


 

คำนำ 
 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จัดทำขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์                     
เพื่อรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานเิทศก์ การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ขอบข่ายภารกิจ งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานตามโครงการที่รับผิดชอบ และงานตามนโยบาย เพ่ือเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป  

 กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษา             
และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  และขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ที ่ให้การสนับสนุน  ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จด้วยดี 

 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 
  หน้า 

คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 1 

 - วัตถุประสงค์ 1 
 - งานตามหน้าที่ ความรับผิดขอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 1 
 - งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 
 - ขอบข่ายภารกิจ 2 
 - โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6 
 - การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากรในกลุ่มนิแทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน : ตามขอบข่ายภารกิจ กลุ่มนิเทศฯ 11 
 - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 12 
 - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  13 
 - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 15 
 - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 18 
 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 19 
 - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา 
21 

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน : ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 25 

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 35 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 36 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 37 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 38 

ส่วนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน : ตามโครงการที่รับผิดชอบ/งานนโยบาย 39 
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

  และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
40 

 - โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล            
  รอบครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ 

41 

 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 43 



 

สารบญั (ตอ่) 
  หน้า 
 - โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT) ปีการศึกษา 2562 44 
 - โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน             

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
45 

 - โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี                                
  ปีการศึกษา 2562 

46 

 - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โรงเรียนในโครงการ 
  พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ                                  
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                       
  สยามบรมราชกุมารี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

47 

 - โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 48 
 - โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิชาการ ด้านภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี 

  รายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562             
  (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคกลาง) 

49 

 - โครงการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ 
  พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ                              
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี                       
  ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

50 

 - โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ               
  สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 

51 

 - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)                        
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

52 

 - โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา                                    
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 
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 - โครงการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน          
  ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส             
  โคโรนา 2019 (COVID-19)   

56 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 59 
 - โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร                    

  และเสริมศักยภาพให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

 

 

                  

    ส่วนที่ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของศกึษานิเทศก์ 

 

 

  



2 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 

การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน              
การบริหาร และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื ่อปรับปรุง               
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

1. งานน ิ เทศการศ ึกษา โดยส ่งเสร ิมให้
ส ถานศ ึ กษาบร ิ ห า รหล ั กส ู ต รสถานศ ึ กษ าจั ด
กระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศ ึกษา พัฒนาสื ่อ  นว ัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

2. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำ
เป็นเอกสาร คู ่มือและสื ่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้ครูได้นำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวน                
การเรียนการสอน 

3. การวิเคราะห์ ว ิจ ัยเกี ่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ส ื ่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป 

4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล     
เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

1. เพื ่อสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนา
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษา และ
นำไปใช ้เป ็นแนวทางในการปร ับปร ุง พัฒนา             
ต่อยอด และขยายผลการจัดการศึกษาในปีต่อไป 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่         
และภารกิจของศึกษานิเทศก ์

              วัตถุประสงค ์

งานตามหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 

          ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
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กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การพัฒนาระบบบริหาร และจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและ
จัดการเร ียนการสอนได้อย่างมีค ุณภาพมาตรฐาน              
เท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับงานวิชาการและ  
งานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัด                 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจ                
ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน
ในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ
การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                  
การจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่า
มีการวิจัย และพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผล
ไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ 
และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิค
ชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น
แบบอย่างแก่ว ิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรใน                
เขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
บรรล ุเป ้าหมายของหลักส ูตร และมีค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นผู ้มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามขอบข่ายภารกิจ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน กับอีก 1 งาน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                
และกระบวนการเรียนรู้   

1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา    
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้มีความสามารถพิเศษ   

1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน   

1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
2.1 งานส่งเสริมการวัด และประเมินผลการศึกษา 
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการศึกษา   
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล   

การวัดและประเมินผลการศึกษา   
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา 

  

งานตามขอบข่ายภารกจิของกลุ่มนเิทศ                       
          ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ขอบข่ายภารกิจ 
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3. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา       

3.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื ่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา        

3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา  
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ 
บริหารและการจัดการศึกษา        

4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้        

4.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน        

4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา        

4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

5. กลุม่งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน              
คุณภาพการศึกษา   

5.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

5.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   
5.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกัน 

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   
5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐาน     

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

6. กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
6.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา         
6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

7. งานธุรการ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   

งานธุรการ 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ                                  
     และผู้มีความสามารถพิเศษ  

➢ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

➢ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  

➢ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

➢ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

➢ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา    
      หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน  

➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                
     ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  

➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพฒันาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

➢ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

➢ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา               
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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1. การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่ม 
กลุ่มงานตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. นางสุบิน ณ อัมพร 
 (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย             
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
2. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หลักสูตรต้านทุจริต 

2. นางอรัญญา สุธาสิโนบล 1. การอ่านออก เขียนได้ 
2. การทดสอบ PISA 
3. การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
Active Learning 

3. นางชวนชื่น ทัศนา 1. งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2. กิจกรรมแนะแนว 
3. กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

4. น.ส.กนกรัตน์ ศิริมาลกุล 1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
2. STEM ปฐมวัย 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

1. นายบัญชา รัตนมาลี 
 (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
เพศวิถีศึกษา 
4. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. นายโสภณ อ๋ันบางไทร 1. โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนประชารัฐ 
(ดีใกล้บ้าน) 
2. ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา ฯ 
3. โครงการ Boeing TEL ยกระดับ                 
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

การจัดโครงสร้างการบริหารและการจดับุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุ่มงานตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษ 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

1. นางประภร พูลศิลป์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพ 
และการประเมินแนวใหม่ 
2. งานพิจารณาคัดเลือก IQA Award 

2. นางบุญณิศา มะสิโกวา 1. การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพ 
และการประเมินแนวใหม่ 
2. พัฒนาทักษะอาชีพ 
3. งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนใน 
โครงการร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

1. นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
2. การจัดการเรียนการสอน 
 New DLTV / DLIT 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 
4. การพัฒนาทักษะด้าน Digital 
 Literacy 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

1. นางสุชญา บำรุงกิจ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
2. โครงการ Boeing TEL ยกระดับ                
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
3. โครงการ Coding at school                  
by KidBright และการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาการคำนวณ 

2. น.ส.สุชาดา ทองอยู่ 1. สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2. โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
3. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

กลุ่มงานเลขานุการ 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

1. น.ส.ชุติมา เบ็ญจมินทร์ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) 
2. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
3. การปฏิรูปการเรียนการสอน 
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบ              
การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
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2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
ภาษาไทย นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 
คณิตศาสตร์ นายโสภณ อ๋ันบางไทร 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุบิน ณ อัมพร  

นางสุชญา บำรุงกิจ  
นางสาวสุชาดา ทองอยู่ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ 
การงานอาชีพ นางบุญณิศา มะสิโกวา  

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล 
ศิลปะ นางประภร พูลศิลป์  

นางชวนชื่น ทัศนา 
สุขศึกษาและพลศึกษา นายบัญชา รัตนมาลี 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางชวนชื่น ทัศนา 

 
3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ 
1. อำเภอเมืองนครนายก 

ศูนย์ฯ พรหมณี 9 โรงเรียน 
ศูนย์ฯ เขาพระ-บ้านใหญ่ 3 โรงเรียน 
(วัดกุดตะเคียน, วัดวังทิพย์พันธาราม, วัดสมบูรณ์สามัคคี) 

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี 

2. อำเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ หินตั้ง ศรีนาวา 7 โรงเรียน 
ศูนย์ฯ สาริกา 6 โรงเรียน 

นางสุบิน ณ อัมพร 

3. อำเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ ท่าช้าง-วังกระโจม 9 โรงเรียน 
ศูนย์ฯ เขาพระ-บ้านใหญ่ 4 โรงเรียน 
(วัดวังไทร, วัดท่าข่อย, วัดวังตูม, วัดเกาะกระชาย) 

นายบัญชา รัตนมาลี 

4. อำเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ 11 โรงเรียน 

นางอรัญญา สุธาสิโนบล 

5. อำเภอบ้านนา 
ศูนย์ฯ ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา 8 โรงเรียน 

นางประภร พูลศิลป์ 

6. อำเภอบ้านนา 
ศูนย์ฯ บ้านนา – บ้านพร้าว – ศรีกะอาง 10 โรงเรียน 

นางบุญณิศา มะสิโกวา 

7. อำเภอบ้านนา 
ศูนย์ฯ บ้านพริก – พิกุลออก 9 โรงเรียน 

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ 
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ที ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ 
8. อำเภอบ้านนา 

ศูนย์ฯ ป่าขะ-เขาเพ่ิม 8 โรงเรียน 
นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล 

9. อำเภอองครักษ์ 
ศูนย์ฯ องครักษ์ก้าวหน้า 7 โรงเรียน 

นายโสภณ อ๋ันบางไทร 

10. อำเภอองครักษ์ 
ศูนย์ฯ องครักษ์พัฒนา 11 โรงเรียน 

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม 

11. อำเภอองครักษ์ 
ศูนย์ฯ องครักษ์สามัคคี 10 โรงเรียน 

นางสุชญา บำรุงกิจ 

12. อำเภอองครักษ์ 
ศูนย์ฯ องครักษ์รวมพลัง 7 โรงเรียน 

นางสาวสุชาดา ทองอยู่ 

13. อำเภอปากพลี 
ศูนย์ฯ ปากพลี 12 โรงเรียน 

นางชวนชื่น ทัศนา 
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    ส่วนที่  
การรายงานผลการปฏบิตัิงาน :  

ตามขอบข่ายภารกจิ กลุม่นิเทศฯ 
 

 

  



12 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระบวนการเร ียนรู้  ถ ือว ่ า เป ็นห ัว ใจสำค ัญใน              
การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของสถานศึกษา เพราะ  
การที่ครูผู้สอนจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการรู้นั ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู ้สอนจะต้อง           
มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร โดยผู้รับผิดชอบได้
ดำเนินการนิเทศ  ติดตามเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปสู่  
การปฎิบัติจริงในสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูวิชาการ  ครูผู้สอน  ให้เห็นความสำคัญในการจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  ดังนี้ 

  1.1 สร้างความคุ้นเคยแบบกัลยาณมิตร 
  1.2 ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ 
  1.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู ้บริหาร

สถานศ ึกษา คร ูว ิชาการ และคร ูผ ู ้สอน ให ้ เห็น
ความสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และระดับปฐมวัย ตลอดจน
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ  ดังนี้ 

  2.1 มอบเอกสารวิชาการหรือนวัตกรรม                  
ที่เก่ียวข้อง 

  2.2 ให้คำแนะนำ ปรึกษาเมื ่อพบปัญหา
อุปสรรค 

  2.3 สาธิต/เสนอแนะแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. นิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  3.1 เยี่ยมห้องเรียน  สังเกตการสอน สนทนา

กับครูและนักเรียน 
  3.2 เสนอแนะ ให้คำแนะนำแบบกัลยาณมิตร 

 
  
 
 
 
 
 

 
3.3 แนะนำสื่อการสอนและการจัดการเรียน

การสอนที ่ด ีเน ้นให้ครูจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้แบบ  
Active  Learning 

  3.4 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน ศึกษาหาความรู้ตามหลักสูตรออนไลน์   

  3.5 เสนอแนะให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 
PLC เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้ผลดี 

4. สร้างขวัญ  และกำลังใจ 
      4.1 ยกย่องชมเชย 

   4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้โรงเรียน  
ครู  ศึกษาค้นคว้าหลักสูตรออนไลน์  

   4.3 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  
 

1.  ท ุกโรงเร ียนม ีหล ักส ูตรสถานศ ึ กษา 
ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาขั ้นศึกษาพื้นฐาน   
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมีแผน IEP 
3. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง   

 

 1. ควรพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และการจัดทำแผน IEP 
 2. ควรมีการพัฒนาครูในด้านการออกแบบ               
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา 
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กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา 
 
 
 
 
 

กล ุ ่มงานว ัดและประเม ินผลการศ ึกษา                      
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน 
ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวัดและ
ประเมินผลที่ถูกต้องตามเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล ซ่ึงไดม้อบให้ทุกโรงเรียน รวมถึง 
แนะนำเว็บไซต์ด้านการวัดและประเมินผล ของสำนัก
ทดสอบ สพฐ. https://bet.obec.go.th /New2020/ 
เพื่อติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
 2.1 การจัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์ 
เรื ่องการสร้างข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบ NT โดยให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อสอบ NT 
และแนวการสร้างข้อสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรบจะได้รับ                 
เกียรติบัตรเมื่อผ่านการประเมิน โดยจะต้องส่งชิ้นงาน
การวิเคราะห์ข้อสอบและสร้างข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบ NT 
 2.2 แนะนำแหล่งข้อสอบที่มีมาตรฐานเว็บไซต์ 
https://1th.me/7mddD  และ https://1th.me/2MAV9  
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ประกอบในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
 2.3  ให้ความรู ้เรื ่องการวัดและประเมินผล
การศึกษา  รวมถึงเอกสารสรุปรายงานผลการวัด                    
และประเมินผลต่าง ๆ ได้แก่ NT , RT , O - NET และ
ข้อสอบปลายปี สามารถสืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ฯ 
http://www.nitednayok.com  
 

  
 
3. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด 

และประเมินผลการศึกษา 
 การนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินการ
เร ียนร ู ้ของนักเร ียนทั ้งระหว่างเร ียน (Formative 
Assessment) เช่น การประเมินชิ้นงาน การทดสอบ
ภาคปฏ ิบ ัต ิ  การส ังเกตพฤต ิกรรม เป ็นต ้น และ                    
การประเมินหลังการสอน (Summative Assessment) 
เช่น การทดสอบหลังเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
โดยเน้นให้ครูผ้สอนทำการประเมินยึดตามตัวชี้วัดและ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. งานทดสอบทางการศึกษา จัดให้มีการทดสอบ
ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประเมินนักเรียนในทุกระดับชั้น 
ดังนี้ 

   - ประเมนิการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   - ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 - ประเมินคุณภาพผู ้เร ียนโดยใช้ข ้อสอบ
ปลายปี (สพฐ.) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 
 - การทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ                  
ขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษา                
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
 2. นำผลการประเมินไปใช้ในการจัดทำแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC ของทุกโรงเรียน 
 3.  นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน
ตามแผนยกระดับ ฯ 
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 1. สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
 2. ครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร            
การสร้างข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบ NT และส่งใบงาน
ครบตามกระบวนการ แล้วได้รับเกียรติบัตรจำนวน              
9 คน 
 3. ครูมีคลังและแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ต้องการ 

4. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษานครนายก ม ีข ้อม ูลผล                      
การประเมินนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ได้มาตรฐาน 

5. ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน              
ในระดับชั้นต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

6. นักเรียนทุกคนได้ร ับการประเมินและมี             
ผลคะแนนเป็นรายบุคคล 

แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดให้ม ีการประชุมเพื ่อนำเสนอผลงาน             
หรือแนวทางการปฏิบัติที ่เป็นเลิศของโรงเรียนที ่มี               
ผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
 2. การพัฒนาครูในเรื ่องของการสร้างเกณฑ์
การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที ่เป็นมาตรฐานและ
เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐานด้วยกระบวนการ PLC  
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

 

  

ผลการดำเนินงาน 



15 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

  กลุ ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงาน ดังนี้   

1. ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง line 
กลุ่มงานประกันฯ ของ สพฐ. และ สมศ. เพื่อพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก และเผยแพร่แก่สถานศึกษาในสังกัด 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของ
โรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น นิเทศที ่โรงเรียน นิเทศทาง line กลุ ่มประกัน
คุณภาพ สพป.นครนายก ทางโทรศัพท์ ทาง e-mail 
ทางระบบ AMSS ฯ ประสานงานกับ สพฐ. และ สมศ. 

3. ร่วมออกแบบจัดทำรูปแบบรายงานประจำปี
ของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือ
เป็นการกำกับและกำหนดทิศทางให้โรงเรียนดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาและสรุปผลการประเมินตนเอง 

4.  ร ่วมจ ัดทำรายงานการส ัง เคราะห ์ผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำ              
ปีการศึกษา 2562 โดยจัดทำเป็นเอกสารและตาราง
สรุปภาพรวมของทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อรายงานผล
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สำหรับศึกษานิเทศก์ใช้ในการออกนิเทศ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 

6. เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้
ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการ              
จัดประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา   
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7.  เ ป ็ นคณะกรรมการและ เลขาน ุ ก า ร                   
การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 

8. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ตาม
ความต้องการของโรงเรียนในสังกัด    

9. เผยแพร่องค์ความรู ้เกี ่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ เป็นแฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล และสื่อ 
Power Point ให้แก่โรงเรียนในสังกัดและโรงเร ียน
สังกัดเอกชน 

10. จัดทำรายงานการสังเคราะห์ความคิดเห็น
ของโรงเรียนต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ของสมศ. ครั้งที่ 1 จำนวน 17 โรงเรียน สรุปเป็นภาพ
โดยรวมเพ ื ่อเผยแพร ่ท ุกโรงเร ียน ศ ึกษาน ิ เทศก์                 
และผู้สนใจ 

11. ดำเนินการเรื่องการพิจารณาและประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา
ของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 
ระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

12. สรุปองค์ความรู้เกี ่ยวกับงานการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก               
ใช ้ในการจัดทำหลักสูตร online เพื ่อเผยแพร่ทาง
เว็บไซตข์องเขตพ้ืนที ่

13. รับผิดชอบการรายงานตามตัวชี ้ว ัดของ
มาตรฐานเขตพ้ืนที่ มาตรฐานที่ 2.1.6 และ 3.2.1,3.2.2  
และรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและอ่ืน ๆ 

 14. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้แกว่่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จำนวน 16 คน ในการฝึกประสบการณ์ 
ระยะที่ 2 

 

       

 1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้รับการช่วยเหลือ 
แนะนำ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมิน
ตน เอง  (Self Assessment Report : SAR) ร ้ อยละ 
100 ภายในเวลาที่กำหนด 

3. สถานศึกษาในส ังก ัดมีผลการประเมิน
คุณภาพในภาพรวม อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  

4. จำนวนสถานศึกษาที ่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก มีผลการประเมินจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในแต่ละด้าน ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 
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5) ผลงานการนิเทศเพื ่อส ่งเสริมพัฒนาให้
สถานศึกษาในสังก ัดได ้ร ับรางว ัล “ IQA AWARD” 
ระดับเขตพื้นที ่ และระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัดทำโครงการ

หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู ้บริหารสถานศึกษา                      
ครูผู้ร ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  และ                    
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื ่อนำสู่              
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
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กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 

กลุ ่มงานส ่งเสร ิม พ ัฒนาส ื ่อนว ัตกรรม                
และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา                
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการสอน  
ผลิตและใช้สื ่อเพื ่อประกอบการสอน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
สามารถเล ือก และใช ้ส ื ่อเทคโนโลย ีสารสนเทศ
ประกอบการสอน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. สำรวจความต้องการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้สื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 2. สรุปและวิเคราะห์ผลความต้องการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
     2.1 การนำเสนอด้วย  Infographic 
     2.2 การสร้างโครงงานด้วยบอร์ดสมองกล
ฝังตัว (KidBright) 
 3. ดำเนินการพัฒนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ครูและบุลคากรทางการศึกษามีความต้องการ 
 4. ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 5. รวมรวม และเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู
และบ ุคลากรทางการศ ึกษาในร ูปแบบ การว ิจัย                
ในชั้นเรียนที่เว็บไซต์  http://kruden.net/CIET/reseach.htm 
 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา 
 

http://kruden.net/CIET/reseach.htm
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กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศกึษา 

 
 

กลุ ่มงานน ิเทศ ต ิดตามและประเม ินผล             
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
  ตามภารกิจของกลุ ่มงานนิเทศ ติดตามและ
ประเม ินผลระบบบร ิหารและการจ ัดการศ ึกษา                        
มีการดำเนินงานโดยส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ       
แบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ              
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการนิเทศ
บันได 5 ขั้น ได้แก่ ปรับเปลี่ยนแนวคิด พิชิตความไม่รู้ 
นำสู่ห้องเรียน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และสร้างกลไก PLC  
  2. จัดทำเครื่องมือนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และเอกสาร             
ทางวิชาการที่ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการ
ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา จำนวน 3 เล่ม เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.nitednayok.com ดังนี้  
   2.1 รายงานผลการนิเทศการศึกษา                
ปีการศึกษา 2562 (เอกสารวิชาการท่ี 4/2563) 
   2.2 แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา                
ปีการศึกษา 2563 (เอกสารวิชาการท่ี 5/2563) 
   2.3 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ                       
(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2563) (เอกสารวิชาการ              
ที่ 10/2563) 
  3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
เน้นการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื ้นที ่เป็นฐาน                
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการ ดังนี้ 
   3.1 กำหนดพื้นที่นิเทศให้กับศึกษานิเทศก์ 
แบ่งตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 ศูนย์ พร้อม
ขับเคลื่อนโดยคณะนิเทศ ติดตาม ฯ ประจำอำเภอ 
  

  3.2 นิเทศ ติดตามโรงเรียน โดยใช้เอกสาร 
“แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐานด้วยกระบวนการ PLC” โดยมอบหมายให้
ศึกษานิเทศก์ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ 
ต ิดตามการยกระดับผลสัมฤทธ ิ ์ เป ็นรายช ั ้นเร ียน                
รายกลุ่มสาระฯ รายมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
นิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องและชุมชน โดยดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 สร้างระบบการนิเทศออนไลน์ เพื่อใช้
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารความรู้วิชาการ        
ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/kainayok 
 

 

 

 

4.2 จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอน และสร้างเครือข่าย
การนิเทศการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจน
เผยแพร่ประชาส ัมพันธ์ข ้อม ูลข ่าวสาร ที่ เว ็บไซต์ 
https://sites.google.com/esdc.go.th/nitednayok 

 

 

 

 

 

 

http://www.nitednayok.com/
https://sites.google.com/view/kainayok
https://sites.google.com/esdc.go.th/nitednayok
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4.3 สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา

ระดับเขตพ้ืนที่ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนิเทศ 
ดังนี้ 

1) ศึกษาดูงาน สพป.ราชบุรี เขต 1  
2) รับการศึกษาดูงาน จาก สพป.

นครราชสีมา เขต 4  
3) สถานที่ฝึกประสบการณ์นักศึกษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากหลายสถาบัน 
4) สถานที่ฝึกประสบการณ์ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์ 

5) เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของ
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ก่อน
บรรจุแต ่งต ั ้ งให ้ดำรงตำแหน ่งเป ็นผ ู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5.1 รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
กระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์             
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
(เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 11/2563)  
 5.2 เอกสารทางวิชาการ  “คู ่มือแนวทาง              
การพัฒนาครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ” 
(เอกสารทางว ิชาการลำดับที ่  12/2563) เพื ่อใช้
ประกอบการพัฒนาวิทยากรแกนนำ ในงานสัมมนา
วิชาการและแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ของครูว ิทยากร  ฯ 

เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง RN 2 (นครนายก สระบุรี 
จันทบุรี ชลบุรี)  
   5.3 เอกสารทางวิชาการ แนวทางการจัดทำ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 2 เล่ม ได้แก่  
    1) เล่มที่ 1 ก้าวแรก “ปรับฐานความรู้ 
สู่แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice” (เอกสารทางวิชาการ
ลำดับที่ 2/2563) 

2) เล่มที่ 2 ก้าวที่สอง “มุ่งสู่ผลงานแนว
ปฏิบัติที่ดี กพด.” โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เอกสารทาง
วิชาการลำดับที่ 3/2563) 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 
  
 

 
กลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ดำเน ินการจ ัดทำและให ้บร ิการข ้ อมูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษา
ทางเว็บไซต์ www.nitednayok.com  
 

 
 
 
 
 
 

 

QR – Code เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศฯ 
สพป.นครนายก 

 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา  ได้ดำเนินนโยบายมุ่งพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล     
การจัดการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจ ัดการศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษา ที่มีความสำคัญ 
เพราะเชื่อว่ากระบวนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาจะช่วยให้สถานศึกษารู้จุดพัฒนา 
และสามารถพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ดังนั ้นจึงจำเป็นอย่างยิ ่งที่  คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจะต้องมี
การประชุมอย่างต่อเนื ่อง เพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้บรรลุมาตรฐาน
การศึกษาที่ได้กำหนดไว้  
 
  

1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) เพื่อวางแผน กำหนดปฏิทิน และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้
การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั ่วถึงอย่างต่อเนื ่อง    
เพ่ือบรรลุมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว้  

2. ปฎิบัติการนิเทศการศึกษา ตามแผนที่วางไว้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
มีการจัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวนทั้งสิ้น  
15 ศูนย์  โดยคัดเลือกโรงเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์ฯ ละ 2 โรงเรียน แต่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอำเภอปากพลี คัดเลือกจำนวน 5 โรงเรียน 
เนื ่องจากมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน                   

การดำเนินงาน 
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1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 33 โรงเรียน เงื่อนไขการพิจารณา 
ได้แก่ 
  2.1 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ไม่ผ่าน
เกณฑ ์จำนวน 1 โรงเรียน 
  2.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                   
จำนวน 1 โรงเรียน 

ประเด็นการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียน ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา ร่วมนิเทศ ติดตาม
ออกเป็น 4 คณะ 
  คณะที่ 1  อำเภอเมืองนครนายก 
  คณะที่ 2  อำเภอเมืองนครนายก               
                        และอำเภอปากพลี   
  คณะที่ 3  อำเภอบ้านนา   
  คณะที่ 4  อำเภอองครักษ์       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 กลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้จัดทำ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR-Code รายงานการนิเทศฯ 

ผลการปฏิบัติงานนิเทศ 

➢ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

➢ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
➢ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 

                   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                             
                   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา                     
                  ของในหลวงรัชกาลที่ 10 

➢ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 



23 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกาศ เร ื ่อง ว ิธ ีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที ่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563  แทน
คณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง    
3 ปี ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา         
และการเล ือกคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน 3 – 5 คน  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาในการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 – 5 คน 

3. ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการฯ  
4. กำหนดปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการฯ 
5. รับสมัครผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน

ของรัฐและเอกชน 

6. เลือกตั ้งผู ้บริหารสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน 

7. สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ 
9. รายงานการสรรหา และเลือกคณกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประจำปี 2563 ให้ สพฐ. ทราบ 

 
 

  
 

 จัดทำรูปแบบการบริหารจัดการ เร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อสรางความเข้มแข็ง
ใหแกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 

1. นายพิเชษฐ์  นนท์พละ                      ประธานกรรมการ 
 ผอ.สพป.นครนายก        
2. นายจำลอง  เรียงศรีเจริญพร            กรรมการ 
 กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ     
3. นายอนุรักษ์  ไวยศิลป ์ กรรมการ 
 กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นายวินัย อ่ำประเวทย์ กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
5. นายสวัสดิ์ เดชกัลยา กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. นางณัฏฐนันท์ นวนสำเนียง   กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล                 
7. นายบุญชิต รอดแก้ว           กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 
8. นายประเวช สุขประสงค์      กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี กรรมการและเลขานุการ 
 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
10. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก     

การสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ฯ 

รายช่ือเลือกคณกรรมการติดตาม ฯ  

แนวทางการพัฒนา 
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    ส่วนที่  

การรายงานผลการปฏบิตัิงาน :  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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การดำเนินงาน 

1. ดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียน
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 - 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3           
โดยใช้แบบทดสอบของสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา แล้วรายงานผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์               
(e-MES) ภายในเวลาที่กำหนด (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

2. กำหนดมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

3. โรงเร ียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

4. ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ นิเทศติดตาม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 1.โรงเรียนดำเนินการคัดกรองและรายงานผล
ผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ ครบทุกโรงเรียน ปรากฏผล           
การคัดกรอง ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 - 6 ครั ้งที ่ 1               
(30 กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 

ด้านการอ ่าน  ช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  1-6            
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 68.44 ระดับดี คิดเป็น 
ร ้อยละ 21.41 ระดับพอใช ้ ค ิดเป ็นร ้อยละ 6.96                    
ระดับปรับปรุง  คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20.92 ระดับดี คิดเป็น          
ร้อยละ 39.32 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.74 
 

 
 
 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 

ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20.92 ระดับดี คิดเป็น  
ร้อยละ 39.32 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.74 

ด้านการเขียน ช ั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-4 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 39.71 ระดับดี คิดเป็น 
ร ้อยละ 31.02 ระด ับพอใช ้  ค ิด เป ็นร ้อยละ 20               
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 9.27 

ด้านการเขียนเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 34.26 ระดับดี คิดเป็น 
ร ้อยละ 41.36 ระดับพอใช ้ ค ิดเป ็นร ้อยละ 19.1             
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 5.28 

2. โรงเรียนดำเนินการคัดกรองและรายงาน
ผลผ ่านระบบอ ิ เลกทรอน ิกส ์  ครบท ุกโรงเร ียน 
ปรากฏผลการคัดกรอง ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3                
ครั้งที่ 1 (30 กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 

ด ้านการอ ่าน  ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1-3             
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 7.29 ระดับดี คิดเป็น           
ร้อยละ 36.23 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 46.84                      
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 9.63 

ด้านการเข ียน  ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1-3                 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.69 ระดับดี คิดเป็น  
ร้อยละ 43.1 ระดับพอใช้    คิดเป็นร้อยละ 21.64 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 6.56 
รวม 2 ด้าน ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 ระดับดีมาก          
คิดเป็นร้อยละ 8.95 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.44 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 36.48 ระดับปรับปรุง           
คิดเป็นร้อยละ 6.13 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการนิเทศ ต ิดตาม การดำเน ินการ            
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย           
เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
: นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 
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การดำเนินงาน 

1. นิเทศ ต ิดตามและการเย ี ่ยมช ั ้นเร ียน                 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การใช้สื่อ
การสอนหรือวิธีการสอน 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านทาง 
Group Line “ชมรมคณิตศาสตร์” ที่มีจำนวนสมาชิก
ทั้งหมด 205 คน เช่น การแนะสื่อการสอน วิธีการสอน 
แนวข้อสอบ O-NET แนะนำ Website หรือ Facebook 
ที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับครูผู้สอน เป็นต้น 

3. แจกสื่อการสอน “คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 
VIDIC MATHEMATIC กา รบวก  ก า ร ลบ  ก า ร คู ณ               
การหาร” ให้ก ับโรงเร ียนทุกโรง เพื ่อนำไปใช้เป็น
ทางเลือกให้การคิดเลขเร็วให้กับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ครูมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้มากขึ ้น โดยยึดตัวชี ้ว ัดเป็นหลัก
มากกว่าการสอนตามหนังสือ การบูรณาการเนื้อหาใน
แต่ละสาระเข้าด้วยกันเพื่อลดเวลาในการสอนที่ซ้ำซอ้น 
ทำให้มีเวลาเหลือที่จะทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2. ครูใช ้ส ื ่อการสอนที ่ม ีความหลากหลาย                 
มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
 การว ิเคราะห์มาตรฐานการเร ียนร ู ้  สาระ               
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้ครูได้
วางแผนการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ ตลอดแนว 
(กำหนดการสอน) ทั้งในระดับชั้นที่ตนเองสอน และ
ระดับชั้นที่ต่ำกว่า เช่น ถ้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
ก็จะต้องวิเคราะห์เนื ้อหาในระดับชั ้นประถมศึกษา               
ปีที ่ 1-4 เพื ่อให้ทราบข้อมูลย้อนหลังของเนื ้อหาใน              
การเรียนรู้ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
: นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
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การดำเนินงาน 

นิเทศ  ติดตาม  การนำหลักสูตรกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้ลงสู่การปฎิบัติ  โดยดำเนินการดังนี้ 

1. สนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
คร ูผู้สอนกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี ในการจัดทำหลักสูตรกลุ ่มสาระฯ โดย
ตรวจสอบโครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพื้นฐานรายวชิา
เพิ ่มเติม คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานและตัวชี ้วัด               
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   
 2. ตรวจสอบเอกสารและองค์ประกอบสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อพบว่าไม่ถูกต้อง 
 4. เยี ่ยมห้องเรียนสนทนากับครูผู ้สอน และ
นักเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน 

ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการอบรมพัฒนาครูในเรื่องการออกแบบ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
: นางสุบิน  ณ  อัมพร 
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➢ โครงการโบอ้ิง ยกระดับการเรียนรู้                    
ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TEL) 

การดำเนินงาน 
1. ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูผ ู ้สอนกล ุ ่มสาระ                 

การเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) และ
การคิดเชิงวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมประชุม สรุปผล
การพัฒนาครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี ( Boeing TELปี 7 ) ร่วมกับมูลนิธ ิค ีนัน              
แห่งเอเซีย ในการพัฒนาครูผู้สอน และจัดค่ายนักเรียน
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(PBL)  

2. ร่วมพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู ตามโครงการ
โบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TEL           
ปี 8) เกี ่ยวกับแนวคิดด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (ePBL) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
บูรณาการวิทยาการคำนวณ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 
(New normal) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 

 
 
 
 
 
3. พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามโครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี (Boeing TELปีที ่8) ร่วมกับมูลนิธิคีนัน 

 
 
 
แห่งเอเซีย โดยพัฒนาครูผู้สอนเสมือนจริงด้วยระบบ
ออนไลน์ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงผ่านโปรแกรม 
ZOOM และก ิจกรรม  PLC จำนวน 12 โรงเร ียน                 
เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2563 

4. นิเทศ ติดตาม ลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ดำเนินการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ครูผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ของโรงเร ียนที ่เข ้าร ่วมโครงการ โบอ้ิง 
ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TELปี 7) 
มีการจ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้แบบโครงงาน (PBL)               
โดยบูรณาการการคิดเชิงวิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 
2562 มีครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จำนวน 28 โรงเรียน 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเรียนรู้แบบโครงงาน  
ได ้พ ัฒนาเป ็นแกนนำการเร ียนร ู ้ แบบโครง งาน                  
ของสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
: นางสุชญา  บำรุงกิจ 
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3. ได้รูปแบบหลักสูตรการอบรมครู โครงการ            
โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที ่8 ร่วมกับ
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal) ในสถานการณ์แพร ่ระบาดของเช ื ้อไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID-19) แนวค ิดการออกแบบ              
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (ePBL) ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา บูรณาการวิทยาการคำนวณ โดยใช้
รูปแบบการอบรมครูเสมือนจริงด้วยระบบออนไลน์ 
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงผ่านโปรแกรม ZOOM 
และกิจกรรม PLC ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 
โรงเรียน  
 4. ปีการศึกษา2563 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ท ี ่ เป ็นแบบอย ่างในการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู้                      
แบบโครงงาน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่  
 1) โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม   
 2) โรงเรียนสาริกา  
 3) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์   
 4) โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร                     
 5) โรงเรียนวัดบางปรัง   
 6) โรงเรียนบ้านปากคลอง 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
(Computing Science) 

การดำเนินงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ครูและนักเรียน
เข ้าร ับการอบรมเกี ่ยวกับ ฝ ึกทักษะการคิดแบบ                   
มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)     
จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร              
“การจ ัดทำโครงงานสร ้างสรรค ์ นว ัตกรรม  เพ่ือ
การศึกษาและการใช้ Fabrication Lab” รุ่นที่ 3 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ผู ้เข้า
อบรมประกอบด้วยครูผู้สอน 1 คน และนักเรียน 3 คน                    
รวมทั้งสิ้น  24  คน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่   

1) โรงเรียนวัดสันตยาราม   
2) โรงเรียนวัดท่าด่าน  
3) โรงเรียนบ้านคลอง 14                  
4) โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
5) โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ   
6) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 กิจกรรมที่ 2 : อบรมการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณด้วยบอร์ด KidBright ตามโครงการ
พัฒนาครูและเยาวชนด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ณ โรงเรียนบ้านนา  
“นายกพิทยากร” อ.บ้านนา จ.นครนายก ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยครูผ ู ้สอน 2 คน และนักเร ียน 5 คน                  
รวมทั้งสิ ้น 56 คน  โดยทุกโรงเรียนได้รับแจก KidBright 
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โรงเรียนละ 25 อัน มีโรงเรียนเข้ารับการพัฒนา จำนวน 
8 โรงเรียน ได้แก่  
 1) โรงเรียนวัดสันตยาราม  
 2) โรงเรียนวัดธรรมปัญญา  
 3) โรงเรียนวัดประสิทธิเวช   
 4) โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี   
 5) โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  
 6) โรงเรียนบ้านชุมพล  
 7) โรงเรียนสารกิา  
 8) โรงเรียนบ้านคลอง 14   

กิจกรรมที่ 3 : ค่ายวิทยาการคำนวณโดยใช้เกม 
Unplugged and Coding by KidBright   
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี โดยร่วมกับ
โรงเรียนอนุบาลนครนายก จัดอบรมให้กับนักเรียน            
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 180 คน 
ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนครนายก และโรงเรียนอื่นที่
สนใจเข้าร่วม รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ ้นจำนวน 200 คน 
โดยคร ูผ ู ้สอนทุกโรงเร ียนได ้ร ับบอร ์ด  KidBright  
โรงเรียนละ 10 อัน (โรงเรียนอนุบาลนครนายกได้รับ 
50 อัน) รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาการ
คำนวณโดยใช้เกม Unplugged and Coding  by KidBright 
จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่  

1) โรงเรียนอนุบาลนครนายก   
2) โรงเรียนวัดบางปรัง    
3) โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม   
4) โรงเรียนวัดวังยายฉิม                         
5) โรงเรียนวัดทองย้อย   
6) โรงเรียนบ้านทำนบ               
7) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์   
8) โรงเรียนวัดดอนยอ      
9) โรงเรียนบ้านหัวหมอน   
10)  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร                 
11) โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 

 
 

 2. จ ัดทำหล ักส ูตรอบรมออนไลน ์  โดยใช้
โปรแกรม Google Sites ช ื ่ อหล ักส ูตร NYK005 :               
การจัดการเร ียนร ู ้ว ิทยาการคำนวณ (Computing 
Science) ระดับประถมศึกษา  
 
 
 
 

 
 
3. ประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ ่มชมรมครูผ ู ้สอน

วิทยาศาสตร์ กลุ่มเฟสบุ๊ควิทยาการคำนวณ CS-nayok 
โดยส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
ฝ ึกท ักษะการค ิดแบบมี เหต ุผลและเป ็นข ั ้นตอน 
(Coding) และการจัดการเร ียนรู ้ว ิทยาการคำนวณ   
เช่น  สสวท. มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ และ สพม.31 เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน 
1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ทีเ่ข้า

ร ับการอบรม พ ัฒนา สามารถนำองค ์ความร ู ้มา
ประยุกต์ใช ้ได ้ โดยพัฒนาเป็นสื ่อการสอนของครู               
และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

2. ครูและนักเร ียนที ่ผ ่านการอบรมพัฒนา 
สามารถจัดทำโครงงานสร้างสรรค์ฯ และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยมีผลงาน
ที่เป็นแบบอย่างได้ เช่น 

 



31 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อสถานศึกษา 
ชื่อผลงาน 

ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
1. โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นวัตกรรมช่วยเลี้ยงหม่อน

ไหม โดยใช้เทคโนโลยี 
(Kidbright Thai Silk)              

2. โรงเรียนวัดโพธิ์แทน นวัตกรรมเปิดโลกพลังงาน
กับบอร์ดพลังงานคิดส์สนุก  
(Explore energy world 
with Fun Energy) 

3. โรงเรียนวัดสันตยาราม Smart Home & Smart 
Farm 4.0 

4. โรงเรียนอนุบาลนครนายก กังหันพลังงานหมุนเว ียน 
Kind bright Kit Car 

5. โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ระบบไฟอัจฉริยะ 
6. โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร ฐานเรียนรู้ KidBright สื่อรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาทักษะครูผ ู ้สอนวิทยาศาสตร์  ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project - Base Learning) 
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา 

2. สถานศึกษาควรมีการอบรมพัฒนาครูผู้สอน 
ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู ้สอนมีแนวทาง               
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด อย่างมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

3. สพฐ.ควรสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ-อุปกรณ์ 
ประกอบการอบรมพัฒนาครูผ ู ้สอนด้านวิทยาการ
คำนวณ 
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การดำเนินงาน 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษากับ
กระบวนการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษท ี ่  21  ระด ับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น”เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบของสะเต็มศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเร ียนรู ้และสามารถบูรณาการความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา        
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   

 2.   น ิ เทศต ิดตามการจ ัด เร ียนการสอน                
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหลังจากได้รับ
การเข ้าร ับอบรม เช ิงปฏ ิบ ัต ิการ “สะเต ็มศ ึกษา                 
กับกระบวนการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น” ไปแล้ว โดยให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ในส่วนที ่คร ูผ ู ้สอนยังไม่เข ้าใจ เพื ่อให้ครูสามารถ              
จ ั ดก ิ จกรรมการ เร ี ยนร ู ้ ได ้ อย ่ า งต ่อ เน ื ่ อ งและ                            
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่าง                   
มีคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
 คร ูผ ู ้สอนม ีความร ู ้ความเข ้าใจในการจัด               
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยให้นักเรียนได้
เร ียนร ู ้ เน ื ้อหาจากประเด ็นที ่ เป ็นป ญหาที ่ เก ิดขึ้น             
ในชีวิตประจำวันที่นักเรียนสนใจ จึงสงเสริมใหนักเรียน          
มีความกระตือรือรนในการเรียนเพราะได้เรียนรู้เนื้อหา
จากการลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต ด้วยตนเอง       
จึงทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. ให ้คร ูผ ู ้ท ี ่ผ ่านการอบรมแล้วขยายผล          

เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อให้
เก ิดความร ู ้ความเข ้าใจและสามารถจัดการเร ียน          
การสอนแบบสะเต็มศึกษาได้เช่นเดียวกัน 

2. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
สะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของครูผู้สอน
ในการจ ัดการเร ียนร ู ้ตามแนวทางสะเต ็มศึกษาที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครู เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต ็มศึกษาอย่างต ่อเน ื ่อง เพื ่อจะได ้ช ่วยเหลือ                  
ให้คำแนะนำ และหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของครูผู้สอนให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
: นางสาวสุชาดา  ทองอยู่ 
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การพัฒนาสาระภูมิศาสตร  ฉบับปรับปรุง    

พ.ศ.2560 นี ้ย ังคงย ึดหล ักการพัฒนาการเร ียนรู้                 
ตามธรรมชาติ ของกลุมสาระการเรียนรู้ และพัฒนาการ
การเรียนรูของผูเรียน โดยกําหนดมาตรฐาน การเรียนรู
และตัวชี้วัดที่สอดคลองกับระดับความรูความสามารถ
ของผูเรียน กลาวคือ ระดับประถมศึกษาผู เรียนจะได
เรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปไกลตัว  
การดำเนินการ 

1. พัฒนาครูผู ้สอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย                
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเร ียนร ู ้  การร ู ้ เร ื ่องภ ูม ิศาสตร ์  ( geo-literacy)                   
สู่ชั้นเรียน  

 
 
 
ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อพ ัฒนาและส ่ งเสริม                

แนวทางการจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ ต ามกระบวนการ                       
ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจลักษณะ                 
ทางกายภาพของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์             
กับสิ ่งแวดล้อม รู ้เท่าทัน และสามารถปรับตัว ตาม                      
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสามารถ               
ใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิต  

การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo -literacy)   
สู่ชั ้นเรียน สำหรับครูผู ้สอน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2563 อำเภอเมือง และอำเภอ
ปากพลี มีคุณครูเข้ารับการอบรม จำนวน 62 คน และ
รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน  2563  อำเภอบ้านนาและ
อำเภอองครักษ์  มีคุณครูเข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน 
พร้อมด้วยคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร จำนวน 7 คน 
โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์                   
ดร.ชูเดช โลศิร ิ และ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ อาจารย์
ประจำภาคว ิชาภ ูม ิ ศาสตร์  คณะส ั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรร่วม
บรรยาย 

2. นิเทศ ติดตามการจัดเร ียนการสอนของ
ครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ โดยให้คำแนะนำเพิ่มเติมใน
เรื่องที่ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
: นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 
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หัวข้อในการอบรม วิทยากร 
- มาตรฐานการเรยีนรู้            

และตัวช้ีวัดสาระภูมศิาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์  
(ศน.สพป.นครนายก) 

- กิจกรรมอาวุธลับนักภูมิศาสตร์ ทีมวิทยากรครูพี่เลี้ยง  
- กิจกรรมตามล่าหาสมบัติ ทีมวิทยากรครูพี่เลี้ยง 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

การรู ้เร ื ่องภูมิศาสตร์  (geo-
literacy) 

- ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ   
- อ.ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ 

- การใช้กระบวนการภูมิศาสตร์
เป็นฐาน 

- ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ   
- อ.ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ 

- สรุปกิจกรรม นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์  
(ศน.สพป.นครนายก) 

- มอบวุฒิบัตร/พิธีปิด 
นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  
(ผอ.สพป.นครนายก) 

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทำคู่มือเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy)  
สู่ชั้นเรียน  

2. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนรู ้ภ ูมิศาสตร์อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือ หาแนวทางแก้ไข และพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

รายละเอียดในการอบรม 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ร ่วมกับมูลน ิธ ิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการเรียนรู ้แบบ electronic - Learning  เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชวีิต
ในระบบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่น         
ในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ ่น พ.ศ. 2559 และ            
กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศ ึ กษา                     
การดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ผู ้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ
ศึกษา และผู ้สนใจทั ่วไป เข้ารับการอบรมโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cse-Learning.obec.go.th พร้อมทั้งให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ  electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด 

การดำเนินงาน 
1. สนับสนุนและการขยายผลการพัฒนาครู

ผู ้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้ทั ่วถึง 
และครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
ของฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และการลดปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา  
 

 
 
 

 
 
 
3. ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทาง              
การทำงานตาม พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยร ุ ่น พ.ศ.2559 (มาตรา 5               
และ 6) และกฏกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง กำหนด
ประเภทของสถานศึกษาและการดำเน ินการของ
สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 

4. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูผู ้สอน
เพศว ิถ ี ศ ึ กษา กล ุ ่ มสาระการ เร ียนร ู ้ ส ุ ขศ ึกษา                   
และพลศึกษา 
ผลการดำเนินโครงการ 

1. คร ู และบ ุ คล ากรทา งการศ ึ กษา ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
สามารถศึกษาความรู้ด้านการสอนเพศวิถีศึกษาได้จาก 
เว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th      

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สามารถ
ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้เพิ ่มเติม ได้ที่ทางเว็บไซต์ 
http://cse-elearning.obec.go.th และได้รับเกียรติบัตร                  
จำนวน 72 คน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสนใจ
และตั ้งใจในการศึกษาหาความรู ้เพศวิถ ีศ ึกษาทาง
เว็บไซต์ 
แนวทางการแก้ปัญหา 

1. แจ้งศึกษานิเทศก์ผ ู ้ร ับผิดชอบโครงการ 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาใน
โรงเรียน  และแจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ครูที่สนใจ
สามารถศ ึกษาหาความรู้ เพ ิ ่มเต ิมได้จากเว ็บไซต์ 
http://cse-elearning.obec.go.th  

2. แจ้งผู ้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม 
การสอนของครู  โดยเฉพาะเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
: นายบัญชา  รัตนมาลี 

http://cse-elearning.obec.go.th/
http://cse-elearning.obec.go.th/
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การดำเนินงาน 
       1. ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์การประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป์ 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทำ
เคร ื ่องม ือและเกณฑ์ท ี ่ ใช ้ในการประกวดแข ่งขัน                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียนทุกปีการศึกษา ระดับ                
เขตพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูที่รับผิดชอบ
ใช้ในการฝึกทักษะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี ่ยวกับ
เกณฑ์การแข่งขันและแนวทางการพัฒนานักเรียนเพ่ือ
เตรียมเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
       2. เผยแพร่เอกสาร “หนังสือความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ศิลปะสร้างคน (Creating and Thinking 
Together) เพ ื ่อใช ้ประกอบการพัฒนากล ุ ่มสาระ                    
การเรียนรู้ศิลปะ และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้ การบูรณาการข้ามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ให้
เหมาะสมกับบริบทวิชาและสภาพแวดล้อมของนักเรียน 
เผยแพร่ให้แก่ประธานชมรมศิลปะและผู ้เกี ่ยวข้อง              
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน     
        3. เป็นที ่ปรึกษาชมรมครูผู ้สอนกลุ ่มสาระ      
การเรียนรู้ศิลปะ และเข้าร่วมไลน์กลุ่มครูศิลปะ ซึ่งมี
สมาชิกชมรม จำนวน 60 คน โดยมีการแจ้งข่าวสาร
ทางการศึกษา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผลการดำเนินงาน 
      1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ
ผู ้ เก ี ่ยวข ้อง ม ีความร ู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับเกณฑ์                  
การประกวดแข่งข ันงานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน              
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สาระ
ดนตรี และสาระนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
           2. คร ูผ ู ้สอนกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ศ ิลปะ            
และผู ้เกี ่ยวข้องมีการเข้าร่วมชมรมและแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กัน 

แนวทางการพัฒนา 
         หน่วยงานต้นสังกัดควรมีโครงการ/กิจกรรม 
ที ่ช ่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางาน/กิจกรรม            
ทางศิลปะให้แก่สถานศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
และทักษะให้มากขึ้น ให้มีเวทีการแสดงความสามารถ
ของครูและนักเรียนอยู่เสมอ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
: นางประภร   พูลศิลป์ 
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การดำเนินงาน 

นิเทศ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียด
ดังนี้ 

1. การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยให้คงเหลือ 2 
สาระ ได้แก่ สาระที ่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
และสาระท่ี 4 (เปลี่ยนเป็นสาระ 2) การอาชีพ   

2. การเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้จากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเร ียนการสอนของคร ูตามกรอบของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ผลการดำเนินงาน 
คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาม ีความรู้             

ความเข้าใจตามกรอบของการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว              
และมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 
แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม               
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
: นางบุญณิศา มะสิโกวา 



38 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
การดำเนินงาน 
  การพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วน              
ที ่ต ้องทำอย่างต่อเนื ่องและเป็นระบบ ตั ้งแต่ระดับ
นโยบายแนวทางการพัฒนาจากทุกระดับ ทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้บริหาร ผู้มีส่วนสนับสนุนและนิเทศ ผู้สอน ตัวนักเรียน 
โดยในส่วนผู้สอนนั้นต้องพัฒนาทั้งความสามารถทาง
ภาษา และเทคนิควิธีการสอน รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
เพื่อเป็นตัวอย่างในการที่จะช่วยให้การพัฒนาทั้งตัวครู 
และนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน                
และเขียน สื่อสารในชีวิตประจำวันได้เบื้องต้น จึงควร
ดำเนินให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และเพ่ือ
เพิ ่มส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนภาษาอังกฤษให้ส ู งขึ้น                 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยใช้แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้จัดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. ชี้แจงการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ให้กับครูผู ้สอนภาษาอังกฤษชั ้นประถศึกษาปีที ่ 6                   
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำแบบฝึกภาษาอังกฤษแบบ
เข้มไปจัดกิจกรรมประกอบการสอน 

3. แนะนำแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

4. นำความรู้ เทคนิค วิธีการสอน และแบบฝึก
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม เผยแพร่ผ ่านทางเว ็บไซต์                             
http://kruden.net/CIET/Eng/eng.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นิเทศ กำกับ ติดตามการสอนภาษาอังกฤษ

ชั้นประถศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้แบบฝึก
ภาษาอังกฤษแบบเข้มประกอบการสอนได้ 
 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื ่อสารที ่ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
: นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 
 

http://kruden.net/CIET/Eng/eng.htm


39 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

     ส่วนที่   

การรายงานผลการปฏบิตัิงาน : 

ตามโครงการทีร่บัผดิชอบ/งานนโยบาย 
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โครงการ   

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ                      
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี 21     

2. เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีท ักษะที่จำเป็น      
ของโลกในศตวรรษที่  21 สามารถค ิดว ิ เคราะห์                         
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้  และเผยแพร่เทคนิค/วิธ ีการจัดการเรียนรู้               
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 : นิเทศ  ติดตาม ของ

คณะกรรมการนิเทศฯ 
กิจกรรมที่ 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สัมมนาศึกษา

ดูงาน 

งบประมาณ   13,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ 
1. นิ เทศ ติดตาม  ของคณะกรรมการนิเทศ ฯ

โ รง เรี ยนกลุ่ ม เป้ าหมาย จำนวน 11 โรง เรี ยน 
โดยศึกษานิ เทศก์และคณะ  

2. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและคร ูว ิชาการ                 
ครูผู ้ร ับผิดชอบ  มีความเข้าใจ เกี ่ยวกับการเตรียม
ผู้เรียนในสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

3. ครูมีการศึกษาเอกสาร  วีดีทัศน์ เกี ่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
และสอบกรณีผ ่านเกณฑ์สามารถพิมพ์เกียรติบ ัตร               
ในระบบได้ 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื ่องจากอยู่ในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส              

โคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงทำให้ครูจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนที่รวมกลุ่มกันไม่ได้ ไม่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุบิน  ณ อัมพร 
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โครงการ  

พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร ์  คณิตศาสตร์   
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลรอบครู
พ่ีเลี้ยงประจำศูนย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อพัฒนาวิทยากรครูพี ่เลี ้ยงด้วยระบบ
ทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
(OBEC Channel) ร่วมกับ สสวท.  

2. เพื่อให้ครูพี่เลี ้ยงนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้            
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  

กิจกรรม 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก ได้ดำเนินโครงการร่วมกับ สสวท. จัดอบรม
พัฒนาครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลเพื่อพัฒนาวิทยากร
ประจำศูนย์โดยดำเนินการจัดอบรมครูพี ่เลี ้ยงตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือ
พัฒนาวิทยากรประจำศูนย์อบรมที่ทำหน้าที ่ร่วมกับ 
สสวท. ในการดำเน ินการจ ัดอบรมขยายผลให้กับ
ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่   

1.  หลักสูตรการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบ
ทางไกล ระดับปฐมวัย   

2.  หลักสูตรการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบ
ทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น  

 
 

 
 
3.  หลักสูตรการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบ

ทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
4.  หลักสูตรการอบรมครูพี ่ เล ี ้ยงด้วยระบบ

ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

งบประมาณ    
จำนวน 6,270 บาท 

ผลการดำเนินโครงการ 
1.  มีครูผ ู ้สอนเข้าร ับการอบรมด้วยระบบ

ทางไกล โครงการพัฒนานักเร ียนอย่างมีคุณภาพ               
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ 
คณ ิตศาสตร ์  เทคโนโลย ี  และสะเต ็มศ ึกษาครู
ปีงบประมาณ 2563 รอบครูพี่เลี ้ยงรุ่นละ 3 คน และ
ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 12 คน 

2.  คร ูพ ี ่ เล ี ้ยงท ี ่ ได ้ร ับการอบรมมีความรู้                    
ความเข้าใจ สามารถจัดการอบรมให้กับครูผ ู ้สอน              
ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) โครงการพัฒนานักเรียน
อย ่างม ีค ุณภาพด้วยการจ ัดประสบการณ์เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 
ร่วมกับ สสวท. ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุชาดา  ทองอยู่ 
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3.  ครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมด้วยระบบทางไกล 

สามารถนำความรู ้ท ี ่ ได ้ไปประยุกต์ใช ้จ ัดกิจกรรม              
การเร ียนร ู ้ และสามารถบ ูรณาการความรู้  ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. การติดต่อ สื ่อสาร และประสานงานกับ
หน่วยงานต่างสังกัด ขาดความชัดเจน เนื่องจากทาง 
สสวท. ไม่มีหนังสือราชการที่ชัดเจน จึงทำให้ไม่ได้รับ
การอบรม 

2. งบประมาณในการจัดสรรมีความล่าช้า      
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการพัฒนานนักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ              
จัดประสบการณ์เรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563   
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โครงการ  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความ

เข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 
และสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

2. เพื่อพัฒนาครูผู ้สอนปฐมวัยสามารถส่งผล
งานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทยได ้

กิจกรรม 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย

ทดแทนให้โรงเรียนในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรา

พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

งบประมาณ  17,000 บาท 

ผลการดำเนินงานโครงการ 
 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ทดแทนให้โรงเรียนในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 
2563 กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู ้สอนปฐมวัยที่ไม่เคยผ่าน
การอบรมขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 30 คน 
 
 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
 - ครูผู้สอนความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร์และสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 - ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถส่งผลงานเพ่ือขอรับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้
กิจกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

 

 

 

 
 2. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”            
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการ
ตรวจผลงานการประเมินโรงเร ียนเพื ่อร ับตราพระราชทาน         
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 15 คน 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. กรรมการตรวจผลงานการประเมินผลงาน
โรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 

2. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 19 โรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2. จัดทำตัวอย่างการเขียนโครงงาน ตามวัฏจักร
สืบเสาะและการสรุปกิจกรรมการทดลอง จำนวน 20 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 
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โครงการ 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
(NT) ปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)   

กิจกรรม 
 1. ก่อนดำเนินการสอบ 

1.1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access 
1.2 แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินการ

ทดสอบ NT ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ 

 2. ระหว่างดำเนินการสอบ 
     2.1 ส่งมอบข้อสอบและเอกสารฯ ให้สนาม
สอบ 
    2.2 ดำเนินการสอบ NT ทุกสนามสอบ 
    2.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
 3. หลังดำเนินการสอบ  

   3.1 รับกระดาษคำตอบแล้วนำกลับศูนย์สอบ 
   3.2 ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย 
   3.3 ส่งกระดาษคำตอบให้ส่วนกลาง (สพฐ.)   

 4. รายงานผลการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 แจ้งผลการสอบผ่านระบบ NT Access 
   4.2 วิเคราะห์ผลการสอบ รายกลุ่มโรงเรียน 
   4.3 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการทดสอบ 
   4.4 มอบโล่/เกียรติบัตร 

 
งบประมาณ  จำนวน  79,630  บาท 
ผลการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิต) มีข้อมูลผลการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้มาตรฐาน 

2. ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพผู ้เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ไปใช้               
ในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน              
ในระดับชั้นต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับ
การประเมินและมีผลคะแนนความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียน (NT) เป็นรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. นักเรียนเข้าสอบไม่ครบทุกคน 
2. กรรมการคุมสอบ กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย 

ไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคู่มือดำเนินการสอบ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
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โครงการ 
 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
(Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านออก

เสียง และอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               
ปีการศึกษา 2562  
 2. เพื่อรายงานผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเร ียน  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1                
ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม  
1. ก่อนดำเนินการสอบ 

1.1 บริหารจัดการสอบระบบ NT Access 
1.2 แต่งต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ระดับศูนย์สอบ  
และระดับสนามสอบ 

1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ 
2. ระหว่างดำเนินการสอบ 

2.1 ส่งมอบข้อสอบและเอกสารฯ ให้สนามสอบ 
2.2 ดำเนินการประเมินการอ่านฯ ทุก

สนามสอบ 
2.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

3. หลังดำเนินการสอบ  
3.1 รับเอกสารธุรการประจำสนามสอบ 
3.2 ตรวจสอบการบันทึกคะแนนผลการ

ประเมินฯ ในระบบ NT Access 
3.3 ยืนยันข้อมูลคะแนนผลการประเมินฯ  

4. รายงานผลการประเมิน/วิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 แจ้งผลการสอบผ่านระบบ NT Access 
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน จำแนกเป็น

รายศูนย์ฯ 
4.3 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ

ประเมินฯ 
 

 
 

งบประมาณ  จำนวน 71,330 บาท  
ผลการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเร ียนสาธ ิต ฯ)             
มีข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน             
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นมาตรฐาน 
เชื่อถือได้ 

2. ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื ่อง               
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนานักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับ
การประเมิน และมีคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง เป็นรายบุคคล  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. นักเรียนเข้าสอบไม่ครบทุกคน 
2. กรรมการคุมสอบ / กรรมการตรวจข้อสอบ

ไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติคู่มือดำเนินการสอบ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
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โครงการ  
ประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบ

มาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนโดยใช้ข้อสอบ

มาตรฐานของ สพฐ. ในการสอบปลายปีของผู ้เร ียน                       
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2562 
 2. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ. ในการสอบ
ปลายปี  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
2. จัดทำข้อสอบและเอกสารประกอบการสอบ 
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัด

สอบกับโรงเรียน 
4. ดำเนินการสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
5. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดทำรายงาน

ผลการประเมินฯ 

งบประมาณ   จำนวน  232,880 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผลการดำเนินโครงการ 
   1. นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2,4,5 และ             
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1,2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้รับการประเมิน
คุณภาพโดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ปีการศึกษา 
2562 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 
  2. มีเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียน โดยใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินไม่ครบทุกคน 
2. ผลการประเมินคลาดเคลื่อนเนื่องจาก

นักเรียนระบายรหัสโรงเรียนผิดพลาด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
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โครงการ    

ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
โรงเร ียนในโครงการพัฒนาเด ็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

และการบริหารจัดการให้กับโรงเร ียน กพด. และ
โรงเรียนทั ่วไป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา มีเวทีในการสาธิตแสดงผลงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที ่เป็นแนว
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพมีคุณค่า
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กิจกรรมการดำเนินงาน    
1. ข้ันเตรียมการ 

- วางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นฉบับ

เอกสารเพื่อส่งโรงพิมพ์ 
- จัดประชุมแบ่งงาน การจัดทำเอกสาร ติดต่อ

ประสานโรงพิมพ์ 
2. ขั้นดำเนินการ        

-  จัดทำต้นฉบับเอกสาร 
- ส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการตรวจสอบ  

ก่อนส่งโรงพิมพ์ 
 - ดำเนินงานจัดทำเอกสาร ตรวจความถูกต้อง 

แก้ไข ปรับปรุงจนสมบูรณ์ และดำเนินการจัดพิมพ์ 

 
 

- จ ัดประกวด Best  Practice ผ ู ้บร ิหาร              
และครู โรงเรียน กพด.และโรงเรียนทั ่วไปในสังกัด 
สพป.นครนายก 

3.  ขั้นสรุป รายงาน 
  - ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 

 - สรุปและรายงานผลโครงการ 
งบประมาณ 187,238 บาท 
ผลการดำเนินงาน 

1. เอกสารการพัฒนา Best  Practice เพื่อใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาผลงาน จำนวน 2 เล่ม ได้แก่  
เล่มท่ี 1 : ก้าวแรก : ปรับฐานความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี           
            (Best  Practice) 
เล่มท่ี 2  ก้าวที่สอง : มุ่งสู่ผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”  
           กพด. 
 2. ได้ Best  Practice ผู้บริหารโรงเรียนและ   
ครูผู้สอน  จำนวน 18  ผลงาน 
 

 
 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. ระยะเวลาในการจัดงานค่อนข้างกระชั้นชิด
และช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
          2. ขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรอ่ืน
มาร่วมงาน 
 

 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี 
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โครงการ     

พัฒนาการนิเทศการศึกษา 

วัตถุประสงค ์      
1. เพ่ือจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามงานโครงการ             
   ตามนโยบายต่าง ๆ ของ สพฐ. 
2. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความสามารถ  
   การนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
1. ข้ันเตรียมการ 
   - จัดทำตารางการประชุมปฏิบัติการ 
   - ติดต่อสถานที่จัดประชุม 
  - จัดเตรียมเอกสาร  สื่อ สำหรับประชุม

ปฏิบัติการ   
2. ขั้นดำเนินการ       
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   -  ดำเนินงานจัดประชุมปฏิบัติการฯ  
3.  ขั้นสรุป รายงาน 
    - ประเมินผลการจัดประชุมปฏิบัติการฯ 
    - สรุปและรายงานผลโครงการ    

งบประมาณ    37,630  บาท   

ผลการดำเนินงาน 
1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อ เครื่องมือนิเทศ

การศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2. ได้สื่อ เครื่องมือนิเทศการศึกษา 
3. รายงานสรุปผลโครงการให้กับฝ่ายแผนฯ   

ของ สพป.นครนายก 
 
 
 
 
 

 

 
 

ศึกษาดูงาน สพป.ราชบุรีเขต 1 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี 
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โครงการ 

ประกวดแข่งขันกิจกรรมวิชาการ ด้านภาษาไทย 
กิจกรรมแนวปฏิบัติที ่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะ
วิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
ภาคกลาง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อคัดเล ือกตัวแทนที ่ชนะการแข่งขัน

กิจกรรม ระดับเขตพื้นที่ อันดับที่ 1-4 เป็นตัวแทนไป
แข่งขันในระดับภาคกลาง  

2. เพื ่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที ่ชนะเลิศ                   
การแข่งขันกิจกรรม ระดับภาคกลาง อันดับที่ 1-3 เป็น
ตัวแทนระดับภาคกลางเข้าไปแข่งขันระดับประเทศ 

3. เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนโรงเร ียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจ ้ากรมสมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีทักษะทาง
วิชาการด้านต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์/แจ้งหลักเกณฑ์  
2. ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน รายชื่อ

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. ประชุมคณะกรรมการ 
5. ดำเนินการจัดการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

2563 
กิจกรรมระดับภาคกลาง 

1. แจ้งประชาสัมพันธ์/แจ้งหลักเกณฑ์ 
2. ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน รายชื่อ

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

 
 
 

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. ประชุมคณะกรรมการ 
5. ดำเนินการจัดการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2563 
งบประมาณ  

1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 100,000 
บาท  
 2. ระดับภาคกลาง จำนวน 667,000 บาท  
ผลการดำเนินโครงการ 

ได้น ักเร ียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับ                
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาคครบถ้วนตามจำนวน  
ปัญหา/อุปสรรค 

ด้านสถานที่ ไม่มีการจัดเตรียมความพร้อม 
สำหรับการจัดการแข่งขัน เช่น ห้องเรียนยังไม่สะอาด 
ยังไม่มีการจัดโต๊ะที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 

                          : นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 
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โครงการ  

ประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียน
โรงเร ียนในโครงการพัฒนาเด ็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดำเนินการจัดประกวดกิจกรรมทักษะ
ภาษาไทยในระดับประเทศ และจัดส่งผลงานของ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 - 3 ให้กับสำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 
2563 

2. เพื ่อกระตุ ้นและส่งเสริมให้ผู ้เร ียนในถิ่น
ทุรกันดารมีพัฒนาการด้านทักษะภาษาไทย ทั้งในด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มมากขึ้น  

กิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งหลักเกณฑ์ 
2. ดำเนินการแข่งขัน 
3. รายงานผลการแข่งขัน                   

ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

งบประมาณ   50,000  บาท  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ 
 จัดส่งผลงานของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาตัดสินระดับประเทศ ครบถ้วน
ภายในเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล เช่น สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ไม่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ เนื ่องจาก
นักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว ไม่สามารถติดตามให้เข้า
ร่วมแข่งขันได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 

                          : นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 
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โครงการ  

ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 

การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี                
ที่ทรงพระรานิพนธ์ด้วยตนเอง 

2.เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน              
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือ พระราชนิพนธ์ ฯ 
ในระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

กิจกรรม 
 1. สพฐ. จัดสรรงบประมาณให ้สพป.ดำเนินการ 
 2. สพป.ดำเนนิการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ ์
 3. โรงเรียนดำเนนิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 4. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 5. ประกวดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม            
การอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ฯ     
 6. รายงานผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ  70,000 บาท 
1. จัดซื้อหนังสือ 60,000 บาท 
2. นิเทศ ติดตาม 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 โรงเรียน              
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียนทุกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม        
คิดเปน็ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนที่ชนะการประกวดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน มีดังนี้  
     รางวัลชนะเลิศ  

- โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

- โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

- โรงเรียนวัดท่ามะปราง 
 รางวัลชมเชย   

- โรงเร ียนบ ้านคลองหกวา  และโรงเร ียน                
บ้านคลอง 23 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการรักษาระยะห่าง
ของการจัดกิจกรรม (social distancing) ดังนั้นทำให้ 
มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม  

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 
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โครงการ     

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน               
(O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3. เพื ่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน   

4. เพ่ือนำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา   

5. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลในสถานศึกษา   

กิจกรรม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคณะต่าง ๆ 
2. ประชุมชี ้แจงการดำเนินการสอบระดับ

สนามสอบและผู้สังเกตการสอบ 
3. ดำเนินการรับ – ส่ง เอกสารแบบทดสอบ

ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ 
4. สนามสอบดำเนินการสอบนักเรียน 
5. กำกับ ตรวจเยี ่ยมสนามสอบ และนิเทศ 

ติดตาม 
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบและจัดทำ

เอกสารรายงาน 
7.  นิเทศ ติดตามการเร่งรัดคุณภาพ 

 
 
 

 
 

งบประมาณ  
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) เป็นเงินนอกงบประมาณ จำนวน  
349,676  บาท 
 
ผลการดำเนินโครงการ 
    เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียน/สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกได้ข ้อม ูลผลการประเมิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และชั ้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 3 

2. นักเร ียนได้ร ับการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาทุกโรงเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
   เชิงคุณภาพ 

1. ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทุกคน ดำเนินการ
กิจกรรมการทดสอบนักเรียน ได้อยู่ในระดับดี 

2. นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 จำนวน 
2,517 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 
662 คน ปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน             

3. โรงเรียนที่ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้รับเอกสารรายงานผลการประเมินฯ พร้อมข้อมูล 
สำเนาแผ่น CD แจกทุกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายบัญชา  รัตนมาลี 
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ปัญหา/อุปสรรค 
1. เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ ตามจำนวน 
2. ผู ้เข้าร่วมการประชุม  ขาดความเข้าใจ               

ในเนื ้อหาสาระการประชุม ส่งผลให้ปฏิบัต ิหน้าที่                  
ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ให้มีการกำกับติดตามผู้เข้าร่วมประชุมตาม

เป้าหมาย  หากขาดการประชุม  ให้ชี้แจงและมาประชุม
ภายหลัง   

2. ให้ม ีการอภิปรายซักถามในการประชุม                     
และมีคณะนิเทศ  ติดตาม  กำกับในวันดำเนินการ
ทดสอบ 
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ชื่อโครงการ        

ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรรักษ์พงไพร ตามโครงการ               
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี              
ในระดับเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ภาคกลาง 2  
 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน            
มีแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
        3. เพื ่อสรุปผลการดำเน ินงานโครงการค ่าย
เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี               
ในระดับเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ภาคกลาง 2 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 
 1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทีมวิทยากรแกนนำ
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที ่ 6 พ.ศ. 2563 ของ             
สพป.นครนายก โดยปรับกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนา
วิทยากรแกนนำค่ายฯ ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
 2. จัดทำ “คู่มือแนวทางการพัฒนาครูวิทยากร
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ” เพ่ือใช้ประกอบในงาน
สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ของครู
วิทยากรในเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ภาคกลาง RN 2 
(นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)  
 
  

 
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 1. ประสานงานศึกษาน ิเทศก ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการ และครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง 2 จาก 6 เขตพ้ืนที่  
ได้แก่ สพป.สระบุร ี เขต 2  สพป.จันทบุร ี เขต 1                  
สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.ชลบุรี เขต 1  สพป.ชลบุรี 
เขต 3 และ สพป.นครนายก รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน 
ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้                  
ครูวิทยากรค่ายครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ 
ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 
 2. จัดงานสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูวิทยากรค่ายครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ภาคกลาง 2 (นครนายก สระบุรี 
จันทบุรี ชลบุรี) ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12 -13 
กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัด
นครนายก 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและสรุปโครงการ 
 1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี          
ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง 2  
(นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี)  
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line เป็นต้น 

งบประมาณ  จำนวน 258,600 บาท 

ผลการดำเนินโครงการ 
           1. สพป.นครนายก ได้ร ับโล่รางวัล ผลงาน           
: ต้นแบบเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network   
: RN) เพื ่อการพัฒนาโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ                 
สู่ความยั่งยืน จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  
 2. ผู ้รับผิดชอบโครงการฯ ได้รับเกียรติบัตร 
ผลงาน : ผู้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและยกระดับ
เครือข่ายเชิงพื ้นที ่ฯ (Rakpongprai Network : RN)               

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุชญา  บำรุงกิจ   
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สู่ความยั่งยืน ภาคกลาง กลุ่มท่ี 2 โครงการค่ายเยาวชน
...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จาก สพฐ. 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563  
 3. มหีลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน
.. .ร ักษ ์พงไพรฯ ตามว ิถ ีช ีว ิตใหม ่ (New Normal) 
สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจ ัดงานสัมมนา
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรรักษ์พงไพรฯ 
เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง RN 2 (นครนายก สระบุรี 
จันทบุรี ชลบุรี)  โดยมีกิจกรรมดีเด่น 5 กิจกรรม ได้แก่  
  3.1 นักสื่อความหมายธรรมชาติ   
  3.2 ขยะเปลี่ยนชีวิต ค่ายกล คนรักษ์โลก   
  3.3 Craft From Nature   
  3.4 กิจกรรมเทียนบูรณาการ 3 รักษ์   
  3.5 ถอดบทเรียน “เล่าขาน งานค่าย” 
 4. มีเอกสารทางวิชาการ “คู ่มือแนวทางการ
พัฒนาคร ูว ิทยากรค ่ายเยาวชน.. .ร ักษ ์พงไพรฯ”                 
(เอกสารทางวิชาการที่ 12/2563) เพื่อใช้ประกอบการ
พัฒนาวิทยากรแกนนำ ในงานสัมมนาวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ของครูวิทยากรในเครือข่ายเชิง
พื ้นที ่ภาคกลาง RN 2 (นครนายก สระบุรี จันทบุรี 
ชลบุรี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ครูวิทยากรแกนนำ จำนวน 60 คน ที่เข้ารับ
การพัฒนามีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทาง                
ในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายฯ ในพื ้นที่

ร ับผ ิดชอบของเคร ือข ่ายเช ิงพ ื ้นที่  ภาคกลาง 2 
(นครนายก สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี) 
  6. มีทีมว ิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน...ร ักษ์              
พงไพรฯ ของ สพป.นครนายก จำนวน 15 คน พร้อม
ดำเนินการขับเคลื ่อนการนิเทศ ติดตามการต่อยอด
ขยายผลในโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
  เนื่องด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้                   
การดำเนินงานล่าช้า โดยมีการปรับเปลี่ยนแนว
ดำเนินงานของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ฯ (Rakpongprai 
Network : RN) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เหมาะสมกับความต้องการตามบริบทของพ้ืนที่ 
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โครงการ  
 ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม                   
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส                
โคโรนา 2019 (COVID-19)   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ                
 2. เพื่อปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ            
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
 3. เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ               
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการนิเทศฯ ประชุม
วางแผนและจัดทำเครื่องมือนิเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่ง 
สพป.นครนายก ที่ 91/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2563   
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และคณะ
ประเมินผล ตามคำสั่ง สพป.นครนายก ที่ 105/2563   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งออกเป็น 8 คณะ 
ประกอบด ้วย ผ ู ้อำนวยการสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษานครนายก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครนายก ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม               
ที่ปรึกษาประจำอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ 

3. ประช ุมคณะกรรมการน ิ เทศฯ โดยแบ่ง
คณะกรรมการออกเป็น 8 คณะ เพื ่อวางแผนการ             
ลงพื ้นที ่ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการ
ทดลองจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลฯ จำนวน 2 ครั้ง 

 
 4. จัดทำเครื ่องมือนิเทศ ติดตามการทดลอง
จัดการเรียนการสอน DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  
  1. จัดทำปฏิทินการนิเทศ ครั้งที่ 1 : ระหว่าง
วันที่ 21 –27 พฤษภาคม 2563 พร้อมกำหนดกลุ่ม 
เป้าหมายในการนิเทศ การสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียนให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อำเภอ โดยกำหนดสัดส่วนตาม
ขนาดของโรงเรียน ครบทุก ช่วงชั้นที่โรงเรียนนั้น ๆ 
เปิดทำการสอน รวมทั้งสิ้นจำนวน 530 ครัวเรือน               
ตามประเด็นการนิเทศ 3 ด้าน ได้แก่  
 1.1 ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ  
 1.2 ความพร้อมด้านการจัดการเรยีนการสอน  
 1.3 ความพร้อมของนักเรียน/ผู้ปกครอง
และชุมชน 
  2. จัดทำปฏิทินการนิเทศ ครั้งที่ 2  
: ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563 พร้อม
กำหนดกลุ ่มเป้าหมายในการนิเทศ ติตตามนักเรียน 
จำนวน 131 โรงเรียน ครบทุกโรงเรียนตามประเด็น 
การนิเทศ ดังนี้ 

2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 

2.2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -1 9 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุชญา  บำรุงกิจ   
 



57 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการนิเทศการศึกษา 
  1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ ทั้ง 8 คณะ 
เพื่อสรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ครั้งที่ 1 และ 2 
  2. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
ตามเอกสารทางวิชาการลำดับที่11/2563 และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา www.nitednayok.com  

งบประมาณ  จำนวน 87,870  บาท 

ผลการดำเนินโครงการ 
  สรุปผลจากการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ                    
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สรุปไดด้ังนี้ 

1. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ  
ภาพรวมมีความพร้อมระดับมาก โดยกำหนด

ครูร ับผ ิดชอบตามสายชั ้นสำรวจความพร้อมของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัว 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารใบงานที่จำเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

2. ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน  
ภาพรวมมีความพร้อมระดับมาก โดยโรงเรียน

ได้ดำเนินการ  
      2.1 ประชุมคณะครู ชี้แจงแนวทางการจัด 
การเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
      2.2 ครูศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และดำเนินการ
จัดทำเอกสารใบงาน/แบบฝึก 
      2.3 ครู เย ี ่ยมบ ้านน ักเร ียน แนะนำว ิธี                 
การเรียน และช่องทางการรับชม มอบหมายใบงาน  
เป็นระยะ ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ เป็นต้น 
      2.4 ครูเยี ่ยมของบ้านนักเรียนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั ้ง โดยนัดหมายเพื ่อเก็บใบงานเก่า             

แล้วส่งมอบใบงานใหม่ พร้อมกับแนะนำการทำใบงาน
(แบบฝึกหัดเพิ่มเติม) เป็นรายบุคคล 

3. ความพร้อมของนักเรียน ผู ้ปกครองและ
ชุมชน ในภาพรวมมีความพร้อมระดับน้อย โดยพบว่า  

3.1 นักเรียนสามารถรับชมการสอนทางไกล
ได้โดยรับสัญญาณผ่านโทรทัศน์ (KU-Band C-Band  
DigitalTV) และบางส่วนที่เรียนทางไกลโทรศัพท์มือถือ 
(YouTube, Application DLTV)  

3.2 นักเรียนบางส่วนทีไ่ม่สามารถเรียนระบบ
ทางไกลได ้ เนื่องจากโทรทัศน์เป ็นกล ่องแบบเก่า
โทรทัศน์เสีย ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ และไม่มีไฟฟ้า  

3.3 ผ ู ้ปกครองส ่วนใหญ ่ ไม ่ม ี เวลาด ูแล
นักเรียน เนื ่องจากต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดย                
จะให้บุตรหลานอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ เพื่อนบ้าน 
เป็นส่วนใหญ่ 

 4. ร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนของ
โรงเร ียนในสังก ัด สพป.นครนายก  จำนวน 131 
โรงเรียน  พบว่า โรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนแบบปกติ (On-site) จำนวน 125 โรงเรียน 
และม ีการจ ัดการเร ียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) จำนวน 6 โรงเรียน  

5. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก 131 โรงเรียน                
มีการดำเนินการครบทุกมาตรการฯ โดยมีความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่                       
1 กรกฎาคม 2563) ในระดับมาก ทุกโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nitednayok.com/
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ปัญหา/อุปสรรค 
1. ส ่วนใหญ่บ้านของนักเร ียนจะใช้เครื ่องรับ

โทรทัศน์เป็นแบบรุ ่นเก่า กล่องรับสัญญาณรุ ่นเก่า                
ไม่สามารถปรับจูนเพื่อชมช่องรายการเรียนการสอน 
DLTV ได ้

2. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขณะเรียน
ทางไกลได้ตามเวลา เนื ่องจากต้องไปทำงานรับจ้าง              
และหากอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ก็ไม่สามารถช่วย
แนะนำบทเรียนให้นักเรียนได้ 

3. นักเรียนเบื่อหน่าย และขาดความสนใจในการ
เรียน เมื่อต้องนั่งเรียนแบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ  

4. ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรณีต้อง
เร ียนแบบออนไลน ์ม ีการเช ื ่อมต ่อก ับเคร ือข ่าย
อินเทอร์เน็ต 

5. โรงเร ียนขาดงบประมาณในการจ ัดซื้ อ
เครื่องวัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย 
ให้กับนักเรียน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในปริมาณ
มาก และต่อเนื่อง 

6. น ักเร ียนบางคนล ืมนำหน ้ากากอนามัย 
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จะมีอาการอึดอัด 
รำคาญ และไม่ชินการใส่หน้ากากอนามัย  

7. ครูผู ้สอนมีความกังวลด้านการจัดการเรียน
การสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
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โครงการ  
 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาแบบ              
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องกับการ
นิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ประจำปีการศึกษา 2563 
 2. เพื่อปฏิบัติการนิเทศการศึกษาตามกระบวนการ
นิเทศบูรณาการแบบบันได 5 ขั ้น ขับเคลื ่อนด้วย
ก ร ะบวนกา ร PLC (Professional Learning Community)           
กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสรุป สะท้อนผลการนิเทศ 
 1. ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมสรุป
และสะท้อนผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่ผ่านมา                 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 
2562 และรายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 
  2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารทางวิชาการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการนิเทศ และกำหนด
ประเด ็นการนิเทศให้สอดคล้องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของ สพฐ. และจุดเน้น 6 
ข้อ สพป.นครนายก 
  3. กำหนดปฏิทินการนิเทศการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563  
  4. สร้าง/พัฒนาเครื่องมือสำหรับการนิเทศ
การศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศ 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

1. ลงพื ้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา โดยใช้
รูปแบบบูรณาการบันได 5 ขั้น ด้วยกระบวนการ PLC 
ของโรงเร ียนในศ ูนย ์พ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาที่
รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  2. ประสานความร่วมมือคณะศึกษานิเทศก์ ร่วม
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนา
ครูผู ้สอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

งบประมาณ  จำนวน 20,000  บาท  

ผลการดำเนินโครงการ 
 1. มีเอกสารทางวิชาการ สำหรับใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 
   1.1 รายงานผลการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (เอกสารวิชาการท่ี 4/2563) 
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  1.2 แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  ปีการศึกษา 
2563 (เอกสารวิชาการท่ี 5/2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 1.3 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ (ฉบับปรับปรุง 
กรกฎาคม 2563) (เอกสารวิชาการท่ี 10/2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารทางวิชาการ 
บนเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ www.nitednayok.com  

3. มีหลักสูตรอบรมออนไลน์ ของกลุ่มนิเทศฯ 
จำนวน 11 หลักสูตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
www.nitednayok.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

การลงพื ้นที ่ปฏิบ ัต ิการนิเทศการศึกษาของ
ศึกษานิเทศก์ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
ปฏิทินนิเทศ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยเป็นสำคัญ  

http://www.nitednayok.com/
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โครงการ  

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมสร้าง
ศักยภาพภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร และเสริมศักยภาพ
ให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดส่งเสริมการแสดงออกนักเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ และเสริมสร้างศักยภาพ
การสอนให้กับครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 
 
กิจกรรม 

     ก ิจกรรมที ่  1 การดำเน ินกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Symposium) 

3. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
    กิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมภาวะผู้นำให้
ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

1. ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนา 
2. อบรมสร้างความรู้ภาวะผู้นำและศักยภาพครู 

 
 

 
 

งบประมาณ  28,200  บาท 
 
ผลการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบลมีภาวะผู้นำ 
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