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                      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้มีมติ
เห็นชอบการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้ปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ได้ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในพ้ืนที่ตามความรับผิดชอบ จ านวน 15 ศูนย์ฯ 
รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน ทั้งนี้ โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการสังเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตาม
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ข้อสรุปตามประเด็นการนิเทศ 
ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในการติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2561  
2. เพ่ือน าเสนอขอมูลสารสนเทศ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษานครนายก 

ประเด็นกำรนิเทศ 
การนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนของศูนย์พัฒนา

คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยแบงออกเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) 
ประกอบด้วย 

ประเด็นกำรนิเทศในระดับปฐมวัย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นกำรนิเทศในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 



ข 
 

ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

(DLTV : Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำมเร่งรัดพัฒนำคุณภำพ : ระดับปฐมวัย 
 ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
                   เชิงปริมำณ                      
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ 
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ร้อยละ 100   
  เชิงคุณภำพ                       
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดท าและด าเนินการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครบทุกโรงเรียน  
 2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก ่โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  และโรงเรียนอนุบาลบ้านนา  
 3. ปัญหำที่พบ 
 3.1 การจัดท าหลักสูตรปฐมวัย บางโรงเรียนจัดประสบการณ์ยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัย             
ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแลเด็กปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
 4.1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม  ด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  4.2 ปรับปรุง/พัฒนา ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อย่างเป็นระบบ 
  
 ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
              เชิงปริมำณ                       
 ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ได้รับการนิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จ านวน 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100                      
              เชิงคุณภำพ                      
  ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุกโรงเรียน 
  



ค 
 

 2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
 โรงเรียนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยกิจกรรมสอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ของ 

สถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 
(วัดช้าง) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียนวัดโพธิ์  โรงเรยีนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม และโรงเรียน         
วัดทองย้อย 
 3. ปัญหำที่พบ 

    3.1 ครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกปฐมวัยโดยตรง 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีครูประจ าการ ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแล 

เด็กปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 

 4.1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม               
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาได้ 

 ประเด็นที่ 3 : กำรประเมินพัฒนำกำร 
 1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
              เชิงปริมำณ                       
 ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน   
ได้รับการนิเทศเก่ียวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ                      
  1. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน มีความรู้และสามารถประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 3. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

     ครูผู้สอนปฐมวัย สามารถประเมินพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียนวัดโพธิ์  และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 3. ปัญหำที่พบ 

     ครูไม่ตรงกับเอกปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแลเด็ก
ปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 

     1. ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
     2. พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินพัฒนาการนักเรียน  

ที่สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
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 ประเด็นที่ 4 : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
              เชิงปริมำณ                      

    โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ 
เกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

 เชิงคุณภำพ                       
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ร้อยละ 80  มีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป                                                    

2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
              โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และได้รับรางวัล (Internal Quality Assurance : IQA AWARD) เป็นรางวัลที่แสดงว่าสถานศึกษา             
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

รำงวัลระดับภำคและระดับชำติ  : รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรจำก สพฐ. 
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 
2) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

รำงวัลระดับเขตพื้นที่ : รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรจำกเขตพื้นที่ และ สพฐ.  
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่  

1.1) โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม 
1.2) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ระดับดีเด่น 
1.3) โรงเรียนวัดท่าช้าง ระดับดีเด่น 

2) สถานศึกษากลาง ได้แก่ 
2.1) โรงเรียนวัดดอนยอ ระดับยอดเยี่ยม 
2.2) โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ระดับดีเด่น 
2.3) โรงเรียนวัดสันตยาราม ระดับดีเด่น 

3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ 
3.1) โรงเรียนอนุบาลบ้านนา  ระดับยอดเยี่ยม 
3.1) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  ระดับดีเด่น 
3.1) โรงเรียนวัดทองย้อย  ระดับดีเด่น 

4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก           ระดับยอดเยี่ยม 

 3. ปัญหำที่พบ 
 บางโรงเรียนมีจ านวนครูไม่เพียงพอ  ไม่จัดครูประจ าการประจ าชั้นแต่น านักเรียนไปเรียนรวม 
กับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้การจัดประสบการณ์ไม่เป็นไปตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา  ท าให้การส่งเสริมพัฒนาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร     
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 4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้น  และนิเทศติดตามสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเห็นความ
ส าคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยจัดหาครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมและให้เข้ารับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรปฏิบัติงำนกำรนิเทศ ระดับขั้นพื้นฐำน (ประถมศึกษำและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 
 ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
เชิงปริมำณ 

     โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 131 โรงเรียน
มีหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกโรงเรียน เพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมใช้ทุกโรงเรียน 

 2. ครูวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  มีประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงนามโดย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 2.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมใช้ 
 2.2 โรงเรียนที่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สามารถเป็นแบบ 

อย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 
และโรงเรียนบ้านดงแขวน 
 3. ปัญหำที่พบ 

 3.1  โรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน และมีครูจ านวนน้อย  จัดส่งเอกสารหลักสูตร 
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
  3.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระที่ 4 
เทคโนโลยี มาตรฐาน 4.2 วิทยาการค านวณ เนื่องจากเข้าใจว่าจะสอนอย่างไร และบางโรงเรียนน าไป
สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ 
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  3.3  บางโรงเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์          
โดยหากโรงเรียนมีความประสงค์จะเปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาคอมพิวเตอร์ ในชั้นที่มีการประกาศให้ใช้
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด (ปรับปรุงใหม่) เมื่อสาระเทคโนโลยีอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จึงท าให้วิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัส “ว” 
  ยกเว้น ถ้าเป็นการเปิดสอนคอมพิวเตอร์เพ่ือเสริมต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยตรงให้กับ
สาระ 1 การด ารงชีวิต หรือสาระ 4 การอาชีพ จึงจะเป็น รหัส “ง” ส่วนชั้นปีที่ยังไม่ได้ใช้มาตรฐาน            
การเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่ ก็ยังเหมือนเดิม 
     4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
 4.1 ให้ทุกโรงเรียนด าเนินการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ของตนเอง ระบุปัญหา ข้อเสนอแนะ 

       4.2 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ ม.1, 2 ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 4.3 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของโครงสร้าง          
เวลาเรียน  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี โดยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1.  สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
     เชิงปริมำณ 

1. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบ Active Learning  
ทุกโรงเรียนในสังกัด รวมจ านวน  131 โรงเรียน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และคณะศึกษานิเทศก์   

2. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน...      
รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4  
พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมาย 16 โรงเรียน วิทยากรแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง 36 คน นักเรียน 240 คน 

3. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยนักเรียนได้ฝึก 
กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริง เกิดผลงาน/ชิ้นงานเชิงประจักษ์ 
 เชิงคุณภำพ  
 ด้ำนครูผู้สอน 

1. ครผูู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด  
แต่การแก้ปัญหาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ยังพบน้อยมาก 

2. ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และ 
พยายามให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
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3. ครูจัดกิจกรรมโดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอ่าน การพูด และการฟัง  
ส่วนทักษะด้านการคิดนั้นยังพบค่อนข้างน้อย เพราะครูส่วนใหญ่ใจร้อน มักจะถามเอง ตอบเองหรือไม่ก็
จะพูดชี้น าค าตอบให้กับนักเรียน ท าให้กิจกรรมที่จัดยังไม่สะท้อนการฝึกทักษะการคิดขั้นสูง 

4. ครูสอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็น         
ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ครูก็มักจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและชี้แนะนักเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ต้องอาศัยการช่วยเหลือ แนะน าจากครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ์กันดี  และร่วมมือกันปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มากกว่าการแข่งขัน   
3. นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน ส่วนในด้าน 

ระเบียบวินัยในการท างานนั้น ครูต้องคอยดูแลและก าชับอยู่เสมอๆ 
2.  ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

2.1) ผลจากการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการใน 
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เข้ามาช่วยเสริมความรู้ให้กับนักเรียน เช่น  
การท าน้ ายาอเนกประสงค์ น้ ายาล้างจาน อาหาร ขนมในท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น  
กิจกรรมเน้นได้ฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และ
น าไปสู่การท าเป็นอาชีพ โดยมีโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning 
เป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี โรงเรียนบ้านคลอง 14  
โรงเรียนวัดพราหมณี  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์  โรงเรียนวัดบ้านพริก และโรงเรียนวัดทองย้อย  
 2.2) ผลจากการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมค่าย Active Learning ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ รางวัลขวัญใจชาวค่าย 8 คน ดังนี้ 

 

 ตัวแทนนักเรียนขวัญใจชาวค่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 คน และครูวิทยากรพ่ีเลี้ยง เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ โดยไดเ้ข้าร่วมรับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงานต่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมค่ายแบบ Active Learning  
และจัดนิทรรศการต่อยอดขยายผลสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์ฯ กรุงเทพมหานคร  
  

1. เด็กชายสะออง โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) รองชนะเลิศ   
2. เด็กหญิงอนุธิดา   ไวมา โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) รองชนะเลิศ  
3. เด็กชายวาสุกรี    สุขเสงี่ยม โรงเรียนสาริกา รองชนะเลิศ  
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ค าหวาน โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) รองชนะเลิศ   
5. เด็กชายนวกร   วงศ์แสน โรงเรียนวัดสบกเขียว ชนะเลิศ (ชาย) 
6. เด็กหญิงกานดา  คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ชนะเลิศ (หญิง) 
7. เด็กหญิงริลลดา   จิตรสอาด โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) รองชนะเลิศ   
8. เด็กชายอาคม   จักร์บุญมา โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ รองชนะเลิศ   
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3.  ปัญหำที่พบ  
1. กิจกรรม/สถานการณ์ที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนขาดการ

กระตุ้นให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงจากกิจกรรมที่ท า หรือใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยชี้ให้นักเรียนเห็นถึง
ประโยชน์หรือโทษของสิ่งนั้น และปฏิบัติงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

2. กิจกรรม/สถานการณ์ที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนขาดการ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส าคัญในการขั้นตอนการท างานแต่ละขั้น เช่น ความรับผิดชอบ  
ความอดทน ความเป็นระเบียบ เป็นต้น 

4.  แนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
1. พัฒนาทักษะและเทคนิคการใช้ค าถามของครูในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยคุณครูจะต้องให้เวลากับนักเรียนพอสมควร 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning โดยเน้นการสร้างกฎกติกา ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ในการท ากิจกรรม ที่ต้องฝึกฝน
นักเรียนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

3. ปรับทัศนคติครูผู้สอนให้เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าผลลัพธ์  ซึ่ง
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นมีส าคัญมากกว่าความส าเร็จของชิ้นงานที่
มอบหมายให้นักเรียนท า ผลงานอาจจะล้มเหลวแต่ให้นักเรียนอธิบายได้ว่าท าไมถึงล้มเหลว มีจุดที่ควร
ระวังหรือพัฒนาปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้งานนั้นเกิดความส าเร็จ 

 ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 

เชิงปริมำณ 
1) พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 คน และศึกษานิเทศก์ 14 คน 

เกี่ยวกับ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 2 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อสอบ NT  
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT  

2) พัฒนาครูที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลทุกคน ทุกโรงเรียน จ านวน 131 โรงเรียน  
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 3 : การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ. 1 – 3)  
กิจกรรมที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม SchoolMIS บันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 

เชิงคุณภำพ 
กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560  

  จากการวิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ตามโครงสร้างและตัวชี้วัด และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy )  โดยจัดท าเฉลยแนวค าตอบข้อสอบ 
NT ปีการศึกษา 2560 อย่างละเอียด เน้นการเขียนโดยใช้ส านวนภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะกับการอธิบาย
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นักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูน าไปใช้อธิบายให้แก่นักเรียน ซึ่งได้รูปแบบการเฉลยที่สมบูรณ์ 
สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 กิจกรรมที่ 2 : การสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT ปีการศึกษา 2560  
  จากการด าเนินการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อสอบที่ดี  
การสร้างข้อค าถาม สถานการณ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด การก าหนดตัวเลือก-ตัวลวง โดยครูสามารถสร้าง
ข้อสอบอีกหนึ่งชุด ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบเดิมหรือท่ีเรียกว่าข้อสอบคู่ขนาน (Parallel tests หรือ 
Equivalence tests) โดยให้เขียนข้อสอบแบบ One by One ทีละข้อ และร่วมกันวิพากย์ข้อสอบ น าไป
ปรับปรุง พร้อมจัดท าเฉลยค าตอบที่ถูกต้องและแนวทางการคิดหรือเหตุผลในการเลือกค าตอบนั้น โดย
เน้นการเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูน าไปใช้อธิบายให้กับนักเรียน  ส่งผลให้
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์แนวค าตอบข้อสอบ NT และ
สามารถสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT มีการปรับปรุงข้อสอบจนได้ข้อสอบที่ดีจากการวิพากย์ข้อสอบ
ร่วมกัน ท าให้ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาแนวข้อสอบ NT และจัดท าเป็นเอกสาร “แนว
ทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT” เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียนของ
ตนเอง พร้อมเผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 กิจกรรมที่ 3 : การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3)  
  ด าเนินการอบรมครูผู้สอนที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) ส่งผลให้ครูมีความเข้าใจ
อย่างชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติระเบียบการวัดและประเมินผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 กิจกรรมที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม SchoolMIS   
 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ให้สามารถบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 
2561 ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถยืนยันผลการบันทึกข้อมูลได้ทันตามก าหนดเวลา                
ครบทุกโรงเรียน  

2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
    2.1 การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ/จุดประกายความคิด ดังนี้ 

  1) สร้างความคุ้นเคย แบบกัลยาณมิตร กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้บริหาร 
โรงเรียน ในพ้ืนที่นิเทศ 

  2) มอบเอกสาร “แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพิชิต 
NT” พร้อมชี้แนะ/จุดประกายความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ โดยครูผู้สอน 
น าแนวข้อสอบ NT ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนปกติในชั้นเรียน เช่น เกมบัตร
ข้อสอบ ติวเตอร์น้อย เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมและได้ความรู้ และท าให้นักเรียนมีผลการ
สอบ NT สูงขึ้นได้  
  3) ร่วมชื่นชม ภาคภูมิใจกับทุกโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 
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 2.2 การนิเทศ ให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือครูนายทะเบียนวัดผลที่เพ่ิงรับ
หน้าที่ใหม่ โดยการนิเทศผ่าน Line Group : SchoolMIS Nayok สมาชิก 267 คน 

3. ปัญหำที่พบ 
  3.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนแต่เนื้อหาในบทเรียน ขาดการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตามแบบตัวอย่างข้อสอบ NT เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
  3.2 นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการเรียน ขาดความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่
ของครอบครัว 
  3.3 ครูที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลมีความรู้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท า
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3 ) เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานนายทะเบียนและวัดผล 
และในหลายโรงเรียนมอบหมายงานให้ธุรการโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ 

4. แนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
 4.1 พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างข้อสอบคู่ขนาน NT 
 4.2 พัฒนาสรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีการศึกษา 

ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ               
   เชิงปริมำณ 
   โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทาง 

การศึกษา) ได้รับการนิเทศเกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 131 โรงเรียน   
 เชิงคุณภำพ 
              โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทาง
การศึกษา) ร้อยละ 80  มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป  
 2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
              โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และได้รับรางวัล (Internal Quality Assurance : IQA AWARD) เป็นรางวัลที่แสดงว่าสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
ดังนี้ 

รำงวัลระดับภำคและระดับชำติ  รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรจำก สพฐ. 
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 
2) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
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รำงวัลระดับเขตพื้นที่ รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรจำกเขตพื้นที่ และ สพฐ.  
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่  

1.1) โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม 
1.2) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ระดับดีเด่น 
1.3) โรงเรียนวัดท่าช้าง ระดับดีเด่น 

2) สถานศึกษากลาง ได้แก่ 
2.1) โรงเรียนวัดดอนยอ ระดับยอดเยี่ยม 
2.2) โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ระดับดีเด่น 
2.3) โรงเรียนวัดสันตยาราม ระดับดีเด่น 

3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ 
3.1) โรงเรียนอนุบาลบ้านนา  ระดับยอดเยี่ยม 
3.1) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  ระดับดีเด่น 
3.1) โรงเรียนวัดทองย้อย  ระดับดีเด่น 

4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก           ระดับยอดเยี่ยม 

  3. ปัญหำที่พบ  
              โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก  บางโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นและบางส่วน
จบการศึกษาไม่ตรงเอกที่ต้องการ ท าให้การจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามหลักสูตรและไม่ได้มาตรฐาน      
   4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562   

 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งขึ้น  และนิเทศติดตามสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยจัดครูเข้าสอนแต่ละระดับชั้นให้มีความเหมาะสม และสนับสนุน
ครูผู้สอนให้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนสื่อช่วยสอนที่มีคุณภาพ 

 ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 

เชิงปริมำณ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  131 โรงเรียน 

มีผลการทดสอบ O-NET จ านวน 130 โรงเรียน (โรงเรียนวดัท่าชัย ไม่มีนักเรียน ป.6) ดังนี้ 
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่ได้ 

คะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.92 
2) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม  

มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. 3  กลุ่มสาระฯ ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ 
และต่ ากว่า สพฐ. 1 กลุ่มสาระฯ ได้แก ่วิทยาศาสตร์ 

3) การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้คะแนน 
เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 9 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 4 คน  
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4) การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 
ร้อยละเท่ากับ 41.49 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (+2.99)   

5) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 
ร้อยละเท่ากับ 33.20 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (+2.33)   
 เชิงคุณภำพ 

1)  โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฎิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1.1) ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
1.2) คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
1.3) วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ 

พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) 
1.4) ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านและเขียน 

 2)  โรงเรียนด าเนินจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น และระดับ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ โดยเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET 

3) โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
สอนซ้ า ย้ าทวน เน้นย้ าตัวชี้วัดตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET ใน 4 กลุ่มสาระหลัก และตัวชี้วัด NT 

4) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การอ่าน การเขียน โดยฝึกทักษะด้านการอ่าน 

ออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง  สรุปใจความส าคัญ  คิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น 

5) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียน เช่น เขียนตามค าบอก ค าที่มักเขียนผิด 

และส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ ในวันภาษาไทย และในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 

2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาล 

นครนายก มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 9 คน และในวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 4 คน และโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน               
ในวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน  

2) ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Results  
Competition “Hongkong International Robotic Olympiad 2018” โรงเรียนวัดพราหมณี           
ได้รับรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Single Motor 
Appearance Design Competition) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลาง และ          
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
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  3.1) ผลงานงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนอนุบาล
นครนายก 

3.2) ผลงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดบ้านพริก 

3.3) ผลงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรทัธาราม 
  3.4) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 
  3.5) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
  3.6) การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดทองย้อย 

3. ปัญหำที่พบ 
 1. มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 73 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน คิดเป็น          

ร้อยละ 55.73 ของโรงเรียนทั้งหมด และส่วนใหญ่ขาดผู้บริหารโรงเรียน   
 2. ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่หลายอย่าง จึงท าให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง 
 3. โรงเรียนไม่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมิน                

O-NET/NT/RT และข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ไปใช้เป็นฐานในการก าหนดแนวทางพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 4. การนิเทศภายในของสถานศึกษา ขาดความต่อเนื่อง  
 5. การนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการนิเทศ เนื่องจากต้อง

ด าเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายเป็นส าคัญ 
4. แนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 

1. ให้ทุกโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมิน O-NET/NT/RT 
และข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

2. ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบตามพ้ืนที่นิเทศของตนเอง โดยเน้นการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. คณะศึกษานิเทศก์ ใช้วิธีการนิเทศแบบทีม ในประเด็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่าง

ต่อเนื่อง และนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน 
 ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 

1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
เชิงปริมำณ 

  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
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เชิงคุณภำพ 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม สามารถคัดกรองนักเรียน ให้ค าแนะน า และ

ช่วยเหลือนักเรียน โดยครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน และเหมาะสม
ตามประเภทของการบกพร่อง 
 2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
 2.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น Best Practice   
และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา  และโรงเรียนวัดพรหมเพชร 

2.2 ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
  1) ผลงานการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนบ้านคลอง 14 
   2) ผลงานการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : 
โรงเรียนวัดพราหมณี 
 3. ปัญหำที่พบ 
 3.1 การบริหารจัดการในโรงเรียน ขาดความต่อเนื่อง 

 3.2 ครูผู้สอนขาดความพร้อมในการดูแลเด็กพิเศษ  เนื่องจากครูต้องรับผิดชอบเด็กปกติ 
จ านวนมากร่วมกับการดูแลเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องหลายประเภท 
. 3.3 ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าบุตรหลานมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4. แนวทำงในกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
 4.1 อบรมพัฒนาครูผู้สอน ด้านการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 4.2 อบรมพัฒนาให้ความรู้ครูผู้สอน ให้มีความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิเศษ 9 ประเภท 
 4.3 ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจใน           
การดูแลบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ 

ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV : 
Distance Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

1. สรุปผลกำรนิเทศทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
    เชิงปริมำณ 
 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV  

ได้ครบทุกโรงเรียน จ านวน 73 โรงเรียน 
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    เชิงคุณภำพ 
 ผลการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดังนี้  

1.1 ครูผู้สอนจะใช้สื่อ DLTV ช่วยสอนในวิชาที่ครูผู้สอนไม่ถนัด 
1.2 จัดรวมชั้นเรียน 2 – 3 ชั้น ในกรณีที่ครูผู้สอนมีไม่ครบชั้น 
1.3 มีการติดตั้งจอโทรทัศน์รับสัญญาณ อยู่ในระดับสายตาของนักเรียน สัญญาณภาพและ 

เสียงชัดเจน 
1.4 ก่อนถึงชั่วโมงเรียนครูผู้สอนเตรียมใบกิจกรรม เพื่อท ากิจกรรมตาม DLTV  
1.5 ครูผู้สอนมีการสรุปความรู้ หลังจบบทเรียน โดยตรวจสอบจากหลักฐานการจดบันทึก       

ในสมุดประจ าวิชาของนักเรียน 
1.6 กรณีรวมชั้นเรียน ครูผู้สอนจะใช้ฉากก้ันห้องเพ่ือลดเสียงรบกวน 

2. ควำมส ำเร็จที่เป็นแบบอย่ำงได้ 
    2.1 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจ าปีการศึกษา 2561 

ได้แก่ โรงเรียนวัดวังดอกไม้ โดยจัดท า VTR เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ 
 2.2 โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีรูปแบบการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  และโรงเรียน            
วัดเนินหินแร่ 

3. ปัญหำที่พบ 
    3.1 บางโรงเรียนพบปัญหาด้านอุปกรณ์รับส่งสัญญาณช ารุด  
    3.2 บางโรงเรียนพบจอโทรทัศน์รับสัญญาณมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับจ านวนนักเรียน 
    3.3 บางโรงเรียนพบมีแสงสว่างมากเกินไป ขณะเปิดรับชมโทรทัศน์  
 3.4  โรงเรียนต้นทางมีการใช้สื่อการสอน ไม่สอดคล้องกับโรงเรียนปลายทาง 
4. แนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2562 
    4.1 สนับสนุนโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV                           

อย่างเต็มรูปแบบ 
    4.2 สร้างเครือข่ายต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ให้เพ่ิมมากข้ึน  



 
คํานํา 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จัดท าขึ้นตามมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการปฏิบัติงานการนิเทศ
ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ประกอบดวย 
รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ศึกษานิเทศกประจ าศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไดปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในพ้ืนที่นิเทศตามความรับผิดชอบ จ านวน 15 ศูนย์ 
รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน โดยด าเนินการสังเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามประเด็นการนิเทศ โดยแยกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฐมวัย มีประเด็นการนิเทศ 4 ประเด็นหลัก และระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทาง
การศึกษา) มีประเด็นการนิเทศ 7 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ 
สรุปผลการนิเทศเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้  ปัญหาที่พบ และแนวทาง
ในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

กลมุงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หวังเปนอยางยิ่งว่า 
รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะสามารถน าไปใชประโยชนกับ           
ผู้ที่สนใจและเก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และ
วางแผนแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญ 

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจน 
ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาท าให้ต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร การเรียนรู้และการน า
เทคโนโลยีมาใช้  ท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยเฉพาะครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการอบรมสั่งสอน 
ที่ต้องปฏิบัติต่อนักเรียนโดยตรง เป็นไปตามกระแสการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งจ าเป็น
ที่เสริมสร้างศักยภาพ และทักษะต่างๆ ทั้งทักษะด้านวิชาการ การสื่อสาร ตลอดจนทักษะการด ารงชีวิต 
เพ่ือพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวการณ์รอบด้านของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการให้บริการ ช่วยเหลือสนับสนุน การร่วมมือกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญ และการนิเทศ
การศึกษา ยังหมายรวมถึงการนิเทศการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  โดยตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 8 ได้กล่าวถึงศึกษานิเทศก์ไว้ว่า “ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี” ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้ค าปรึกษา แนะน า หรือจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะ ดังนั้น            
ผู้นิเทศต้องเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าใน
กิจกรรมนั้นๆ อย่างมีความส าคัญและน่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจึงจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ 
การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะท าให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือ ศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา 
และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ และเกิดผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
ที่มีการท างานเป็นขั้นตอน (Steps) มีความต่อเนื่อง (Continuity) ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) และมีความ
เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจการนิเทศเป็นหัวใจของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ที่มีหลักการส าคัญคือ (1) การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
การศึกษาที่ต้องด าเนินการ (2) ครูทุกคนจะต้องได้รับค าชี้แนะการศึกษา (Guidance) ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของโรงเรียน (3) จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการออกแบบการ
นิเทศ ที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลทั้งหมดของครูในโรงเรียน (4) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนิเทศการศึกษา (5) การนิเทศการศึกษา ต้องถูกอธิบายและระบุไว้ในเป้าหมายการศึกษา (6) ต้องมี
การปรับปรุงทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครูทุกคนในโรงเรียนและ 
(7) ต้องมีการก ากับ ดูแลเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่โดยตรงของ
ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการนิเทศภายนอกเป็นภารกิจโดยตรงของศึกษานิเทศก์ การนิเทศทั้งสองส่วนมี
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ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา โดยหากมีการท างานที่เป็นระบบ มีแบบแผนจะส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนักเรียน 

ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
แบ่งเป็น 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก  อ าเภอบ้านนา  อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี 
ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 15 ศูนย์ฯ ในปัจจุบันมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 131 โรงเรียน ทั้งนี้ มีการบริหารจัดการโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้
มีศึกษานิเทศก์รับผิดชอบประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา อ าเภอเมืองฯ มีจ านวน  6  โรงเรียน 
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 

2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี  อ าเภอเมืองฯ มีจ านวน 9 โรงเรียน 
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 

3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง – วังกระโจม อ าเภอเมืองฯ มีจ านวน 9 โรงเรียน 
ศึกษานิเทศกทีร่ับผิดชอบ ได้แก่ นางสุชญา  บ ารุงกิจ และนางประภร  พูลศิลป์ 

4.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระ – บ้านใหญ่ อ าเภอเมืองฯ  มีจ านวน 7 โรงเรียน 
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ และนางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 

5.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา – ดงละคร – ดอนยอ  อ าเภอเมืองฯ  
มีจ านวน 11 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางประภร  พูลศิลป์ 

6.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง –ศรีนาวา อ าเภอเมืองฯ มีจ านวน 7 โรงเรียน           
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางสุชญา  บ ารุงกิจ 

7.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา – บ้านพร้าว – ศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา มี 
จ านวน 10 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 

8.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านพริก – พิกุลออก อ าเภอบ้านนา มี 
จ านวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายโสภณ  อ๋ันบางไทร 

9.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง – บางอ้อ – อาษา อ าเภอบ้านนา                                
มีจ านวน 8 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายโสภณ  อั๋นบางไทร 

10. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ – เขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา มีจ านวน 8 โรงเรียน  
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 

11. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์รวมพลัง อ าเภอองครักษ์ มีจ านวน 7 โรงเรียน
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางชวนชื่น  ทัศนา 

12. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา  อ าเภอองครักษ์ มีจ านวน 11 โรงเรียน 
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางอรัญญา  สุธาโนบล 

13.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า อ าเภอองครักษ์ มีจ านวน 7 โรงเรียน  
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี 

14. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี อ าเภอองครักษ์ มีจ านวน 10 โรงเรียน
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายบัญชา  รัตนมาลี 
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15. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอปากพลี อ าเภอปากพลี  มีจ านวน 12 โรงเรียน 
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางสุบิน  ณ อัมพร 

ในการนี้ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้มี
มติเห็นชอบการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยผู้ปฏิบัติการนิเทศ 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในพ้ืนที่ตามความรับผิดชอบ 
จ านวน 15 ศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน ทั้งนี้ โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการสังเคราะห์
ผลการนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ข้อสรุป
ตามประเด็นการนิเทศแยกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย 4 ประเด็น และระดับการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) ตามประเด็นการนิเทศ 7 ประเด็นหลัก              
ดังรายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในการติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2561  
2. เพ่ือน าเสนอขอมูลสารสนเทศ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษานครนายก 

ขอบเขตการนิเทศ ติดตาม 
ขอบเขตดานประชากร 
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครนายกจ านวน 15 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน 
ขอบเขตดานเนื้อหา 
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนของ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยการนิเทศ 
ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) ประกอบด้วย 

ประเด็นการนิเทศในระดับปฐมวัย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นการนิเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ. 2560) 

ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

(DLTV : Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับโรงเรียน 
1. ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ ในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามประเด็นการนิเทศท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
2. ครผูู้สอนมีแนวทางในการด าเนินการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง ปีการศึกษา 2562 และ

สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการพัฒนา           

ในแต่ละเรื่อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถน าผลการ

นิเทศ ติดตาม ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้วางแผนพัฒนาโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษาต่อไป 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก ด าเนินการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีเอกสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นตามนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตลอดจนภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
กระบวนการนิเทศ  รูปแบบการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดังนี้ 

1. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  

  4. ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5. รูปแบบการนิเทศ  
  6. กระบวนการนิเทศการศึกษา 
  7. กรอบแนวคิดกระบวนการนิเทศการศึกษา  
1. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 
 วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ              
ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี 
 ยุทธศาสตร์   ในการด าเนินงานดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
   2. ปลูกฝงัผู้เรียนด้านคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
ฯลฯ 
   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
    3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคัง่ ยั่งยืน 
    3.4 เขตพ้ืนทีช่ายแดน 
    3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจัดการศึกษาเพีอ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 
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    1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ       
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
    1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
    1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่          
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
   2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
    2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
    2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
    2.5 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรยีนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
    2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
    2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น 
    2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
    2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
   3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmed for 
International Student Assessment)  
    3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
    3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
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   4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
    4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล          
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ           
ที่หลากหลาย เช่น 
    1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors)  
    1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
    1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
   2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
    2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
    2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
   1. เพิ่มโอกาสการเข้าถงึการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    1.1 ส่งเสรมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รบโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา        
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
    1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
    2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1. จัดการศกึษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และ         
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    1.3 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ 
    1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียน ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
    1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
    1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวม 
    2.1 ส่งเสรมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
    2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 
    2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  
    2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ      
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน         
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลายสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
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2. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน             
14  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย  3  ตัวบ่งชี ้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  5  ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6  ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ตัวบ่งชี้ที่  6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด 
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
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3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครนายก 
 ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ได้ก าหนด 12 จุดเน้น
ตามนโยบาย : แนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยก าหนดตัวชี้วัดมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี  7  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 1.1 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
 1.2 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                     
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 3 
 1.3 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 45 
 1.4 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 3 
 1.5 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
 1.6 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2 ป.4 ป.5             
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 45 
 1.7 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ม.1 และ ม.2  
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40 

จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  มี  3  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 2.1  เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีทักษะการอ่าน 

1) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 อ่านค าพ้ืนฐานได้ 
2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 

 2.2  เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีทักษะการเขียน 
1) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เขียนลีลามือได้ 
2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เขียนค าตามแบบได้ 

2.3  เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีทักษะการคิด 
1) เด็กปฐมวัย อนุบาล 1 ร้อยละ 80 สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนกสิ่งของ ตามสี รูปทรง         

และขนาด 
 2) เด็กปฐมวัย อนุบาล 2 ร้อยละ 80 สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนกสิ่งของ ตามสี รูปทรง               
ขนาด และน้ าหนัก 
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จุดเน้นที่ 3 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน  มี  6  ตัวชี้วดั  ได้แก่ 
3.1  นักเรียนร้อยละ 100 อ่านออก 
3.2  นักเรียนร้อยละ 80 ลายมือสวย 
3.3  นักเรียนร้อยละ 80 เขียนถูกต้อง 
3.4  นักเรียนร้อยละ 80 อ่านคล่อง 
3.5  นักเรียนร้อยละ 70 อ่านคิดวิเคราะห์ ได้ตามระดับชั้น 
3.6  นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการอ่านรู้เรื่อง  

จุดเน้นที่ 4 การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  มี  1  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 โรงเรียนร้อยละ 90  มีห้องสมุดที่มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมและจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่าน 

และการค้นคว้าของนักเรียนและยุคลากรในโรงเรียน 
จุดเน้นที่ 5 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  มี  1  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
จุดเน้นที่ 6 การจัดกระบวนการเรียนรู้ STEM Education  มี  2  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

  6.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
 6.2  ครูผู้สอนร้อยละ 80 บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในการจัดการเรียนรู้ 

 จุดเน้นที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มี  1  ตัวชีว้ดั  ได้แก่ 
 สถานศึกษาร้อยละ 100  จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการ จุดเน้นของ
สถานศึกษา 
จุดเน้นที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร   มี  1  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 นักเรียนร้อยละ 100  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
จุดเน้นที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  มี  1  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

           9.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  9.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 10 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV,DLIT)  มี  
4 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

10.1  โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
          10.2  ครูผู้สอนร้อยละ 100  ในโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่าน 
ดาวเทียม (DLTV) 

10.3  โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ DLIT 
10.4  ครูผู้สอนร้อยละ100 โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
จุดเน้นที่ 11 การพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ /ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  มี  8  ตัวชี้วัด  ไดแ้ก่ 

 11.1  โรงเรียนร้อยละ 100 ใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้ภาคีเครือข่าย   
 11.2  โรงเรียนร้อยละ 100 ใช้ ICTในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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 11.3  โรงเรียนร้อยละ 100 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
11.4  ครูร้อยละ 90 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดแบบมีวิจารณญาณ  
        (Critical Thinking ) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

 11.5 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เน้นการพัฒนาจิตสาธารณะ  
 11.6  นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

11.7  นักเรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ 
11.8  นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพที่สนใจ 
จุดเน้นที่ 12 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มี  1  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

           สถานศึกษาร้อยละ 80  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
4. ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีกรอบภารกิจในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา            
ระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
            2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
            3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
            4) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
            5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
            6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
             8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  แบ่งการด าเนินงาน ออกเป็น 7 กลุ่มงาน  
ดังนี้           
  1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   
  2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
  3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  4) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
  5) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
  6) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   
  7) งานธุรการ  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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5. รูปแบบการนิเทศ 
 การนิเทศมีรูปแบบที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามีนักวิชาการ
แบ่งรูปแบบการนิเทศไว้แตกต่างกันตามยุคสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เนื่องจากรูปแบบและ
ลักษณะการนิเทศไม่แตกต่างกันนัก โดยจะเน้นการนิเทศแบบตรวจตราและแบบประชาธิปไตย จึงไม่ได้ 
แยกตามยุคสมัย แต่แบ่งการนิเทศตามรูปแบบการน าไปใช้ โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 แฮริส (Harris, 1985) แบ่งการนิเทศตามลักษณะที่เด่นของการนิเทศ ได้ 2 แบบดังนี้ 
 1. การนิเทศแบบเน้นการให้ค าแนะน า (Tractive Supervision) ผู้นิเทศจะให้ค าแนะน าให้ผู้ได้รับ
การนิเทศน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 2. การนิเทศแบบเน้นความเป็นพลวัต (Dynamic Supervision) ผู้นิเทศจะจุดประกายทางด้าน
ความคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ได้รับการนิเทศน าไปปฏิบัติ ผู้ได้รับการนิเทศสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนประสบการณ์ที่ตนเองมีมาปรับปรุงการสอนตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 
 ดี เทนเนอร์ และ แอล เทนเนอร์ (D.Tanner and L.Tanner, 1987) แบ่งการนิเทศตามลักษณะ
ของผู้นิเทศได้ 4 แบบดังนี้  
 1.  การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) เป็นการนิเทศแบบเก่าแก่ที่มีใช้มานาน            
ผู้นิเทศจะตรวจการท างานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 2.  การนิเทศแบบเน้นผลงาน (Supervision as Production) การนิเทศแบบนี้จะดูผลงานของ
สถานศึกษาว่าสามารถผลิตผู้เรียนออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มากน้อยเพียงใด บางคนเรียกการ
นิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เพราะมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ ตรวจสอบย้อนกลับได้
อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 
 3.  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนี้เน้นที่การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณาและแก้ไขตามความเหมาะสมของผู้ได้รับการนิเทศแต่ละแห่ง จึงคล้าย
กับการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ ให้มีการฟ้ืนฟูสภาพได้ดีขึ้น แต่การนิเทศการศึกษาจะมุ่งให้ผู้ได้รับ
การนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม โดยผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศจะ
ได้พบปะเผชิญหน้ากันและรับค าแนะน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
การใช้งาน 
 4.  การนิเทศแบบเน้นการพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้เน้นพัฒนาผู้
ได้รับการนิเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
สถานศึกษา กลิคแมน(Glickman, 1981) ได้แบ่งวิธีการนิเทศแบบนี้เป็น 3 วิธีคือวิธีที่มีการชี้น า ไม่มีการ
ชี้น า และวิธีผสมผสาน โดยพจิารณาตามความสามารถของผู้ได้รับการนิเทศ 
 การนิเทศในประเทศไทยมีการน ารูปแบบการนิเทศของต่างประเทศมาใช้ขณะเดียวกันก็มีการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศของตนเองขึ้นมาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย ซึ่งมีรูปแบบหลาย
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
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การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา 
 การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552, Online) 
ได้แก่ การนิเทศโดยตรงที่เปิดโอกาสให้ครู 2 คน ได้ดึงเอาศักยภาพทางการสอนที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน
ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเริ่มต้นจากการจับคู่สัญญา เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีต่อกัน และใช้
สัมพันธภาพอันดีนี้ เป็นตัวน าไปสู่กิจสัมพันธ์หรือความส าเร็จในการจัดกระบวนการเรียน 
 การสอนแบบนี้ใช้ระบบกระบวนการท างานแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Group Process) และใช้แนวคิด         
ที่มุ่งทั้งการพัฒนาคนและพัฒนางาน คือ เน้นมิตรสัมพันธ์ (Concern for People) และ กิจสัมพันธ์ 
(Concern for Production) เป็นหลักเพราะทุกคนย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเอง โดยถ้ามี
ความชอบที่เหมือนกันจะท าให้เป็นเพ่ือนกันได้ง่ายขึ้น การนิเทศก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น 
 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009, Online) เป็นการชี้แนะและ
ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพ่ือนครูด้วยกัน มีหลักการนิเทศเน้นประเด็นส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 
 1. การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพ่ือให้เพ่ือนครูยอมรับและเกิดความสนใจใฝ่รู้           
ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นสามารถปฏิบัติได้จริง และเพ่ือนครูสามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้ 
 3. การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะต้องมีการพบปะกันอย่างสม่ าเสมอ 
มีการ่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 4. การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพ่ือนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป 
 จุดประสงค์ของการนิเทศแบบนี้ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2545, หน้า 217-220) เพ่ือพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการเปิดใจ การให้ใจ การร่วมใจ ตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพและเงื่อนไขท่ีไม่เน้น
ปริมาณงานแต่เน้นคุณภาพ 
 รูปแบบการนิเทศของไทยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ทางใจเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะเป็นการ
ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ เพื่อให้งานด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้นิเทศและผู้ได้รับ
การนิเทศร่วมกัน 
 การนิเทศร่วมพัฒนา 
 การนิเทศร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision) (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน, 
2542, Online) เป็นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน ใน
กระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการ
นิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก บนพื้นฐานของสัมพันธ์ภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมท า พ่ึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับ
ซึ่งกันและกันให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนและคู่สัญญา เพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศแบบนี้มุ่งแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการ
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สอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้สอน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 การนิเทศแบบสอนงาน 
 การนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009, Online) เป็นการนิเทศท่ีเน้น
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู           
การนิเทศแบบนี้จัดเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งจะท าอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการก็ได้              
โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way 
Communication) ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ท าการสอนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศแบบนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนงาน (Coach) และ
ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ซึ่งการสอนงานที่ดีจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อม โดยเป็นความพร้อมของทั้ง
ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาครูให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องมีการตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่าง
ผู้นิเทศและครูผู้ได้รับการนิเทศ โดยการนิเทศการสอนงานมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนเป็นส าคัญ (Individual Performance)  

6. กระบวนการนิเทศ 
 กระบวนการนิเทศ (Process of Supervision) (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548, หน้า 39) 
หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินงานและการปฏิบัติงานการนิเทศอย่างมีระบบ มีการประเมินสภาพการ
ท างาน การจัดล าดับงานที่ต้องท า การออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอ านวยการให้งาน 
ลุล่วงไป 
 กระบวนการนิเทศจะมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการนิเทศ จึงขอกล่าวถึงกระบวนการที่เป็น
สากล ซึ่งประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาเข้ากับกระบวนการการนิเทศของไทยเอง ควบคู่กับ
กระบวนการนิเทศที่ไทยคิดและพัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 กระบวนการนิเทศของแฮริส (Harris, 1985) เดิมแฮริสแบ่งกระบวนการไว้ 5 ขั้นตอนคือ 
กระบวนการวางแผน, กระบวนการจัดระเบียบงาน, กระบวนการน า, การควบคุม และการประเมินผล 
ต่อมาได้พัฒนาให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการนิเทศมากข้ึน โดยเน้นการวางแผนการปฏิบัติงาน
มากกว่าการควบคุมเหมือนที่เคยแบ่งไว้ ท าให้มีข้ันตอนเพ่ิมขึ้นเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน,์ 2548, หน้า 41-43) 
 1.  การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่างๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเพ่ือเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการย่อยๆ ดังนี้ 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ 
 - การสังเกตเป็นการมองสิ่งรอบตัวด้วยความละเอียดถี่ถ้วน 
 -  การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิ่งรอบตัวอย่างตั้งใจ 
 -  การวัดพฤติกรรมการท างาน 
 - การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 
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 2.  การจัดล าความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดความส าคัญของงาน 
ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 - การก าหนดเป้าหมาย 
 - การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 - การก าหนดทางเลือก 
 - การจัดล าดับความส าคัญของงาน 
 3.  การออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการต่างๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ ดังนี้ 
 - การจัดสายงานเป็นการจัดส่วนประกอบต่างๆ ของงานให้สัมพันธ์กัน 
 - การหาวิธีการน าเอาทฤษฎี หรือหลักการไปสู่การปฏิบัติ 
 - การเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะท างาน 
 - การจัดระบบการท างาน 
 - การก าหนดแผนในการท างาน 
 4.  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ ดังนี้ 
 - การก าหนดทรัพยากร ที่ต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
 - การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่างๆ 
 - การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 
 - การมอบหมายบุคลากรให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่ละเป้าหมาย 
 5.  การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับงาน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทุกๆ อย่าง เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผล ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ 
ดังนี้ 
 - การประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น 
 - การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน 
 - การปรับการท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 - การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง 
 - การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น 
 6.  การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดสภาพที่
เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด มีกระบวนการย่อยๆ ดังนี้ 
 - การแต่งตั้งบุคลากร 
 - การก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน 
 - การก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรืออัตราเร่งในการท างาน 
 - การแนะน าการปฏิบัติงาน 
 - การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
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 เนื่องจากกระบวนการนิเทศของไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจึงขอกล่าวเฉพาะกระบวนการที่มี
ลักษณะเด่นบางกระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552, Online) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การเสนอแนวคิด 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาให้ครูใน
โรงเรียนทดลองน าไปปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนทุกรูปแบบ 
  2.  เมื่อครูยอมรับหลักการแล้ว ให้ครูจับคู่สัญญาที่มีปัญหาการเรียนการสอนในวิชา
เดียวกันหรือชั้นเดียวกัน เพื่อร่วมกันวางแผนการนิเทศ เช่น สังเกตการณ์สอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และเตรียมสื่อการสอน เป็นต้น 
  3.  คู่สัญญาแต่ละคนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่มีปัญหา โดยต่างฝ่ายต่างเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของตน 
 ขั้นที่ 2 การสาธิต (สมมติว่า ครู A เป็นคู่สัญญากับครู B) 
  1.  ครู A สาธิตการสอนตามแผนการสอนของตน โดยมีครู B เป็นผู้สังเกตการณ์สอน 
และบันทึกจุดเด่นและจุดด้อยของครู A ตามแบบสังเกตการณ์สอน 
  2.  ครู B สาธิตการสอนตามแผนการสอนของตนในวิชาที่มีปัญหาเดียวกับครู A โดยมีครู 
A เป็นผู้สังเกตการสอนและบันทึกจุดเด่นจุดด้อยตามแบบสังเกตการสอนเช่นเดียวกัน 
  3.  ครู A และครู B ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์จุดเด่นจุดด้อยของกันและกันเพ่ือน าจุดเด่น
ของแต่ละคนมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย 
  4.  ครู A และครู B น าจุดเด่นของแต่ละคนมาบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ
แนวทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ที่น าเอาส่วนดีของแต่ละคนมาผสมผสานกัน 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ 
  1.  ครู A และครู B น าวิธีการสอนที่ได้รับการปรับปรุงตามขั้นที่ 2 ข้อที่ 4 มาใช้
ปฏิบัติการสอนในวิชาเดิมหรือในบทเรียนต่อไป 
  2.  ครู A และครู B นิเทศการสอนซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วสรุปผลการนิเทศ
 ขั้นที่ 4 การวัดและประเมินผล 
  1.  ครู A และครู B ร่วมกันวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหากยัง         
ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ คู่สัญญาต้องกลับไปค้นคว้าหาความรู้หรือแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหานั้นเพ่ิมเติม เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้แก้ปัญหาร่วมกันอันจะน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาใหม่ 
  2.  ถ้าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว คู่สัญญาควรแสดง
ความยินดีร่วมกัน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน 
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กระบวนการของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 กระบวนการของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีกระบวนการดังนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009, 
Online) 
 1.  ไม่มุ่งเน้นปริมาณ - เน้นความชัดเจนของขั้นตอน วิธีการ 
 2.  สานพลังอาสา – เริ่มที่ศรัทธา / อาสาสมัคร / ไม่ใช่สั่งการ 
 3.  เสวนาร่วมกัน – ใช้อปริหานิยธรรม 7 ดังนี้ 
   - หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 
   - พร้อมเพรียงท ากิจที่พึงท า 
   - ปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้/สิ่งใดดีอยู่รู้รักษา 
   - ศรัทธา ยอมรับนับถือกันและกัน 
   - ไม่บังคับ/ไม่ห่ าหั่น/ลุแก่อ านาจบังคับบัญชา 
   - พัฒนาไปตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีเป็นเรื่องชัดแจ้ง 
   -  คุ้มครองเสริมแรง ให้ก าลังใจ 
 4.  สร้างสรรค์ความเป็นมิตร – ชักชวนให้ร่วมกันพัฒนา 
 5.  ฝึกคิดมุ่งม่ัน – มีความเพียร อดทน รู้จักใช้เหตุผล 
 6.  ทุกวันปฏิบัติ – ท าอย่างต่อเนื่อง 
 7.  จัดท าบันทึกแนวทาง – รู้จักสังเกตแล้วบันทึก 
 กระบวนการนิเทศการสอนแบบร่วมพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศการสอนแบบร่วมพัฒนา มีลักษณะคล้ายกระบวนการของการนิเทศแบบอื่นๆ 
แต่มีข้ันตอนมากกว่าดังนี้ (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษริน, 2542, Online) 
 1.  คู่สัญญาตกลงร่วมกัน 
 2.  วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกัน 
 3.  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
 4.  วางแผนการสอนและผลิตสื่อ 
 5.  วางแผนการนิเทศการสอน 
 6.  สอนและสังเกตการสอน 
 7.  วิเคราะห์ผลการสอนและผลการสังเกตการสอน 
 8.  ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน 
 9.  วางแผนการสอนและการนิเทศการสอนต่อเนื่อง 
 จากรูปแบบและกระบวนการนิเทศข้างต้นพบว่าการนิเทศจะต้องเปิดใจกว้างและเรียนรู้ร่วมกัน 
ทุกฝ่าย ทุกคน เพ่ือแก้ปัญหาในห้องเรียนและสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับได้ การมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดมิตรภาพที่งดงาม สานต่อในการนิเทศครั้งถัดไปด้วยจึงใช้ถ้อยค าและท่าทางท่ีเป็น
มิตรในการแนะน าช่วยเหลือ 
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7. กรอบแนวคิดกระบวนการนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
    เพ่ือให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย            

ของการนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ใช้กระบวนการนิเทศแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็น
นวัตกรรมการนิเทศ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีกรอบแนวคิดดัง
ภาพประกอบ 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด การนิเทศแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 
 
 
  

นโยบาย / จุดเน้น จังหวัดนครนายก 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน            

การเขียนของนักเรียน 
4. การพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน 
5. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ STEM 

Education 
7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
8. การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตร 
9. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
10. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV/DLIT) 
11. การพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ  
12. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

การนิเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

เข้าใจ  
 รู้ชัดปัญหา 
 ศึกษาบริบท 
เข้าถึง 
 ก าหนดเป้าหมาย 
 วางแผน ออกแบบ 
พัฒนา 
 ลงมือท า 
 น าสะท้อนผล 
 ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 

สถานศึกษา 
1. น าจุดเน้นไปสู่ระบบประกันภายใน 
2. จัดกิจกรรมตามจุดเน้น 
3. จัดระบบนิเทศภายใน 
4. สรุปประเมินและรายงานผล  
 

ผลที่ได้รับ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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 กระบวนการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 7 ขั้นตอน  
  รูปแบบการนิเทศ เข้าใจ เข้าถึงพัฒนาได้มาจากการประยุกต์ใช้หลักการ  ตามแนวพระราชด ารัส
ในการจัดการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวทางพระราชด ารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
พระราชทานให้ใช้แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” มาใช้ในการศึกษา  
โดย วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 
     รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นโยบาย  

เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน   
 

  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน  เพ่ือค้นหา
รากฐานของปัญหาที่แท้จริง     

 
  ก าหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนา              

ด้วยการมีส่วนร่วม   
  

 
วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม 
และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจ ตรงกัน 

 
     น ากระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพ่ีเลี้ยงให้ 
ค าแนะน า นิเทศ ก ากับ  ติดตาม และสนับสนุน  

   การเรียนรู้การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าสู่การปรับปรุง
การท างาน ให้ดีขึ้น  

 
   

เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้มีจิตส านึกในการพัฒนา สู่ความยั่งยืน  
 

 
 
 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน จะขอน าเสนอเป็นแนวทางในการท างาน ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 

รู้ชัดปัญหา 

ศึกษาบริบท 

 

ก าหนดเป้าหมาย 

วางแผน ออกแบบ 

 
ลงมือท า 

น าสะท้อนผล 

ดลใจพัฒนาให้ย่ังยืน 



22 
 

 ขั้นตอนการนิเทศ ตามกระบวนการนิเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
 

การนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ 
เข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความม่ันใจ
ในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูล
ทุกมิติของโรงเรียนและชุมชน  ค้นหา
รากฐานของปัญหารวบรวมองค์
ความรู้  
 
 

ขั้นที่ 1 รู้ชัดปัญหา 
     รู้ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน  
นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร โรงเรียน และชุมชน ดังนี้  

1. ศึกษา ท าความเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย ของ 
2. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหา  

ขั้นที่ 2 ศึกษาบริบท 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชนเพ่ือค้นหา
รากฐานของปัญหาที่แท้จริง    

1. ส ารวจ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน และชุมชน  
2. ศึกษาข้อมูลผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของปีที่ผ่านมา  
3. SWOT ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ ผู้น าชุมชน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสาร และการ
สร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้าง
ความเข้าใจ ความมั่นใจ ให้ โรงเรียน 
ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด   

ขั้นที่ 3 ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดเป้าหมายเลือก ประเด็น/ แนวทางในการพัฒนา 

ด้วยการมีส่วนร่วม 
1. ประชุมชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ตรงกัน   

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น  
       2. ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  หรือ ประเด็นการพัฒนา  
ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือ การแก้ปัญหา ร่วมกัน   
ขั้นที่ 4 วางแผน ออกแบบ 
      วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วม 
และสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจตรงกัน 

1. วางแผน ออกแบบ หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
2. สร้าง หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา 
3. สร้างเครื่องมือก าหนดปฏิทินการท างาน  
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การนิเทศ รายละเอียดกิจกรรม 
พัฒนา คือ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ โรงเรียนและชุมชนสร้างทีม 
พ่ีเลี้ยง ออกแบบหลักสูตรการพัฒนา 
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน 
รวมทั้ง ให้ค าแนะน า นิเทศ ก ากับ  
ติดตาม และสนับสนุน 
 

ขั้นที่ 5 ลงมือท า 
     น ากระบวนการที่ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพโรงเรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีม 
พ่ีเลี้ยงให้ ค าแนะน า นิเทศ ก ากับ  ติดตาม และสนับสนุน 

1. ประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการพัฒนา 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

2. ด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการ หลักสูตรและ 
โปรแกรมการพัฒนาที่ก าหนดไว้  

3. ทีมพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน า นิเทศ ก ากับ  ติดตาม  
4. ใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson Study) 

การ Coaching ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน  
 
ขั้นที่ 6 น าสะท้อนผล 
 ไปสู่การเรียนรู้การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน า 
การปรับปรุงการท างาน ให้ดีขึ้น  

        ใช้กระบวนการสะท้อนผลการท างานที่หลากหลาย  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ น าสู่การปรับปรุง หรือ พัฒนา            
การท างานให้ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการ  AAR  PLC   
 
ขั้นที่ 7 ดลใจพัฒนาให้ย่ังยืน 

เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้มีจิตส านึกในการพัฒนา  
สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และ การมี
จิตส านึกในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่ การค้นหา Best 
Practices, Good Practices กิจกรรม Share & Learn 
 

  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการ 

 
การดําเนินการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ 
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จํานวน 15 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน 

ผู้ปฏิบัติการนิเทศ 
 อําเภอเมืองนครนายก จํานวน 6 ศูนย์พัฒนาฯ  ประกอบด้วย 

1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา มีจํานวน 6 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่                
นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 

2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี  มีจํานวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่    
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 

3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง – วังกระโจม มีจํานวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ นางสุชญา  บํารุงกิจ และนางประภร  พูลศิลป์ 

4.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระ – บ้านใหญ่  มีจํานวน 7 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ และนางสาวกนกรัตน์   ศิริมาลกุล 

5.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา – ดงละคร – ดอนยอ  มีจํานวน 11 โรงเรียน ศึกษานิเทศก             
ที่รับผิดชอบ ได้แก ่นางประภร  พูลศิลป์ 

6.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง –ศรีนาวา มีจํานวน 7 โรงเรียน  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ            
ได้แก่ นางสุชญา  บํารุงกิจ 
 อําเภอบ้านนา จํานวน 4 ศูนย์พัฒนาฯ  ประกอบด้วย 

1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา – บ้านพร้าว – ศรีกะอาง มีจํานวน 10 โรงเรียน  ศึกษานิเทศก
ที่รับผิดชอบ ได้แก ่นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 

2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านพริก – พิกุลออก มีจํานวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ นายโสภณ  อั๋นบางไทร 

3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง – บางอ้อ – อาษา มีจํานวน 8 โรงเรียน ศึกษานิเทศก                
ที่รับผิดชอบ ได้แก ่นายโสภณ  อั๋นบางไทร 

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ – เขาเพ่ิม มีจํานวน 8 โรงเรียน  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ  ได้แก่ 
นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 
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อําเภอองครักษ์ จํานวน 4 ศูนย์พัฒนาฯ ประกอบด้วย 
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์รวมพลัง มีจํานวน 7 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก ่

นางชวนชื่น  ทัศนา 
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา  มีจํานวน 11 โรงเรียน  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก ่

นางอรัญญา  สุธาโนบล 
3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า  มีจํานวน 7 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก ่

นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี 
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี มีจํานวน 10 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก ่

นายบัญชา  รัตนมาลี 
 อําเภอปากพลี จํานวน 1 ศูนย์พัฒนาฯ ได้แก่ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอปากพลี  มีจํานวน 12 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก ่ 
นางสุบิน  ณ อัมพร 
 
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ดําเนินการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่   
1) ระดับปฐมวัย และ2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) มีประเด็น        
ในการนิเทศจําแนกเป็นระดับ ดังนี้ 

ประเด็นการนิเทศในระดับปฐมวัย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการนิเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์            
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

(DLTV : Distance Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ ติดตาม 
เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยมีการใช้เครื่องที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามหลากหลาย 
สอดคล้องตามประเด็นที่นิเทศ ซ่ึงได้ระบุไว้อย่างละเอียดในรายงานบทที่ 4 ทั้งนี้เพ่ือนําข้อมูลจากการนิเทศ
ภาคสนามมาสังเคราะห์เป็นขอมูลสารสนเทศ สะท้อนถึงสภาพปัจจุบันปัญหาตามประเด็นที่นิเทศ สอดคล้องตาม
นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาต่อผูบังคับบัญชา
และหนวยงานที่เกี่ยวของต่อไป  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
    รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ

บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอนของครู สัมภาษณ์ครูผู้สอน นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน โดยคณะ
ศึกษานิเทศก์เป็นผู้รายงานผลการนิเทศแบบออนไลน์ผ่าน Google Form นอกจากนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล         
จากผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของโรงเรียน ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในศูนยพั์ฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 15 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน 

2. การจัดกระทําขอมูล 
    นําขอมูลที่ได้มาสังเคราะหตามประเด็นการนิเทศ การสอบถาม การสัมภาษณ และการประเมิน 
3. สรุปขอมูล 
    นําขอมูลจากการจัดกระทําขอมูลมาสรุปแลวเขียนเปนความเรียงตามประเด็นการนิเทศ โดยแยก

ออกเป็น 2 ระดับ ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
 3.1 วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 3.3 ผลการนิเทศ 
  3.3.1 สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  3.3.2 ความสําเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
  3.3.3 ปัญหาที่พบ 
  3.3.4 แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

 



บทที่ 4 
ผลการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561  
ในศูนยพั์ฒนาคุณภาพการศึกษา 15 ศูนย์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
สามารถรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบงออกเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) โดยมี
ประเด็นการนิเทศในระดับปฐมวัย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
และการนิเทศในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา)                  

มีประเด็นในการนิเทศ 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

(DLTV : Distance Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. จํานวนศึกษานิเทศก์ทั้งหมด 11 คน  เกษียณอายุราชการในปี 2562  จํานวน  -  คน 
 2. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  
    ชื่อ  นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี    วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   
    เบอร์โทรศัพท์  097 – 247 - 3184    e-mail : wasirin2504@gmail.com 
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ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา 
 ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา โดยการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ขอนําเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ระดับปฐมวัย 
  1. จํานวนโรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จํานวน 129 โรงเรียน 
      จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ    จํานวน 129 โรงเรียน 
      คิดเป็นร้อยละ  100  ของโรงเรียนทั้งหมด 
  2. ประเด็น/เนื้อหา/หัวข้อที่ใช้ในการนิเทศ 

 ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
 ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
  
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. การสังเกตการสอน และการเยี่ยมชั้นเรียน 
 2. การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 3. การจัดการประชุมทําความเข้าใจ และการจัดอบรมการขยายผล การใช้หลักสูตรปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 
 4. การมอบ file เอกสาร และหนังสือคู่มือหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 5. การนิเทศโดยใช้เครือข่ายทาง Line Group ได้แก่ Line Group : ปฐมวัย สพป.นครนายก 
Line Group : บ้านนักวิทยาศาสตร์ และ Line Group : คณะผู้บริหาร สพป.นครนายก 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. คู่มือหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  2. แบบนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผลการนิเทศ 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
                   เชิงปริมาณ                      
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จํานวน 129 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ 
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ร้อยละ 100   
  เชิงคุณภาพ                       
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดทําและดําเนินการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครบทุกโรงเรียน  
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  และโรงเรียนอนุบาลบ้านนา  
 3. ปัญหาที่พบ 
 3.1 การจัดทําหลักสูตรปฐมวัย บางโรงเรียนจัดประสบการณ์ยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัย             
ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแลเด็กปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม  ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  4.2 ปรับปรุง/พัฒนา ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

1. การเยี่ยมชั้นเรียน / สังเกตการสอน 
2. การพูดคุยให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษากับครูผู้สอน 
3. การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
4. การนิเทศโดยใช้เครือข่ายทาง Line Group ได้แก่ Line Group : ปฐมวัย สพป.นครนายก 

Line Group : บ้านนักวิทยาศาสตร์ และ Line Group : คณะผู้บริหาร สพป.นครนายก 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. คู่มือแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2. แบบนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 3. แบบบันทึกการสังเกตการสอน 
ผลการนิเทศ 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              เชิงปริมาณ                       
 ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ได้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จํานวน 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100                      
              เชิงคุณภาพ                      
  ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุกโรงเรียน 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

 โรงเรียนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยกิจกรรมสอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ของสถานศึกษา  
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)    
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียนวัดโพธิ์  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม และโรงเรียนวัดทองย้อย 
 3. ปัญหาที่พบ 

    3.1 ครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกปฐมวัยโดยตรง 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีครูประจําการ ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแล 

เด็กปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

 4.1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม               
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาได้ 
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ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 

วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย  
 พุทธศักราช 2560 
 2. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

3. ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ และสังเกตการสอน 
4. การนิเทศโดยใช้เครือข่ายทาง Line Group ได้แก่ Line Group : ปฐมวัย สพป.นครนายก 

Line Group : บ้านนักวิทยาศาสตร์ และ Line Group : คณะผู้บริหาร สพป.นครนายก 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. คู่มือแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 2. แบบบันทึกผลการประเมิน 

3. แบบนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ผลการนิเทศ 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              เชิงปริมาณ                       
 ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จํานวน 129 โรงเรียน   
ได้รับการนิเทศเก่ียวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ                      
  1. ครผูู้สอนปฐมวัยทุกคน มีความรู้และสามารถประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 3. โรงเรียนมีการจัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

     ครูผู้สอนปฐมวัย สามารถประเมินพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียนวัดโพธิ์  และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 3. ปัญหาที่พบ 

     ครูไม่ตรงกับเอกปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแลเด็ก
ปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

     1. ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
     2. พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินพัฒนาการนักเรียน  

ที่สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
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ประเด็นที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
          2. สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษานําเข้าในวาระการประชุมผู้บริหาร 
โรงเรียน  และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       3. ประชุมผู้รับผิดชอบการนิเทศตามโครงการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมิน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 4. ประชุมสัมมนาขยายผลพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรปูแบบแนวทาง 
การประเมินแนวใหม่ 
 5. เผยแพร่องค์ความรู้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
 6. นิเทศติดตามการดําเนินงานของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยทีมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 15 ศูนย ์
          7. นิเทศติดตามการดําเนินงานในโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ/เร่งด่วน 
 8. นิเทศโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่  
  8.1 Line Group : ประกันคุณภาพ สพป.นครนายก  คณะผู้บริหาร สพป.นครนายก              
ประกันคุณภาพ สพป.นครนายก และผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ 
  8.2 เว็บไซต์ www.nitednayok.com ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  

เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
1. แบบติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
 2. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองประจําปีของสถานศึกษา (Self Assessment 
Report : SAR) 
 3. แบบนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
 4. Line Group /E-mail /AMSS  และWebsite  
ผลการนิเทศ 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              เชิงปริมาณ                      

    โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จํานวน 129 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ 
เกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา                         

     
  

http://www.nitednayok.com/
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เชิงคุณภาพ                       
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ร้อยละ 80  มีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป                                                    

2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
              โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
และได้รับรางวัล (Internal Quality Assurance : IQA AWARD) เป็นรางวัลที่แสดงว่าสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
รางวัลระดับภาคและระดับชาติ   

 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก สพฐ. 
ประเภทสถานศึกษา โรงเรียน หมายเหตุ 

ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานในท่ี
ประชุมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 

ขนาดใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
ขนาดใหญ่พิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

รางวัลระดับเขตพื้นที่ (สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา)  
 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ และ สพฐ.  

ประเภทสถานศึกษา โรงเรียน ระดับรางวัล 
ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ดีเด่น 
โรงเรียนวัดท่าช้าง ดีเด่น 

ขนาดกลาง โรงเรียนวัดดอนยอ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ดีเด่น 
โรงเรียนวัดสันตยาราม ดีเด่น 

ขนาดใหญ ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ดีเด่น 
 โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) ดีเด่น 
ขนาดใหญ่พิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครนายก ยอดเยี่ยม 

 3. ปัญหาที่พบ 
 บางโรงเรียนมีจํานวนครูไม่เพียงพอ  ไม่จัดครูประจําการประจําชั้นแต่นํานักเรียนไปเรียนรวม 
กับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทําให้การจัดประสบการณ์ไม่เป็นไปตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา  ทําให้การส่งเสริมพัฒนาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร     
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้น  และนิเทศติดตามสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเห็นความ
สําคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยจัดหาครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมและให้เข้ารับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. จํานวนโรงเรียนทั้งหมดท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   จํานวน 131 โรงเรียน 
    จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ     จํานวน 131 โรงเรียน 
    คิดเป็นร้อยละ  100  ของโรงเรียนทั้งหมด 
2. จํานวนโรงเรียนทั้งหมดท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จํานวน 31 โรงเรียน 
    จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ       จํานวน 31 โรงเรียน 
    คิดเป็นร้อยละ  100  ของโรงเรียนทั้งหมด 
3. ประเด็น/เนื้อหา/หัวข้อที่ใช้ในการนิเทศ 
 ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
 ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 

ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV : Distance Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
       และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
       สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  
       พ.ศ. 2560) 

วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
1. ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทุกโรงเรียน 
2. ประชุมพบเพ่ือนครูสัญจร 4 อําเภอ ให้กับข้าราชการครูทุกคน  มอบนโยบายสําคัญ และ 

ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
3. อบรมปฏิบัติการทบทวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การจัด 

ทําหลักสูตรท้องถิ่น และการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning  
4. ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของทุกโรงเรียนในสังกัด   

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
1. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประกาศ/ คําสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเวลาเรียน 
3. ไฟล์นําเสนอประกอบการอบรม (PPT) 
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. แบบรายงานข้อมูล Online 

ผลการนิเทศ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 131 โรงเรียน 

มีหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครบทุกโรงเรียน เพ่ือให้ครูนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมใช้ทุกโรงเรียน 

 2. ครูวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 3.  มีประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงนามโดย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผู้อํานวยการโรงเรียน 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

 2.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมใช้ 
 2.2 โรงเรียนที่จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สามารถเป็นแบบ 

อย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ และ
โรงเรียนบ้านดงแขวน 
  3. ปัญหาที่พบ 

 3.1  โรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน และมีครูจํานวนน้อย  จัดส่งเอกสารหลักสูตร 
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไม่ตรงตามกําหนดเวลา 
  3.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระที่ 4 
เทคโนโลยี มาตรฐาน 4.2 วิทยาการคํานวณ เนื่องจากเข้าใจว่าจะสอนอย่างไร และบางโรงเรียนนําไปสอน
ในวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ 
  3.3  บางโรงเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์          
โดยหากโรงเรียนมีความประสงค์จะเปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาคอมพิวเตอร์ ในชั้นที่มีการประกาศให้ใช้
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด (ปรับปรุงใหม่) เมื่อสาระเทคโนโลยีอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงทําใหว้ิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัส “ว”   
          ยกเว้น ถ้าเป็นการเปิดสอนคอมพิวเตอร์เพ่ือเสริมต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยตรง
ให้กับสาระ 1 การดํารงชีวิต หรือสาระ 4 การอาชีพ จึงจะเป็น รหัส “ง” ส่วนชั้นปีที่ยังไม่ได้ใช้มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่ ก็ยังเหมือนเดิม 
     4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 ให้ทุกโรงเรียนดําเนินการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ของตนเอง ระบุปัญหา ข้อเสนอแนะ 

       4.2 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ ม.1, 2 สําหรับใช้ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 4.3 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของโครงสร้าง          
เวลาเรียน  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี โดยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

1.  เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน 
2.  สัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียน 
3.  ให้คําแนะนํา Coaching 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
1. แบบบันทึกผลการสังเกตการสอน 
2. แบบนิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2561 
3.  แบบรายงานแบบ Online 

ผลการนิเทศ 
1.  สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     เชิงปริมาณ 

1. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบ Active Learning  
ทุกโรงเรียนในสังกัด รวมจํานวน  131 โรงเรียน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และคณะศึกษานิเทศก์   

2. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 พ.ศ. 2561                
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 16 โรงเรียน  วิทยากรแกนนําและครูพ่ีเลี้ยง 36 คน นักเรียน 240 คน 

3. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยนักเรียนได้ฝึกกิจกรรม 
แบบลงมือปฏิบัติจริง เกิดผลงาน/ชิ้นงานเชิงประจักษ์ 
 เชิงคุณภาพ  
 ด้านครูผู้สอน 

1) ครผูู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด  
แต่การแก้ปัญหาและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ยังพบน้อยมาก 

2) ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และ 
พยายามให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 

3) ครูจัดกิจกรรมโดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอ่าน การพูด และการฟัง  
ส่วนทักษะด้านการคิดนั้นยังพบค่อนข้างน้อย เพราะครูส่วนใหญ่ใจร้อน มักจะถามเอง ตอบเองหรือไม่ก็จะ          
พูดชี้นําคําตอบให้กับนักเรียน ทําให้กิจกรรมที่จัดยังไม่สะท้อนการฝึกทักษะการคิดขั้นสูง 

4) ครูสอนมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็น         
ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ครูก็มักจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและชี้แนะนักเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
  



38 
 

ด้านนักเรียน 
1) นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ต้องอาศัยการช่วยเหลือ แนะนําจากครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ์กันดี  และร่วมมือกันปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ มากกว่าการแข่งขัน   
3) นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน ส่วนในด้านระเบียบ 

วินัยในการทํางานนั้น ครูต้องคอยดูแลและกําชับอยู่เสมอๆ 
2.  ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

2.1) ผลจากการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่วนใหญ่สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น            
เข้ามาช่วยเสริมความรู้ให้กับนักเรียน เช่น การท าน้ ายาอเนกประสงค์ น้ ายาล้างจาน อาหาร ขนมในท้องถิ่น 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และน าไปสู่การท าเป็นอาชีพในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
นครนายก  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี โรงเรียนบ้านคลอง 14  โรงเรียนวัดพราหมณี  โรงเรียนชลนายก
สงเคราะห์  โรงเรียนวัดบ้านพริก และโรงเรียนวัดทองย้อย  
 2.2) ผลจากการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมค่าย Active Learning มีนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย
เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม รางวัลขวัญใจชาวค่าย 8 คน ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา รางวัล 
1 เด็กชายสะออง โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) รองชนะเลิศ   
2 เด็กหญิงอนุธิดา   ไวมา โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) รองชนะเลิศ  
3 เด็กชายวาสุกรี    สุขเสงี่ยม โรงเรียนสาริกา รองชนะเลิศ  
4 เด็กหญิงชมพูนุช  คําหวาน โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) รองชนะเลิศ   
5 เด็กชายนวกร   วงศ์แสน โรงเรียนวัดสบกเขียว ชนะเลิศ (ชาย) 
6 เด็กหญิงกานดา  คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ชนะเลิศ (หญิง) 
7 เด็กหญิงริลลดา   จิตรสอาด โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) รองชนะเลิศ   
8 เด็กชายอาคม   จักร์บุญมา โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ รองชนะเลิศ   

  ตัวแทนนักเรียนขวัญใจชาวค่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 คน และครูวิทยากรพ่ีเลี้ยง เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ โดยไดเ้ข้าร่วมรับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงานต่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมค่ายแบบ Active Learning และ
จัดนิทรรศการต่อยอดขยายผลสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร  
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3.  ปัญหาที่พบ  
1. กิจกรรม/สถานการณ์ที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนขาดการกระตุ้น

ให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงจากกิจกรรมที่ทํา หรือใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยชี้ให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์
หรือโทษของสิ่งนั้น และปฏิบัติงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

2. กิจกรรม/สถานการณ์ที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนขาดการ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสําคัญในการขั้นตอนการทํางานแต่ละขั้น เช่น ความรับผิดชอบ  
ความอดทน ความเป็นระเบียบ เป็นต้น 

4.  แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
1. พัฒนาทักษะและเทคนิคการใช้คําถามของครูในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

ค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเอง พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยคุณครูจะต้องให้เวลากับนักเรียนพอสมควร 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

โดยเน้นการสร้างกฎกติกา ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ในการทํากิจกรรม ที่ต้องฝึกฝนนักเรียนให้ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  

3. ปรับทัศนคติครูผู้สอนให้เห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าผลลัพธ์  ซึ่งทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นมีสําคัญมากกว่าความสําเร็จของชิ้นงานที่มอบหมายให้
นักเรียนทํา ผลงานอาจจะล้มเหลวแต่ให้นักเรียนอธิบายได้ว่าทําไมถึงล้มเหลว มีจุดที่ควรระวังหรือพัฒนา
ปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้งานนั้นเกิดความสําเร็จ 

 
ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 

วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
1.  จัดประชุม/อบรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะห์ข้อสอบ NT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด  และการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล โดยสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน ใช้เป็นแนวข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561 
 1.2 การจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ. 1 – 3) และการใช้งานโปรแกรม  
SchoolMIS บันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 

2.  นิเทศทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Line/FaceBook/Website) 
3.  มอบเอกสาร/หนังสือ/คู่มือ /CD 
4.  ให้คําปรึกษา แนะนํา 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. ตัวอย่างข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2560 
 2. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ. 1 – 3) 
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2561 

4. Line Group : SchoolMIS Nayok 
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ผลการนิเทศ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 35 คน และศึกษานิเทศก์ 14 คน เกี่ยวกับ 

การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 2 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อสอบ NT  
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT  

2) พัฒนาครูที่ทําหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลทุกคน ทุกโรงเรียน จํานวน 131 โรงเรียน  
จํานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 3 : การจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ. 1 – 3)  
กิจกรรมที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม SchoolMIS บันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560  

  จากการวิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ตามโครงสร้างและตัวชี้วัด และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy )  โดยจัดทําเฉลยแนวคําตอบข้อสอบ NT 
ปีการศึกษา 2560 อย่างละเอียด เน้นการเขียนโดยใช้สํานวนภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะกับการอธิบาย
นักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูนําไปใช้อธิบายให้แก่นักเรียน ซึ่งได้รูปแบบการเฉลยที่สมบูรณ์ สามารถ
นําไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 กิจกรรมที่ 2 : การสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT ปีการศึกษา 2560  
  จากการดําเนินการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อสอบที่ดี  
การสร้างข้อคําถาม สถานการณ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด การกําหนดตัวเลือก-ตัวลวง โดยครูสามารถสร้าง
ข้อสอบอีกหนึ่งชุด ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบเดิมหรือท่ีเรียกว่าข้อสอบคู่ขนาน (Parallel tests หรือ 
Equivalence tests) โดยให้เขียนข้อสอบแบบ One by One ทีละข้อ และร่วมกันวิพากย์ข้อสอบ นําไป
ปรับปรุง พร้อมจัดทําเฉลยคําตอบที่ถูกต้องและแนวทางการคิดหรือเหตุผลในการเลือกคําตอบนั้น โดยเน้น
การเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูนําไปใช้อธิบายให้กับนักเรียน  ส่งผลให้ครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์แนวคําตอบข้อสอบ NT และสามารถสร้าง
ข้อสอบแบบคู่ขนาน NT มีการปรับปรุงข้อสอบจนได้ข้อสอบที่ดีจากการวิพากย์ข้อสอบร่วมกัน ทําให้ทุกคน
รู้สึกภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาแนวข้อสอบ NT และจัดทําเป็นเอกสาร “แนวทางการวิเคราะห์
ข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT” เพ่ือนําไปใช้กับนักเรียนของตนเอง พร้อมเผยแพร่
ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 กิจกรรมที่ 3 : การจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3)  
  ดําเนินการอบรมครูผู้สอนที่ทําหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) ส่งผลให้ครูมีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติระเบียบการวัดและประเมินผล ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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 กิจกรรมที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม SchoolMIS   
 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนที่ทําหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ให้สามารถบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 
2561 ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถยืนยันผลการบันทึกข้อมูลได้ทันตามกําหนดเวลา                
ครบทุกโรงเรียน  

2.ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
    2.1 การนิเทศแบบให้คําชี้แนะ/จุดประกายความคิด ดังนี้ 
  1) มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนนําเอกสารไปมอบให้ทุกโรงเรียนในพื้นท่ีนิเทศ 

  2) สร้างความคุ้นเคย แบบกัลยาณมิตร กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้บริหารโรงเรียน 
  3) มอบเอกสาร “แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพิชิตNT”  
  4) ชี้แนะ/จุดประกายความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ โดยครูผู้สอน 

นําแนวข้อสอบ NT ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนปกติในชั้นเรียน เช่น เกมบัตรข้อสอบ 
ติวเตอร์น้อย เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมและได้ความรู้ และทําให้นักเรียนมีผลการสอบ NT 
สูงขึ้นได้  
  5) ร่วมชื่นชม ภาคภูมิใจกับทุกโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 
 2.2 การนิเทศ ให้คําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือครูนายทะเบียนวัดผลที่เพ่ิงรับ
หน้าที่ใหม่ โดยการนิเทศผ่าน Line Group : SchoolMIS Nayok สมาชิก 267 คน 

3. ปัญหาที่พบ 
  3.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนแต่เนื้อหาในบทเรียน ขาดการเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ตามแบบตัวอย่างข้อสอบ NT เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ลําดับขั้นตอน 
  3.2 นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการเรียน ขาดความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว 
  3.3 ครูที่ทําหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลมีความรู้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3 ) เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานนายทะเบียนและวัดผล และในหลาย
โรงเรียนมอบหมายงานให้ธุรการโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ 

4. แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างข้อสอบคู่ขนาน NT 
 4.2 พัฒนาสรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2562 และดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีการศึกษา 
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ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
     
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 1. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
          2. สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษานําเข้าในวาระการประชุมผู้บริหาร 
โรงเรียน  และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       3. ประชุมผู้รับผิดชอบการนิเทศตามโครงการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมิน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 4. ประชุมสัมมนาขยายผลพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรปูแบบแนวทาง 
การประเมินแนวใหม่ 
 5. เผยแพร่องค์ความรู้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
 6. นิเทศติดตามการดําเนินงานของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยทีมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 15 ศูนย ์
          7. นิเทศติดตามการดําเนินงาน ในโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ/เร่งด่วน 
 8. นิเทศโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่  
  8.1 Line Group : ประกันคุณภาพ สพป.นครนายก  คณะผู้บริหาร สพป.นครนายก              
ประกันคุณภาพ สพป.นครนายก และผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ 
  8.2 เว็บไซต์ www.nitednayok.com ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

1. แบบติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 
 2. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองประจําปีของสถานศึกษา (SAR) 
 3. แบบนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
 4. Line Group /E-mail /AMSS  และ Website  

ผลการนิเทศ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ               
   เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา)  

ได้รับการนิเทศเกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 131 โรงเรียน   
            
  

http://www.nitednayok.com/
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 เชิงคุณภาพ 
              โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) 
ร้อยละ 80  มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป  
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
              โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และได้รับรางวัล (Internal Quality Assurance : IQA AWARD) เป็นรางวัลที่แสดงว่าสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
รางวัลระดับภาคและระดับชาติ  

 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก สพฐ. 
ประเภทสถานศึกษา โรงเรียน หมายเหตุ 

ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานในท่ี
ประชุมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 

ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
ขนาดใหญ่พิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

รางวัลระดับเขตพื้นที่ (สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา)  
 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ และ สพฐ.  

ประเภทสถานศึกษา โรงเรียน ระดับรางวัล 
ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ดีเด่น 
โรงเรียนวัดท่าช้าง ดีเด่น 

ขนาดกลาง โรงเรียนวัดดอนยอ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ดีเด่น 
โรงเรียนวัดสันตยาราม ดีเด่น 

ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ดีเด่น 
 โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) ดีเด่น 
ขนาดใหญ่พิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครนายก ยอดเยี่ยม 

  3. ปัญหาที่พบ  
              โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก  บางโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นและบางส่วนจบ
การศึกษาไม่ตรงเอกที่ต้องการ ทําให้การจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามหลักสูตรและไม่ได้มาตรฐาน      
   4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562   

 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งข้ึน  และนิเทศติดตามสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยจัดครูเข้าสอนแต่ละระดับชั้นให้มีความเหมาะสม และสนับสนุนครูผู้สอนให้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนสื่อช่วยสอนที่มีคุณภาพ 
 



44 
 

ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 การยกระดับ O-NET /NT / RT 

1. ชี้แจง/แนะนํา โครงสร้างข้อสอบ O-NET /NT / RT ปีการศึกษา 2561  
2. จัดทําเอกสาร "แนวทางการพัฒนากระบวนการคิด...พิชิต NT " สําหรับศึกษานิเทศก์ใช้เป็นคู่มือ

ในการนิเทศครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียน  
3. นิเทศออนไลน์ผ่านเครือข่าย LINE ชมรมครู 9 ชมรม โดยส่งแนวข้อสอบ และเฉลยคําตอบอย่าง

ละเอียดของข้อสอบเก่า O-NET ทุกวิชา  
4. นิเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ www.nitednayok.com โดยเผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ                  

O-NET /NT / RT ปีการศึกษา 2561 และเผยแพร่เอกสารแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC  

การยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตด้วยกระบวนการ PLC 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
3. ทดสอบ โดยติดตามความสามารถด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                

เป็นรายบุคคล 
4. เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5. จัดกิจกรรมแข่งขันภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง  
3. นิเทศออนไลน์ผ่านเครือข่ายกลุ่ม LINE ชมรมครูภาษาไทย 
การยกระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
1. เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน สัมภาษณ์ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ในโครงการโบอิ้งยกระดับ                 
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 6 (Boeing TEL VI) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และจัดทํา VTR เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงงานนักเรียน ที่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ www.nitednayok.com 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ด้วยระบบทางไกล สําหรับครูพี่เลี้ยง
ประจําศูนย์ฝึกอบรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาต่อยอดผลงานนักเรียนสู่การแขง่ขันระดับชาต ิกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจดัทําโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและการใช ้
Fabrication Lab” รุ่นที่ 3  เนน้บูรณาการสะเต็มศึกษา และวิทยาการคํานวณ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์            
แห่งประเทศไทย  สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี 

5. นิเทศออนไลน์ผ่านเครือข่ายกลุ่ม LINE ชมรมครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

http://www.nitednayok.com/
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การยกระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร BOOT CAMP โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี AR” 

ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. นิเทศออนไลน์ผ่านเครือข่ายกลุ่ม LINE ชมรมครูภาษาอังกฤษ 
การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ประชุมปฏิบัติการโครงการ “โรงเรียนคู่พัฒนา” เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้บริหาร

สถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ (ร.ร.บ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต 2) และจัดทํา

สําเนาสื่อ ของโรงเรียนบ้านหนองแก ให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด  
3. ส่งเสริม/สนับสนุน จัดหาสื่อ 60 พรรษา 
4. พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนขนาดเล็ก โดยฝึกประสบการณ์แบบฝังตัว ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

ในโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสเซอรี สพป.นครปฐม เขต 1 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
1. เอกสาร "แนวทางการพัฒนากระบวนการคิด...พิชิต NT " 
2. โครงสร้างข้อสอบ O-NET/NT/RT และข้อสอบปลายปี 
3. เว็บไซต์ www.nitednayok.com กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
4. เอกสารประกอบการอบม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
5. ไฟล์นําเสนอประกอบการอบรม (PPT) 
6. สื่อ 60 พรรษา 
7. สื่อต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก (รร.บ้านหนองแก) 
8. Line Group : ชมรมครู 9 ชมรม 
9. แบบรายงานผลการนิเทศแบบ Online 

ผลการนิเทศ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  131 โรงเรียน 

มีผลการทดสอบ O-NET จํานวน 130 โรงเรียน (โรงเรียนวดัท่าชัย ไม่มีนักเรียน ป.6) ดังนี้ 
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่ได้คะแนน 

รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จํานวน 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.92 
2) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีคะแนน 

รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. 3  กลุ่มสาระฯ ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ และต่ํากว่า 
สพฐ. 1 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

http://www.nitednayok.com/
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3) การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้คะแนน 
เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 9 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 4 คน  

4) การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ากับ 41.49 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (+2.99)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

5) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ากับ 33.20 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (+2.33)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 เชิงคุณภาพ 

1)  โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฎิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1.1  ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
1.2  คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
1.3  วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และพัฒนา 

ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) 
1.4  ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน 

 2)  โรงเรียนดําเนินจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น และระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพฯ โดยเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET 

3) โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
สอนซ้ํา ย้ําทวน เน้นย้ําตัวชี้วัดตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET ใน 4 กลุ่มสาระหลัก และตัวชี้วัด NT 

4) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การอ่าน การเขียน โดยฝึกทักษะด้านการอ่าน 

ออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง  สรุปใจความสําคัญ  คิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น 
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5) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียน เช่น เขียนตามคําบอก คําที่มักเขียนผิด 

และส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ ในวันภาษาไทย และในโอกาสวันสําคัญต่างๆ 

2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาล 

นครนายก มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 9 คน และในวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน และโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน               
ในวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน  

2) ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Results  
Competition “Hongkong International Robotic Olympiad 2018” โรงเรียนวัดพราหมณี           
ได้รับรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Single Motor 
Appearance Design Competition) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลาง และ          
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
  3.1 ผลงานงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

3.2 ผลงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดบ้านพริก 

3.3 ผลงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรทัธาราม 
  3.4 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 
  3.5 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
  3.6 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดทองย้อย 

3. ปัญหาที่พบ 
 1. มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 73 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

55.73 ของโรงเรียนทั้งหมด และส่วนใหญ่ขาดผู้บริหารโรงเรียน   
 2. ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่หลายอย่าง จึงทําให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง 
 3. โรงเรียนไม่จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลการประเมิน                

O-NET/NT/RT และข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ไปใช้เป็นฐานในการกําหนดแนวทางพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 4. การนิเทศภายในของสถานศึกษา ขาดความต่อเนื่อง  
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 5. การนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการนิเทศ เนื่องจากต้อง
ดําเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายเป็นสําคัญ 

4. แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
1. ให้ทุกโรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมิน O-NET/NT/RT 

และข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
2. ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบตามพ้ืนที่นิเทศของตนเอง โดยเน้นการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน

ของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. คณะศึกษานิเทศก์ ใช้วิธีการนิเทศแบบทีม ในประเด็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

และนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน 
 
ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
 

วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

 1. เยี่ยมชั้นเรียน ของโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม จํานวน 111 โรงเรียน 
 2. พูดคุยให้คําแนะนํา/ปรึกษา กับครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตร 
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

1. คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรวม 
 2. แบบบันทึกผลการนิเทศ 
 3. แบบนิเทศ ติดตาม 
ผลการนิเทศ 

1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม สามารถคัดกรองนักเรียน ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือ
นักเรียน โดยครูผู้สอนมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียน และเหมาะสมตามประเภทของการ
บกพร่อง 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
 2.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น Best Practice   
และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียน
อนุบาลเมืองนครนายก  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา  และโรงเรียนวัดพรหมเพชร 

2.2 ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
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  1) ผลงานการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนบ้านคลอง 14 
   2) ผลงานการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มี          
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียน
วัดพราหมณี 
 3. ปัญหาที่พบ 
 3.1 การบริหารจัดการในโรงเรียน ขาดความต่อเนื่อง 

 3.2 ครผูู้สอนขาดความพร้อมในการดูแลเด็กพิเศษ  เนื่องจากครูต้องรับผิดชอบเด็กปกติจํานวน 
มากร่วมกับการดูแลเด็กพิเศษทีมี่ความบกพร่องหลายประเภท 
. 3.3 ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าบุตรหลานมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 อบรมพัฒนาให้ความรู้กับครูผู้สอน ด้านการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 4.2 อบรมพัฒนาให้ความรู้ครูผู้สอน ให้มีความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิเศษ 9 ประเภท 
 4.3 ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจใน           
การดูแลบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ 
 

ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
                  (DLTV : Distance Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

1. เยี่ยมชั้นเรียน  
2. สังเกต/สัมภาษณ์ครูและนักเรียน 
3. รายงานผลการใช้สื่อ DLTV แบบ Online 

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
1. คู่มือการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

NEW DLTV ประจําปีการศึกษา 2561 
2. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 

ผลการนิเทศ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    เชิงปริมาณ 
 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ได้ครบ 

ทุกโรงเรียน จํานวน 73 โรงเรียน 
    เชิงคุณภาพ 

 ผลการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดังนี้  
1.1 ครูผู้สอนจะใช้สื่อ DLTV ช่วยสอนในวิชาที่ครูผู้สอนไม่ถนัด 
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1.2 จัดรวมชั้นเรียน 2 – 3 ชั้น ในกรณีที่ครูผู้สอนมีไม่ครบชั้น 
1.3 มีการติดตั้งจอโทรทัศน์รับสัญญาณ อยู่ในระดับสายตาของนักเรียน สัญญาณภาพและ 

เสียงชัดเจน 
1.4 ก่อนถึงชั่วโมงเรียนครูผู้สอนเตรียมใบกิจกรรม เพื่อทํากิจกรรมตาม DLTV  
1.5 ครูผู้สอนมีการสรุปความรู้ หลังจบบทเรียน โดยตรวจสอบจากหลักฐานการจดบันทึก       

ในสมุดประจําวิชาของนักเรียน 
1.6 กรณีรวมชั้นเรียน ครูผู้สอนจะใช้ฉากก้ันห้องเพ่ือลดเสียงรบกวน 

2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
    2.1 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจําปีการศึกษา 2561 

ได้แก่ โรงเรียนวัดวังดอกไม้ โดยจัดทํา VTR เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ 
 2.2 โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีรูปแบบการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  และโรงเรียน            
วัดเนินหินแร่ 

3. ปัญหาที่พบ 
    3.1 บางโรงเรียนพบปัญหาด้านอุปกรณ์รับส่งสัญญาณชํารุด  
    3.2 บางโรงเรียนพบจอโทรทัศน์รับสัญญาณมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับจํานวนนักเรียน 
    3.3 บางโรงเรียนพบมีแสงสว่างมากเกินไป ขณะเปิดรับชมโทรทัศน์  
 3.4  โรงเรียนต้นทางมีการใช้สื่อการสอน ไม่สอดคล้องกับโรงเรียนปลายทาง 
4. แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
    4.1 สนับสนุนโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV                           

อย่างเต็มรูปแบบ 
    4.2 สร้างเครือข่ายต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ให้เพ่ิมมากข้ึน  



บทที่ 5 
สรุปผลการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้มีมติเห็นชอบการนิเทศ 
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงผู้ปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา             
ได้ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในพ้ืนที่ตามความรับผิดชอบ จ านวน 15 ศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน 
ทั้งนี้ โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการสังเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ข้อสรุปตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ในการติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561  
2. เพ่ือน าเสนอขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษานครนายก 

ขอบเขตการนิเทศ ติดตาม 
ขอบเขตดานประชากร 
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครนายกจ านวน 15 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน 
ขอบเขตดานเนื้อหา 
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนของศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยการนิเทศ ติดตาม 
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) ประกอบด้วย 

ประเด็นการนิเทศในระดับปฐมวัย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการนิเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

(DLTV : Distance Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผู้ปฏิบัติการนิเทศ 
 อ าเภอเมืองนครนายก จ านวน 6 ศูนย์พัฒนาฯ  ประกอบด้วย 

1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา มีจ านวน 6 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่                
นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 

2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี  มีจ านวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่    
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 

3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง – วังกระโจม มีจ านวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่
รับผิดชอบ ได้แก่ นางสุชญา  บ ารุงกิจ และนางประภร  พูลศิลป์ 

4.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระ – บ้านใหญ่  มีจ านวน 7 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่
รับผิดชอบ ได้แก่ นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ และนางสาวกนกรัตน์   ศิริมาลกุล 

5.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา – ดงละคร – ดอนยอ  มีจ านวน 11 โรงเรียน                
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางประภร  พูลศิลป์ 

6.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง –ศรีนาวา มีจ านวน 7 โรงเรียน  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ            
ได้แก่ นางสุชญา  บ ารุงกิจ 
 อ าเภอบ้านนา จ านวน 4 ศูนย์พัฒนาฯ  ประกอบด้วย 

1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา – บ้านพร้าว – ศรีกะอาง มีจ านวน 10 โรงเรียน             
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 

2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านพริก – พิกุลออก มีจ านวน 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศก 
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายโสภณ  อ๋ันบางไทร 

3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง – บางอ้อ – อาษา มีจ านวน 8 โรงเรียน ศึกษานิเทศก                
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายโสภณ  อ๋ันบางไทร 

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ – เขาเพ่ิม มีจ านวน 8 โรงเรียน  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ  
ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 
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อ าเภอองครักษ์ จ านวน 4 ศูนย์พัฒนาฯ ประกอบด้วย 
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์รวมพลัง มีจ านวน 7 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 

ได้แก่ นางชวนชื่น  ทัศนา 
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา  มีจ านวน 11 โรงเรียน  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 

ได้แก่ นางอรัญญา  สุธาโนบล 
3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า  มีจ านวน 7 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่

รับผิดชอบ ได้แก่ นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี 
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี มีจ านวน 10 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 

ได้แก่ นายบัญชา  รัตนมาลี 
 อ าเภอปากพลี จ านวน 1 ศูนย์พัฒนาฯ ได้แก่ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอปากพลี  มีจ านวน 12 โรงเรียน ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ นางสุบิน  ณ อัมพร 

สรุปผลการนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ 
    ส่วนที่ 1 สรุปผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 ข้อมูลพื้นฐาน     

 จ านวนโรงเรียนทัง้หมดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ    จ านวน 129 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ  100  ของโรงเรียนทั้งหมด 

 ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
                   เชิงปริมาณ                      
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ 
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ร้อยละ 100   
  เชิงคุณภาพ                       
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดท าและด าเนินการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครบทุกโรงเรียน  
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  และโรงเรียนอนุบาลบ้านนา  
 3. ปัญหาที่พบ 
 3.1 การจัดท าหลักสูตรปฐมวัย บางโรงเรียนจัดประสบการณ์ยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัย             
ส่วนใหญ่เป็นพ่ีเลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแลเด็กปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
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 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม  ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  4.2 ปรับปรุง/พัฒนา ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อย่างเป็นระบบ 
 ประเด็นที่ 2 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              เชิงปริมาณ                       
 ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ได้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จ านวน 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100                      
              เชิงคุณภาพ                      
  ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุกโรงเรียน 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

 โรงเรียนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยกิจกรรมสอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ของสถานศึกษา  
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)    
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียนวัดโพธ์ิ  โรงเรียนวัดโพธ์ิแก้วเบญจธาราม และโรงเรียนวัดทองย้อย 
 3. ปัญหาที่พบ 

    3.1 ครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกปฐมวัยโดยตรง 
 3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีครูประจ าการ ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแล 

เด็กปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

 4.1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม               
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาได้ 

ประเด็นที่ 3 : การประเมินพัฒนาการ 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              เชิงปริมาณ                       
 ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน   
ได้รับการนิเทศเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ                      
  1. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน มีความรู้และสามารถประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 3. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
     ครูผู้สอนปฐมวัย สามารถประเมินพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  

สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียนวัดโพธ์ิ  และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 3. ปัญหาที่พบ 

     ครูไม่ตรงกับเอกปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นพ่ีเลี้ยงที่จ้างมาเพ่ือช่วยดูแลเด็ก
ปฐมวัยทดแทนครูที่ขาดแคลน 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

     1. ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
     2. พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินพัฒนาการนักเรียน  

ที่สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              เชิงปริมาณ                      

    โรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 129 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ 
เกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

 เชิงคุณภาพ                       
 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ร้อยละ 80  มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป                                                    

2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
              โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
และได้รับรางวัล (Internal Quality Assurance : IQA AWARD) เป็นรางวัลที่แสดงว่าสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

รางวัลระดับภาคและระดับชาติ   
 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก สพฐ. 

1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 
2) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

รางวัลระดับเขตพื้นที่ (สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา)  
 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ และ สพฐ.  

1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่  
1.1) โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม 
1.2) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ระดับดีเด่น 
1.3) โรงเรียนวัดท่าช้าง ระดับดีเด่น 
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2) สถานศึกษากลาง ได้แก่ 
2.1) โรงเรียนวัดดอนยอ ระดับยอดเยี่ยม 
2.2) โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ระดับดีเด่น 
2.3) โรงเรียนวัดสันตยาราม ระดับดีเด่น 

3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ 
3.1) โรงเรียนอนุบาลบ้านนา  ระดับยอดเยี่ยม 
3.1) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  ระดับดีเด่น 
3.1) โรงเรียนวัดทองย้อย  ระดับดีเด่น 

4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก           ระดับยอดเยี่ยม 

 3. ปัญหาที่พบ 
 บางโรงเรียนมีจ านวนครูไม่เพียงพอ  ไม่จัดครูประจ าการประจ าชั้นแต่น านักเรียนไปเรียนรวม 
กับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท าให้การจัดประสบการณ์ไม่เป็นไปตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา  ท าให้การส่งเสริมพัฒนาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร     
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้น  และนิเทศติดตามสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเห็นความ
ส าคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยจัดหาครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมและให้เข้ารับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

 จ านวนโรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน 131 โรงเรียน 
    จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ     จ านวน 131 โรงเรียน 
    คิดเป็นร้อยละ  100  ของโรงเรียนทั้งหมด 
 จ านวนโรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน 31 โรงเรียน 
    จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ       จ านวน 31 โรงเรียน 
    คิดเป็นร้อยละ  100  ของโรงเรียนทั้งหมด 

 ประเด็นที่ 1 : การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

     โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 131 โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครบทุกโรงเรียน เพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมใช้ทุกโรงเรียน 

 2. ครูวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  มีประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงนามโดย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

 2.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมใช้ 
 2.2 โรงเรียนที่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สามารถเป็นแบบ 

อย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ และ
โรงเรียนบ้านดงแขวน 
  3. ปัญหาที่พบ 

 3.1  โรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน และมีครูจ านวนน้อย  จัดส่งเอกสารหลักสูตร 
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
  3.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระที่ 4 
เทคโนโลยี มาตรฐาน 4.2 วิทยาการค านวณ เนื่องจากเข้าใจว่าจะสอนอย่างไร และบางโรงเรียนน าไปสอน
ในวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ 
  3.3  บางโรงเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์          
โดยหากโรงเรียนมีความประสงค์จะเปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาคอมพิวเตอร์ ในชั้นที่มีการประกาศให้ใช้
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด (ปรับปรุงใหม่) เมื่อสาระเทคโนโลยีอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงท าให้วิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัส “ว”   
          ยกเว้น ถ้าเป็นการเปิดสอนคอมพิวเตอร์เพ่ือเสริมต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยตรง
ให้กับสาระ 1 การด ารงชีวิต หรือสาระ 4 การอาชีพ จึงจะเป็น รหัส “ง” ส่วนชั้นปีที่ยังไม่ได้ใช้มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่ ก็ยังเหมือนเดิม 
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 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 ให้ทุกโรงเรียนด าเนินการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ของตนเอง ระบุปัญหา ข้อเสนอแนะ 

       4.2 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ ม.1, 2 ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 4.3 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของโครงสร้าง          
เวลาเรียน  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี โดยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ประเด็นที่ 2 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1.  สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     เชิงปริมาณ 

1. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบ Active Learning  
ทุกโรงเรียนในสังกัด รวมจ านวน  131 โรงเรียน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และคณะศึกษานิเทศก์   

2. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 พ.ศ. 2561                
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 16 โรงเรียน  วิทยากรแกนน าและครูพ่ีเลี้ยง 36 คน นักเรียน 240 คน 

3. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยนักเรียนได้ฝึกกิจกรรม 
แบบลงมือปฏิบัติจริง เกิดผลงาน/ชิ้นงานเชิงประจักษ์ 
 เชิงคุณภาพ  
 ด้านครูผู้สอน 

1. ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด  
แต่การแก้ปัญหาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ยังพบน้อยมาก 

2. ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และ 
พยายามให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 

3. ครูจัดกิจกรรมโดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอ่าน การพูด และการฟัง  
ส่วนทักษะด้านการคิดนั้นยังพบค่อนข้างน้อย เพราะครูส่วนใหญ่ใจร้อน มักจะถามเอง ตอบเองหรือไม่ก็จะ          
พูดชี้น าค าตอบให้กับนักเรียน ท าให้กิจกรรมที่จัดยังไม่สะท้อนการฝึกทักษะการคิดขั้นสูง 

4. ครูสอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็น         
ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ครูก็มักจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและชี้แนะนักเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
  



59 
 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ต้องอาศัยการช่วยเหลือ แนะน าจากครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ์กันดี  และร่วมมือกันปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มากกว่าการแข่งขัน   
3. นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน ส่วนในด้านระเบียบ 

วินัยในการท างานนั้น ครูต้องคอยดูแลและก าชับอยู่เสมอๆ 
2.  ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 

2.1) ผลจากการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่วนใหญ่สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น            
เข้ามาช่วยเสริมความรู้ให้กับนักเรียน เช่น การท าน้ ายาอเนกประสงค์ น้ ายาล้างจาน อาหาร ขนมในท้องถิ่น 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และน าไปสู่การท าเป็นอาชีพในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
นครนายก  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี โรงเรียนบ้านคลอง 14  โรงเรียนวัดพราหมณี  โรงเรียนชลนายก
สงเคราะห์  โรงเรียนวัดบ้านพริก และโรงเรียนวัดทองย้อย  
 2.2) ผลจากการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมค่าย Active Learning มีนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย
เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนยอดเยี่ยม รางวัลขวัญใจชาวค่าย 8 คน ดังนี้ 

 

 ตัวแทนนักเรียนขวัญใจชาวค่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 คน และครูวิทยากรพี่เลี้ยง เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ โดยได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงานต่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมค่ายแบบ Active Learning และ
จัดนิทรรศการต่อยอดขยายผลสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร  

3.  ปัญหาที่พบ  
1. กิจกรรม/สถานการณ์ท่ีน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนขาดการกระตุ้น

ให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงจากกิจกรรมที่ท า หรือใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยชี้ให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์
หรือโทษของสิ่งนั้น และปฏิบัติงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

1. เด็กชายสะออง โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) รองชนะเลิศ   
2. เด็กหญิงอนุธิดา   ไวมา โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) รองชนะเลิศ  
3. เด็กชายวาสุกรี    สุขเสงี่ยม โรงเรียนสาริกา รองชนะเลิศ  
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ค าหวาน โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) รองชนะเลิศ   
5. เด็กชายนวกร   วงศ์แสน โรงเรียนวัดสบกเขียว ชนะเลิศ (ชาย) 
6. เด็กหญิงกานดา  คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ชนะเลิศ (หญิง) 
7. เด็กหญิงริลลดา   จิตรสอาด โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) รองชนะเลิศ   
8. เด็กชายอาคม   จักร์บุญมา โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ รองชนะเลิศ   
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2. กิจกรรม/สถานการณ์ท่ีน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนขาดการ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส าคัญในการขั้นตอนการท างานแต่ละขั้น เช่น ความรับผิดชอบ  
ความอดทน ความเป็นระเบียบ เป็นต้น 

4.  แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
1. พัฒนาทักษะและเทคนิคการใช้ค าถามของครูในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยคุณครูจะต้องให้เวลากับนักเรียนพอสมควร 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

โดยเน้นการสร้างกฎกติกา ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ในการท ากิจกรรม ที่ต้องฝึกฝนนักเรียนให้ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  

3. ปรับทัศนคติครูผู้สอนให้เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าผลลัพธ์ ซึ่งทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นมีส าคัญมากกว่าความส าเร็จของชิ้นงานที่มอบหมายให้
นักเรียนท า ผลงานอาจจะล้มเหลวแต่ให้นักเรียนอธิบายได้ว่าท าไมถึงล้มเหลว มีจุดที่ควรระวังหรือพัฒนา
ปรับปรุงอย่างไรเพ่ือให้งานนั้นเกิดความส าเร็จ 

 ประเด็นที่ 3 : การวัดและประเมินผล 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 คน และศึกษานิเทศก์ 14 คน เกี่ยวกับ 

การสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 2 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อสอบ NT  
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT  

2) พัฒนาครูที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลทุกคน ทุกโรงเรียน จ านวน 131 โรงเรียน  
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 3 : การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ. 1 – 3)  
กิจกรรมที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม SchoolMIS บันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560  

  จากการวิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ตามโครงสร้างและตัวชี้วัด และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy )  โดยจัดท าเฉลยแนวค าตอบข้อสอบ NT 
ปีการศึกษา 2560 อย่างละเอียด เน้นการเขียนโดยใช้ส านวนภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะกับการอธิบาย
นักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูน าไปใช้อธิบายให้แก่นักเรียน ซึ่งได้รูปแบบการเฉลยที่สมบูรณ์ สามารถ
น าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 กิจกรรมที่ 2 : การสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT ปีการศึกษา 2560  
  จากการด าเนินการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อสอบที่ดี  
การสร้างข้อค าถาม สถานการณ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด การก าหนดตัวเลือก-ตัวลวง โดยครูสามารถสร้าง
ข้อสอบอีกหนึ่งชุด ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบเดิมหรือที่เรียกว่าข้อสอบคู่ขนาน (Parallel tests หรือ 
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Equivalence tests) โดยให้เขียนข้อสอบแบบ One by One ทีละข้อ และร่วมกันวิพากย์ข้อสอบ น าไป
ปรับปรุง พร้อมจัดท าเฉลยค าตอบที่ถูกต้องและแนวทางการคิดหรือเหตุผลในการเลือกค าตอบนั้น โดยเน้น
การเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูน าไปใช้อธิบายให้กับนักเรียน  ส่งผลให้ครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์แนวค าตอบข้อสอบ NT และสามารถสร้าง
ข้อสอบแบบคู่ขนาน NT มีการปรับปรุงข้อสอบจนได้ข้อสอบที่ดีจากการวิพากย์ข้อสอบร่วมกัน ท าให้ทุกคน
รู้สึกภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาแนวข้อสอบ NT และจัดท าเป็นเอกสาร “แนวทางการวิเคราะห์
ข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT” เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียนของตนเอง พร้อมเผยแพร่
ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 กิจกรรมที่ 3 : การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3)  
  ด าเนินการอบรมครูผู้สอนที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) ส่งผลให้ครูมีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติระเบียบการวัดและประเมินผล ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 กิจกรรมที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม SchoolMIS   
 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ให้สามารถบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 
2561 ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถยืนยันผลการบันทึกข้อมูลได้ทันตามก าหนดเวลา                
ครบทุกโรงเรียน  

2.ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
    2.1 การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ/จุดประกายความคิด ดังนี้ 
  1) สร้างความคุ้นเคย แบบกัลยาณมิตร กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้บริหารโรงเรียน 

  2) มอบเอกสาร “แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพิชิตNT”  
พร้อมชี้แนะ/จุดประกายความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ โดยครูผู้สอนน าแนวข้อสอบ 
NT ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนปกติในชั้นเรียน เช่น เกมบัตรข้อสอบ ติวเตอร์น้อย 
เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมและได้ความรู้ และท าให้นักเรียนมีผลการสอบ NT สูงขึ้นได้  
  3) ร่วมชื่นชม ภาคภูมิใจกับทุกโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 
 2.2 การนิเทศ ให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือครูนายทะเบียนวัดผลที่เพ่ิงรับ
หน้าที่ใหม่ โดยการนิเทศผ่าน Line Group : SchoolMIS Nayok สมาชิก 267 คน 

3. ปัญหาที่พบ 
  3.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนแต่เนื้อหาในบทเรียน ขาดการเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตามแบบตัวอย่างข้อสอบ NT เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน 
  3.2 นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการเรียน ขาดความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว 
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  3.3 ครูที่ท าหน้าที่นายทะเบียนและวัดผลมีความรู้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3 ) เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานนายทะเบียนและวัดผล และในหลาย
โรงเรียนมอบหมายงานให้ธุรการโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ 

4. แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างข้อสอบคู่ขนาน NT 
 4.2 พัฒนาสรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4 : การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ               
   เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา)  

ได้รับการนิเทศเกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 131 โรงเรียน   
 เชิงคุณภาพ 
              โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา) 
ร้อยละ 80  มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป  
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
              โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และได้รับรางวัล (Internal Quality Assurance : IQA AWARD) เป็นรางวัลที่แสดงว่าสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

รางวัลระดับภาคและระดับชาติ  รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก สพฐ. 
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 
2) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

รางวัลระดับเขตพื้นที่ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ และ สพฐ.  
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่  

1.1) โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม 
1.2) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ระดับดีเด่น 
1.3) โรงเรียนวัดท่าช้าง ระดับดีเด่น 

2) สถานศึกษากลาง ได้แก่ 
2.1) โรงเรียนวัดดอนยอ ระดับยอดเยี่ยม 
2.2) โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ระดับดีเด่น 
2.3) โรงเรียนวัดสันตยาราม ระดับดีเด่น 

3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ 
3.1) โรงเรียนอนุบาลบ้านนา  ระดับยอดเยี่ยม 
3.1) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  ระดับดีเด่น 
3.1) โรงเรียนวัดทองย้อย  ระดับดีเด่น 
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4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก           ระดับยอดเยี่ยม 

  3. ปัญหาที่พบ  
              โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก  บางโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นและบางส่วนจบ
การศึกษาไม่ตรงเอกที่ต้องการ ท าให้การจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามหลักสูตรและไม่ได้มาตรฐาน      
   4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562   

 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งข้ึน  และนิเทศติดตามสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยจัดครูเข้าสอนแต่ละระดับชั้นให้มีความเหมาะสม และสนับสนุนครูผู้สอนให้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนสื่อช่วยสอนที่มีคุณภาพ 

 ประเด็นที่ 5 : การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  131 โรงเรียน 

มีผลการทดสอบ O-NET จ านวน 130 โรงเรียน (โรงเรียนวัดท่าชัย ไม่มีนักเรียน ป.6) ดังนี้ 
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่ได้คะแนน 

รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.92 
2) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีคะแนน 

รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. 3  กลุ่มสาระฯ ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ และต่ ากว่า 
สพฐ. 1 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

3) การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้คะแนน 
เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 9 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 4 คน  

4) การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ากับ 41.49 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (+2.99)   

5) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ากับ 33.20 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (+2.33)   
 เชิงคุณภาพ 

1)  โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฎิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1.1) ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 

1.2) คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
1.3) วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และพัฒนา 
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ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) 
1.4) ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน 

 2)  โรงเรียนด าเนินจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกระดับชั้น และระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพฯ โดยเน้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT และ O-NET 

5) โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
สอนซ้ า ย้ าทวน เน้นย้ าตัวชี้วัดตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET ใน 4 กลุ่มสาระหลัก และตัวชี้วัด NT 

6) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การอ่าน การเขียน โดยฝึกทักษะด้านการอ่าน 

ออกเสียง  อ่านรู้เร่ือง  สรุปใจความส าคัญ  คิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น 

7) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียน เช่น เขียนตามค าบอก ค าที่มักเขียนผิด 

และส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ ในวันภาษาไทย และในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 

2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาล 

นครนายก มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 9 คน และในวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 4 คน และโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน               
ในวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน  

2) ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Results  
Competition “Hongkong International Robotic Olympiad 2018” โรงเรียนวัดพราหมณี           
ได้รับรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Single Motor 
Appearance Design Competition) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลาง และ          
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
  3.1) ผลงานงานโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

3.2) ผลงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดบ้านพริก 

3.3) ผลงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 
  3.4) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 
  3.5) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
  3.6) การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนวัดทองย้อย 
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3. ปัญหาที่พบ 
 1. มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 73 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

55.73 ของโรงเรียนทั้งหมด และส่วนใหญ่ขาดผู้บริหารโรงเรียน   
 2. ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่หลายอย่าง จึงท าให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง 
 3. โรงเรียนไม่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมิน                

O-NET/NT/RT และข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ไปใช้เป็นฐานในการก าหนดแนวทางพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 4. การนิเทศภายในของสถานศึกษา ขาดความต่อเนื่อง  
 5. การนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการนิเทศ เนื่องจากต้อง

ด าเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายเป็นส าคัญ 
4. แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

1. ให้ทุกโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมิน O-NET/NT/RT 
และข้อสอบปลายปี (สพฐ.) ไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

2. ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบตามพ้ืนที่นิเทศของตนเอง โดยเน้นการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. คณะศึกษานิเทศก์ ใช้วิธีการนิเทศแบบทีม ในประเด็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่อง 

และนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน 

 ประเด็นที่ 6 : การจัดการศึกษาพิเศษ 
1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม สามารถคัดกรองนักเรียน ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ

นักเรียน โดยครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน และเหมาะสมตามประเภทของการ
บกพร่อง 
 2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
 2.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น Best Practice   
และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์  โรงเรียน
อนุบาลเมืองนครนายก  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา  และโรงเรียนวัดพรหมเพชร 

2.2 ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและ          
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
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  1) ผลงานการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนบ้านคลอง 14 
   2) ผลงานการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง : โรงเรียน
วัดพราหมณี 
 3. ปัญหาที่พบ 
 3.1 การบริหารจัดการในโรงเรียน ขาดความต่อเนื่อง 

 3.2 ครูผู้สอนขาดความพร้อมในการดูแลเด็กพิเศษ  เนื่องจากครูต้องรับผิดชอบเด็กปกติจ านวน 
มากร่วมกับการดูแลเด็กพิเศษทีมี่ความบกพร่องหลายประเภท 
. 3.3 ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าบุตรหลานมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4. แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
 4.1 อบรมพัฒนาให้ความรู้กับครูผู้สอน ด้านการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 4.2 อบรมพัฒนาให้ความรู้ครูผู้สอน ให้มีความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิเศษ 9 ประเภท 
 4.3 ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจใน           
การดูแลบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ 

ประเด็นที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV : Distance 
Learining Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

1. สรุปผลการนิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    เชิงปริมาณ 
 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ได้ครบ 

ทุกโรงเรียน จ านวน 73 โรงเรียน 
    เชิงคุณภาพ 

 ผลการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดังนี้  
1.1 ครูผู้สอนจะใช้สื่อ DLTV ช่วยสอนในวิชาที่ครูผู้สอนไม่ถนัด 
1.2 จัดรวมชั้นเรียน 2 – 3 ชั้น ในกรณีท่ีครูผู้สอนมีไม่ครบชั้น 
1.3 มีการติดตั้งจอโทรทัศน์รับสัญญาณ อยู่ในระดับสายตาของนักเรียน สัญญาณภาพและ 

เสียงชัดเจน 
1.4 ก่อนถึงชั่วโมงเรียนครูผู้สอนเตรียมใบกิจกรรม เพ่ือท ากิจกรรมตาม DLTV  
1.5 ครูผู้สอนมีการสรุปความรู้ หลังจบบทเรียน โดยตรวจสอบจากหลักฐานการจดบันทึก       

ในสมุดประจ าวิชาของนักเรียน 
1.6 กรณีรวมชั้นเรียน ครูผู้สอนจะใช้ฉากก้ันห้องเพ่ือลดเสียงรบกวน 

2. ความส าเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ 
    2.1 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจ าปีการศึกษา 2561 

ได้แก่ โรงเรียนวัดวังดอกไม้ โดยจัดท า VTR เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ 
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 2.2 โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีรูปแบบการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  และโรงเรียน            
วัดเนินหินแร่ 

3. ปัญหาที่พบ 
    3.1 บางโรงเรียนพบปัญหาด้านอุปกรณ์รับส่งสัญญาณช ารุด  
    3.2 บางโรงเรียนพบจอโทรทัศน์รับสัญญาณมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับจ านวนนักเรียน 
    3.3 บางโรงเรียนพบมีแสงสว่างมากเกินไป ขณะเปิดรับชมโทรทัศน์  
 3.4  โรงเรียนต้นทางมีการใช้สื่อการสอน ไม่สอดคล้องกับโรงเรียนปลายทาง 
4. แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
    4.1 สนับสนุนโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV                           

อย่างเต็มรูปแบบ 
    4.2 สร้างเครือข่ายต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ให้เพ่ิมมากข้ึน  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ปัญหา อุปสรรค 

1. การนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน ขาดความ 
เป็นเอกภาพ และไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนิเทศท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากต้องติดตามงานนโยบายเร่งด่วน
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ 

2. การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นความเจริญก้าวหน้าของผู้บริหาร 
ในระดับสูง ไม่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดจุดเน้น/แนวปฏิบัติด้านการศึกษาระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ชัดเจน 

เพ่ือน ามาใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนต้องมีบทบาทส าคัญร่วมกันในการขับเคลื่อนการนิเทศ 

ภายในอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
3. ศึกษานิเทศก์ ต้องมีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย และรับผิดชอบงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ 

ให้ดีที่สุด เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จนผู้อ่ืนเกิดความศรัทธา  
4. จัดกิจกรรมติดตามและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ เช่น ศึกษานิเทศก์   

ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้ช่วย อย่างต่อเนื่อง และมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะๆ 
5. ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ได้ปฏิบัติงานการนิเทศ 

การศึกษา ได้ตรงตามโครงสร้างและมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
6. ศนฐ. สพฐ. ควรมีการพัฒนาศึกษานิเทศก์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้  

และทักษะด้านการนิเทศ เพ่ือให้การนิเทศการศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ภาคผนวก ก 
(ภาพประกอบกจิกรรมการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา) 

ปีการศึกษา 2561 
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นิเทศ ติดตามการจดักจิกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียนแบบ  
Active Learning ร่วมกับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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การอบรม “การสร้างความเข้าใจและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” 
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อบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร “การจดัท าโครงงานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม
เพื่อการศึกษาและการใช้ Fabrication Lab” รุ่นที่ 3 เน้นบูรณาการสะเตม็ศึกษา 

และวิทยาการค านวณ 
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การพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมค่าย Active Learning  
จากค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
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การพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมค่าย Active Learning  
จากค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
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การมอบแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ  
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด...พิชิต NT  
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การประชุมชี้แจงโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 
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การประชุมชี้แจงโครงสร้างข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561 
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การประชุมชี้แจงโครงสร้างข้อสอบ RT ปีการศึกษา 2561 
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การประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS และ 

การบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 
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การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV : Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV : Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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การทดสอบ และติดตามความสามารถด้านการอ่าน การเขียน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
ให้นักเรียนอ่านออก เขยีนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีท่ี 4 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ 
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตด้วยกระบวนการ PLC 
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พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนขนาดเล็ก : ฝึกประสบการณ์แบบฝังตัว 
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสเซอรี  

ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 
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พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการวัดและประเมินผล 
 การวิเคราะห์ข้อสอบ NT 
 และการสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน NT 
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ภาคผนวก ข 
ผลงานรางวัลผลงานระดับเหรียญทอง 

ในการแข่งขันระดับชาติ ภูมภิาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  

ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม 

ปีการศึกษา 2561 
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รางวัลผลงานระดับเหรียญทอง 
ในการแข่งขันระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ  โรงเรียน 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดับ้านพริก 

3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ป.1-ป.3 

ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 

4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัวังปลาจดี 

5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดับ้านพริก 

6 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

7 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 

8 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 

9 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 

10 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัประสิทธิเวช 

11 วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนบ้านหัวหมอน 

12 วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดับ้านพริก 

13 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม ป.1-ป.3 ทอง โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์

https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=award&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=school&award=gold&rank=
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ  โรงเรียน 

14 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

15 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 

16 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์

17 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

18 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดละครคณุธรรม ป.1-ม.3 ทอง โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

19 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม 

20 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทอง โรงเรียนวดับางปรัง 

21 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทอง โรงเรียนวดับางปรัง 

22 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

23 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

24 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 

25 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัดอนยอ 

26 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

27 สุขศึกษา และ               
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนบ้านปากคลอง31 

28 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.
1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัศรจีุฬา 

29 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 

30 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 

https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=award&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=school&award=gold&rank=
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ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ เหรียญ  โรงเรียน 

31 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

32 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนบ้านคลอง24 

33 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 

34 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง             
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดับ้านพริก 

35 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

36 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัสันตยาราม 

37 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล                
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดับางหอย 

38 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล                
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านเขาดิน 

39 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล               
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 

40 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล                
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัประสิทธิเวช 

41 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

42 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

43 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม 

44 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 

45 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนบ้านปากคลอง31 

46 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัท่าช้าง 

47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ                 
(ครอสเวิรด์) ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดับ้านพริก 

48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั              
และโยนบอล ป.1-ป.3 

ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 

https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=award&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=school&award=gold&rank=
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49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัทองย้อย 

50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัโพธ์ิแทน 

51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิ              
การอ่าน ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 

52 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น     
(2D Animation) ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัดอนยอ 

53 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

54 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการสร้าง Webpage              
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 

55 หุ่นยนต ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ป.1-ป.6 ทอง โรงเรียนวดัพราหมณ ี

56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัโยธรีาษฎร์ศรัทธา
ราม 

57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ              
ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัสบกเขียว 

58 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ทอง โรงเรียนวดับ้านพริก 

59 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม 

60 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ทอง โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 

61 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัโพธ์ิแทน 

62 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ทอง โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์

63 การงานอาชีพ การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครือ่งเคียง 
ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม 

64 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ 
ป.4-ป.6 

ทอง โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 

65 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ 
ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านคลอง14 

66 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทอง โรงเรียนวดัโพธ์ิแก้วเบญจ
ธาราม 

67 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเลา่นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัดอนยอ 

https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=award&award=gold&rank=
https://central68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=18&zone_num=1&area_sm=-1&order=school&award=gold&rank=
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68 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปิัญญา ป.
1-ป.6 

ทอง โรงเรียนบ้านคลอง14 

69 เรียนรวม - สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง             
ทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัประสิทธิเวช 

70 เรียนรวม - สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง  
การเรยีนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนชลนายกสงเคราะห ์

71 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปิัญญา ม.
1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัดอนยอ 

72 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ   
ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัโยธรีาษฎร์ศรัทธา
ราม 

73 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

74 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรณุ
ศึกษา) 

75 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง  
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัท่าช้าง 

76 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง  
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง โรงเรียนวดัดอนยอ 

77 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 

78 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์

89 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนบ้านคลอง14 
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80 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จาก              
เศษวัสดเุหลือใช้ ประเภทนักเรยีนที่มี           
ความบกพร่องทางการเรยีนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 

81 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจาก               
เศษวัสดเุหลือใช้ ประเภทนักเรยีนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนวดัพราหมณ ี

82 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร 

83 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง   
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
      1. นายพิเชษฐ์    นนท์พละ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
      2. นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

คณะท ำงำน/ผู้ปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ 
  

1. นางวาสิรินทร์   รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป .นครนายก  
2. นางประภร  พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
3. นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
4. นายบัญชา  รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
5. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
6. นางสุชญา  บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
7. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
8. นายโสภณ  อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป .นครนายก  
9. นางชวนชื่น  ทัศนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป .นครนายก  

10. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป .นครนายก  
11. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป .นครนายก  

ผู้รับผิดชอบ/เขียนรำยงำน/บรรณำธิกำรกิจ 
      1. นางวาสิรินทร์   รัตนมาลี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.นครนายก 
       2. นางสุชญา  บ ารุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       3. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 
ออกแบบปก 
 นาวสาวชุติมา   เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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