุตรมารศรี
นายประกอบกฤต แช่มสา
น.ส.สุพรรณษา ศรีจันทร์
น.ส.ดัชนี แฝดกลาง
นางลัชชญา โพสุวัน
น.ส.สมสุดา จันทเจียง
น.ส.เกษณี พิมพาลัย
นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
นายรัฐภูมิ สินศิริ
นางสาวมาริสา ญาณสุข
นางสาวปรียาภรณ์ อ่อนศรี
ว่าที่ร.ต.วิโรจน์ เจ๊ะมิน
นายปิยชาติ สุดใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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10) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2562)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

โรงเรียน
บ้านดอนเจริญ
ชุมชนบ้านคลองเหมือง
วัดวังตูม
วัดหุบเมย
วังดอกไม้
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
วัดโคกลำดวน
วัดสันติวัฒนาราม
วัดวังไทร
บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
วัดท่าชัย
วัดคลองโพธิ์
บ้านชวดบัว
วัดโบสถ์การ้อง
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
บ้านกำแพงเศียร
วัดเกาะกระชาย
วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
วัดสบกเขียว
วัดกุดตะเคียน
วัดธรรมปัญญา
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
วัดบางหอย
หัวเขาแก้ว
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
วัดวังทิพย์พันธาราม
วัดวังยายฉิม
วัดเนินหินแร่
บ้านบุ่งเข้
วัดท่ามะปราง
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
วัดนาหินลาด
วันครู 2504
วัดลำบัวลอย
วัดพรหมเพชร
วัดแหลมไม้ย้อย
วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
วัดเนินสะอาด

จำนวนนักเรียน
(คน)
12
24
27
30
32
34
38
41
45
46
53
55
55
62
64
70
70
72
72
73
78
81
81
86
90
91
100
101
102
108
22
35
41
40
61
66
65
86
41
44
47

อำเภอ
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
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ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

โรงเรียน
วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
วัดหนองคันจาม
วัดศรีสุวรรณ
วัดโคกสว่าง
บ้านเขาไม้ไผ่
บ้านชะวากยาว
วัดหนองเคี่ยม
บ้านเขาเพิ่ม
บ้านคลอง 30
วัดโบสถ์เจริญธรรม
วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
บ้านหนองกันเกรา
บ้านคลอง 33
วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
วัดกุฎีเตีย้
บ้านคลอง 1
วัดจันทร์เรือง
วัดอารีราษฎร์
วัดปากคลองพระอาจารย์
บ้านเตยใหญ่
บ้านกลางคลอง 30
บ้านคลอง 23
บ้านคลองใหญ่
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
บ้านคลองหกวา
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
บ้านปลายคลอง 22
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
บ้านปากคลอง 17
วัดทวีพูลรังสรรค์
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกลู )
บ้านหัวหมอน

จำนวนนักเรียน
(คน)
49
54
60
62
63
65
65
71
71
80
80
86
88
90
96
116
35
46
56
65
69
70
70
80
94
96
99
76
86
82
102
103
109
116

อำเภอ
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
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11) ข้อมูลโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อโรงเรียน
วัดคลองโพธิ์
วัดวังปลาจีด
วัดธรรมปัญญา
วัดวังไทร
บ้านดงวิทยาคาร
วัดท่าด่าน
วัดพราหมณี
บ้านกำแพงเศียร
วังดอกไม้
วัดหนองทองทราย
วัดดอนยอ
วัดวังยายฉิม
วัดสุตธรรมาราม
วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8
หัวเขาแก้ว
บ้านดอนเจริญ
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
วัดสันตยาราม
วัดกุดตะเคียน
วัดเกาะกระชาย
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
วัดหุบเมย
อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
วัดคีรีวัน
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
วัดบางหอย
อนุบาลนครนายก
บ้านชะวากยาว
วัดแหลมไม้ย้อย
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
วัดพิกุลแก้ว
บ้านเขาส่องกล้อง
วัดกุฎีเตีย้
วัดหนองคันจาม
วัดโบสถ์เจริญธรรม
บ้านหนองกันเกรา
วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
บ้านเขาหัวนา
ไทยรัฐวิทยา๗๓(วัดบ้านพร้าว)
วัดเนินสะอาด

อำเภอ
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
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ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ชื่อโรงเรียน
วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ)
วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)
บ้านคลอง 30
บ้านคลอง 31
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ชุมชนวัดป่าขะ
ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
วัดหนองรี
วัดทองจรรยา
บ้านโคกสว่าง
วัดพรหมเพชร
บ้านดงแขวน
วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
วัดโพธิ์
วัดลำบัวลอย
วัดสุนทรพิชิตาราม
วัดอรุณรังษี
บ้านคลองหกวา
วัดอารีราษฎร์
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
บ้านคลอง 24
วัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์)
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
วัดโพธิ์แทน
วัดทวีพูลรังสรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดปากคลองพระอาจารย์
อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกลู )
วัดเข็มทอง
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ มิตรภาพที1่ 62
บ้านคลอง 14
บ้านคลอง 1
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)

อำเภอ
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
ปากพลี
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
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12) ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา (SMT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
โรงเรียน
1 อนุบาลนครนายก
2 วัดหนองรี
3 วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
4 วัดสันตยาราม

ครูผู้รับผิดชอบ
นางสาวเรณู อนุกูล
นางสาวชุติมา เสนา
นางสาวธนวรรณ ชมภูนุช
นางสาวชญากาณฑ์ สังฆธรรม
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วคำ
นางสาวพัชราพร เมฆขลา

5 บ้านดงแขวน

นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง
นายพีระพันธ์ บานเย็น

6 สาริกา

นายธนวุฒิ มากเจริญ

ศูนย์พัฒนา
ท่าช้าง - วังกระโจม
บ้านนา – บ้านพร้าว –
ศรีกะอาง
บ้านนา – บ้านพร้าว –
ศรีกะอาง
พรหมณี
ปากพลี
สาริกา

13) ข้อมูลโรงเรียนศูนย์ปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลนครนายก
อนุบาลบ้านนา
อนุบาลองครักษ์
วัดดอนยอ
วัดโพธิ์
ชลนายกสงเคราะห์
วัดสันตยาราม
บ้านดอนกลาง
วัดพรหมเพชร
วัดทองย้อย

ศูนย์ปฐมวัย
ต้นแบบ






ศูนย์ปฐมวัย
เครือข่าย







ศูนย์พัฒนาฯ
ท่าช้าง-วังกระโจม
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง
องครักษ์พัฒนา
ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
ปากพลี
ท่าช้าง-วังกระโจม
พรหมณี
องครักษ์สามัคคี
ปากพลี
บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง

63

ภาคผนวก ข
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
(คำสั่ง สพป.นครนายก ที่ 16/2563 ลว 24 มกราคม 2563)
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่ 16/2563
เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปฏิบัติราชการ
......................................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (1) มาตรา 37 และมาตรา 45(5) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ.2546 มาตรา 24 แห่งพระราชบั ญ ญัต ิร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงาน เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกที่ 90/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ ศึกษานิเทศก์
และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1.1 งานนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
1.2 งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและการวัดผลประเมินผล
1.3 การบริหารงาน/โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัด
การเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา
1.5. งานประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.6 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.7 ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
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1.8 งานนิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณีและโรงเรียนวัดกุดตะเคียน วัดสมบูรณ์สามัคคีและโรงเรียนวัดวังทิพย์
พันธารามอำเภอเมืองนครนายก รวม 12 โรงเรียน
1.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ
2. นางสุบิน ณ อัมพร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
2.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2.4 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสู่ศตวรรษที่ 21
2.7 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง-ศรีนาวา อำเภอเมือง
นครนายก รวม 13 โรงเรียน
2.8 งาน/โครงการตามนโยบาย
2.8.1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
2.8.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล
2.8.3 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
2.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางอรัญญา สุธาสิโนบล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3.3 งานส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านและห้องสมุด
3.4 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก รวม 11 โรงเรียน
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3.5 งาน/โครงการตามนโยบาย
3.5.1 การอ่านออก เขียนได้
3.5.2 การสอบ PISA
3.5.3 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning
3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางชวนชื่น ทัศนา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษาเรียนรวม เด็กพิเศษ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กเรียนร่วม การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้มีความสามารถพิเศษ
4.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
4.3 งานส่งเสริม/พัฒนาสมรรถนะและจุดเน้นคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4 งานส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4.5 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุมนุม
ชมรม ต่าง ๆ
4.6 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี อำเภอปากพลี รวม 12 โรงเรียน
4.7 งาน/โครงการตามนโยบาย
4.7.1 งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4.7.2 กิจกรรมแนะแนว
4.7.3 กิจกรรมอาเซียนศึกษา
4.8 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย
5.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เด็กปฐมวัย
5.3 งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะและจุดเน้นคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
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5.4 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ-เขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา รวม 8 โรงเรียน
5.5 งาน/โครงการตามนโยบาย
5.5.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
5.5.2 STEM ปฐมวัย
5.6 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นายบัญชา รัตนมาลี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
6.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานวัด
และประเมินผลการศึกษา
6.2 งานส่งเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษา
6.3 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
6.4 งานทดสอบทางการศึกษา O–NET, Pre O-NET
6.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
6.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6.7 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง วังกระโจม และโรงเรียนวัดวังไทร โรงเรียนวัดท่าข่อย โรงเรียนวัดวังตูม
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อำเภอเมืองนครนายก รวม 13 โรงเรียน
6.8 งาน/โครงการตามนโยบาย
6.8.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
6.8.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
6.8.3 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
6.8.4 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติดในสถานศึกษา
6.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นายโสภณ อั๋นบางไทร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
7.1 งานส่งเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษา
7.2 งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา คลังข้อสอบ
7.3 งานติดตามตรวจสอบและการวัดและประเมินผลการศึกษา
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7.4 งานทดสอบทางการศึกษา ด้านการอ่านออก เขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, NT ป.3,
ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)
7.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
7.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7.7 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า อำเภอองครักษ์ รวม 7 โรงเรียน
7.8 งาน/โครงการตามนโยบาย
7.8.1 โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
7.8.2 ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ
7.8.3 โครงการ Boeing TEL ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
7.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
8.1 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
8.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8.4 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา อำเภอองครักษ์ รวม 11 โรงเรียน
8.5 งาน/โครงการตามนโยบาย
8.5.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
8.5.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ
- Bootcamp
- ศูนย์ PEER
8.5.3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV, DLIT)
8.5.4 การพัฒนาทักษะด้าน Digital literacy
8.6 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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9. นางสุชญา บำรุงกิจ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
9.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9.2 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
9.3 ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในของสถานศึกษา
9.4 จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาและคู่มือการปฏิบัติงานนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
9.5 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
9.6 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9.7 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9.8 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี อำเภอองครักษ์ รวม 10 โรงเรียน
9.9 งาน/โครงการตามนโยบาย
9.9.1 โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
9.9.2 โครงการ Boeing TEL ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
9.9.3 โครงการ Coding at school by KidBright และการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ
9.10 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
10.1 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
10.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10.3 จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จและเครื่องมือสำหรับการนิเทศ
10.4 จัดทำรายงานการนิเทศประจำปี ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10.5 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10.6 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์รวมพลัง อำเภอองครักษ์ รวม 7 โรงเรียน
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10.7 งาน/โครงการตามนโยบาย
10.7.1 สะเต็มศึกษา (STEM Education)
10.7.2 โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
10.7.3 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
10.8 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นางประภร พูลศิลป์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
11.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
11.2 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
11.3 งานตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมิน
ภายนอก
11.4 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.5 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
11.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11.7 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ในศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาทองหลาง-บางอ้อ-อาษา อำเภอบ้านนา รวม 8 โรงเรียน
11.8 งาน/โครงการตามนโยบาย
11.8.1 การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่
11.8.2 งานพิจารณาคัดเลือก IQA Award
11.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นางบุญณิศา มะสิโกวา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้า
กลุ่มสาระการงานอาชีพ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
12.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12.2 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน
12.3 งานตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
12.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
12.5 การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
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12.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12.7 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง อำเภอบ้านนา รวม 10
โรงเรียน
12.8 งาน/โครงการตามนโยบาย
12.8.1 การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่
12.8.2 พัฒนาทักษะอาชีพ
12.8.3 งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา (Partnership School
Project)
12.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
13.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
13.2 จัดทำและดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
13.3 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
13.4 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
13.5 จัดทำรายงานประจำปี (SAR) ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
13.6 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13.7 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
13.8 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านพริก-พิกุลออก อำเภอบ้านนา รวม 9 โรงเรียน
13.9 งาน/โครงการตามนโยบาย
13.9.1 การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)
13.9.2 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
13.9.3 การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้
ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
13.10 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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14. นายณรงค์ชัย นาคสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
14.1 งานศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
14.2 ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เช่น ทะเบียน
รับ –ส่งหนังสือ การเวียนหนังสือราชการ การจัดเก็บหนังสือราชการ การนำเสนอหนังสือราชการต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้บังคับบัญชาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก
14.3 งานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา เช่น การทำหนังสือเชิญประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
การบันทึกการประชุม การประสานงานในการจัดสถานที่และการเข้าประชุมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพือ่ ให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
14.4 รับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS
14.5 ตรวจสอบความถูกต้องการจัดพิมพ์เอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
14.6 ประสานงานกลุ่มอื่นในสำนักงานฯ หน่วยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
14.7 ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มฯ ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
14.8 ผู้ช่วยดูแลเว็บไซต์ www.nitednayok.com ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
14.9 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางสาวพรนภา พรหมศร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
15.1 งานจัดพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารทางราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ในกลุ่มงานดังต่อไปนี้
15.1.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15.1.2 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
15.1.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15.1.4 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15.1.5 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
15.1.6 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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15.2 รับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS
15.3 ตรวจสอบความถูกต้องการจัดพิมพ์เอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
15.4 ช่วยปฏิบัติงาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เช่น
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ การเวียนหนังสือราชการ การจัดเก็บหนังสือราชการ การนำเสนอหนังสือ
ต่อหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บังคับบัญชาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในกรณีที่เจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15.5 ร่วมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เช่น บันทึกรายงานการประชุม ทำรายงานการประชุม ฯลฯ
15.6 ร่วมประสานงานกลุ่มอื่นในสำนักงานฯ หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15.7 ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ และประชาชนทั่วไปทราบ
15.8 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ “สารนิเทศสัมพันธ์” ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
15.9 จัดทำทะเบียนการใช้ห้องประชุม บันทึกการอยู่เวรยาม สรุปวันลาและการไปราชการของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15.10 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางประภร พูลศิลป์
ลำดับที่ 2 นางสุบิน ณ อัมพร
ลำดับที่ 3 นายบัญชา รัตนมาลี
ลำดับที่ 4 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
ลำดับที่ 5 นางสุชญา บำรุงกิจ
อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ หากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะต้องมอบหมายหน้าที่
ให้ผู้ร่วมงานในกลุ่มรับผิดชอบแทนไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ และถ้าหากมีงานโครงการใดของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้ทุกคนถือเป็นงานในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
2. นายสมเพชร มัชปะโม
3. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

คณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
1. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
2. นางประภร พูลศิลป์
3. นางสุบิน ณ อัมพร
4. นายบัญชา รัตนมาลี
5. นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
6. นางสุชญา บำรุงกิจ
7. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
8. นายโสภณ อั๋นบางไทร
9. นางบุญณิศา มะสิโกวา
10. นางชวนชื่น ทัศนา
11. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
12. นางสาวสุชาดา ทองอยู่
13. นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบ/ฉบับสมบูรณ์
นางสุชญา บำรุงกิจ
นางสาวสุชาดา ทองอยู่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ออกแบบปก
นางสุชญา บำรุงกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
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