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ค ำน ำ 
 ด๎วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ได๎ดําเนินการนิเทศ ติดตาม                   

การดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา 4 ด๎านของสถานศึกษา และการดําเนินงานตาม  6  จุดเน๎น ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ดังนี้  จุดเน๎น 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์  2) ทักษะคิดแคลํวคลํอง  
3) วํองไวเขียนอําน 4) สื่อสารเทคโนโลยี  5) จัดการดีสิ่งแวดล๎อม และ 6) น๎อมนําศาสตร์พระราชา  
โดยได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน  เป็นองค์คณะบุคคลดําเนินการปฏิบัติการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่ งรายละเอียดภายในเอกสารเลํมนี้   ประกอบด๎วย  บทนํา                    
การดําเนินงาน  ผลการปฏิบัติงานนิเทศ  และความสําเร็จที่เป็นแบบอยํางได๎  

กลุํมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา           
หวังเป็นอยํางยิ่งวํา ข๎อมูลที่ปรากฎในรายงานการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ประจําปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ประกอบการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตํอไป   
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

การดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล      
(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 เป็นการลงพื้นท่ีในสถานศึกษาโรงเรียนเป้าหมาย ท่ีมีบริบทแตกตํางกัน               
เพื่อสะท๎อนผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษายกระดับคุณภาพผู๎เรียนของโรงเรียนในสังกัด  
และนําผลการนิเทศ ติดตามมาใช๎ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอยํางเป็นระบบด๎วยการมีสํวนรํวมตั้งแตํระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี และรํวมกับท๎องถ่ิน 
องค์กรอื่น 

จากการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)               
ปีการศึกษา 2563 พบวํา  โรงเรียนกลุํมเป้าหมายมีความแตกตํางกันโดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญํ  และขนาดใหญํพิเศษ โดยสํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลาง มีผลการดําเนินการ 4 ด๎านของสถานศึกษาอยูํในระดับคุณภาพการปฏิบัติระดับดี 
ถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติระดับดีเยี่ยม โรงเรียนขนาดใหญํและใหญํพิเศษระดับคุณภาพการปฏิบัติ
ระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนขนาดกลางระดับคุณภาพการปฏิบัติระดับดีมากถึงดีเยี่ยม  สํวนโรงเรียนขนาด
เล็กมีระดับคุณภาพการปฏิบัติระดับดีถึงดีเยี่ยม การดําเนินงานท่ีสอดคล๎องกับจุดเน๎น 6 จุดเน๎นของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก พบวํา  โรงเรียนกลุํมเป้าหมายทุกแหํง โดย
ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู๎ ตระหนัก และมีการวิเคราะห์แผนงาน 
โครงการท่ีดําเนินการในปีการศึกษา 2563 มีความสอดคล๎องกับจุดเน๎นทุกจุดเน๎น  และวิธีการ
ดําเนินการ  และโครงการกิจกรรมท่ีแตกตํางกันตามบริบทของโรงเรียนแตํละแหํง   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ความส าคัญ 
 ด๎วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎ดําเนินการขับเคลื่อนการนิเทศ                  
แบบบูรณาการโดยใช๎พื้นท่ีเป็นฐาน เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎ เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างผลผลิต ผลลัพธ์ให๎เกิดกับผู๎เรียน กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงนําเสนอนโยบายดังกลําวในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซ่ึงมีหน๎าท่ีสํงเสริม สนับสนุนให๎มีการนํามาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน มากําหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการ
ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการนเิทศเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 
      ภาพ 1 แสดงกระบวนการนิเทศสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    จากภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสําเร็จได๎ตามเป้าหมาย จําเป็นต๎องมีองค์ประกอบ
สําคัญในการพัฒนา   กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนรู๎ และกระบวนการนิเทศ ท่ีต๎องรํวมกัน
สนับสนุนสํงเสริมไปด๎วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา (supervision) 
เป็นกระการท่ีทําให๎เกิดการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุํงให๎เกิดการ
จัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ สํงผลถึงคุณภาพของผู๎เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาชํวยให๎เกิดการ
พัฒนาครู พัฒนางาน สร๎างการประสานสัมพันธ์ และขวัญกําลังใจ ซึ่งต๎องดําเนินงานให๎ประสานสัมพันธ์
กับกระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย ทําให๎เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ถาวร ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อ๎างใน แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช๎
ห๎องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน, 2562 : 6) กลําววํา “การจัดการท่ีดีเป็นกุญแจนําไปสูํ
ความสําเร็จขององค์กร การนิเทศท่ีดีนําไปสูํการจัดการท่ีดี” 
 
 

สภาพปัญหา 
ความตอ้งการ 

กระบวนการบริหาร 

กระบวนการจัดการเรยีนรู ้

กระบวนการนิเทศ 

คุณภาพผู้เรียน 
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ดังนั้น  กลุํมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จึงไดน๎ําเสนอประเด็นการในนิเทศ ติดตามในการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2563          
ซึ่งท่ีประชุมมีมติให๎มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
โดยดําเนินการนิเทศ  ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน ตามกลุํมเป้าหมายท่ีกําหนดและได๎แตํงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนตามประเด็นการนิเทศบูรณาการโดยใช๎พื้นท่ีเป็นฐาน โดยมีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม   
ด๎านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4  ด๎านของสถานศึกษา และการดําเนินงาตาม  6  จุดเน๎น  
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ดังนี้   1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์  2) ทักษะคิด
แคลํวคลํอง  3) วํองไวเขียนอําน 4) สื่อสารเทคโนโลยี  5) จัดการดีสิ่งแวดล๎อม และ 6) น๎อมนําศาสตร์
พระราชา   โดยพิจารณาคัดเลือกกลุํมเป้าหมายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ละ 3 โรงเรียน ยกเว๎น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอปากพลี  6  โรงเรียน  รวมท้ังสิ้น จํานวน 48 โรงเรียน  ตาม
รูปแบบการบริหารจัดการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยรูปแบบการบริหาร
จัดการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.โดยยึดหลักกระบวนการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ
ตามวงจรเด็มมิ่ง (PDCA) ด๎วยกระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ข้ัน” สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ข้ัน” 
      ขั้นที่ 1 ปรับเปล่ียนแนวคิด  
      ขั้นที่ 2 พิชิตความไมํรู๎   
      ขั้นที่ 3 นําสูํห๎องเรียน   
      ขั้นที่ 4 เยี่ยมเยียนให๎กําลังใจ   
      ขั้นที่ 5  สร๎างกลไก PLC  
 

ก.ต.ป.น. 
เข้มแข็ง 

3T ย่อมาจาก 3 Team ประกอบดว้ย 
T1 : ทีมก ากับ ได๎แกํ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
      ผอ.เขต  รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุํม   
      ท่ีปรึกษาประจําอําเภอ 
T2 : ทีมประสาน ได๎แกํ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ 
      ผู๎บริหารสถานศึกษา 
T3 : ทีมพัฒนา ได๎แกํ ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนํา   
       ครูวิชาการ และครผูู๎สอน 
 

2 

ภาพ 2  แสดงรูปแบบการบรหิารจัดการสร๎างความเข๎มแข็ง       
          ให๎แกํคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
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         จากภาพแสดงรูปแบบการบริหารจัดการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดังนี ้
P (Plan) หมายถึง คณะทํางานจากทุกภาคสํวนรํวมกันวางแผนโดยเริ่มจากการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก จากนั้นกําหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย รํวมกันออกแบบวางแผนในการสร๎าง
เครื่องมือท่ีใช๎ในการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินการ เวลาที่ใช๎ ทรัพยากรตําง ๆ  
 D (Do) หมายถึง การปฏิบัติตามแผน ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษากับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยใช๎กระบวนการ
นิเทศแบบ “บันได 5 ข้ัน” ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

ข้ันท่ี 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด  
ข้ันท่ี 2 พิชิตความไมํรู๎   
ข้ันท่ี 3 นําสูํห๎องเรียน   
ข้ันท่ี 4 เยี่ยมเยียนให๎กําลังใจ   
ข้ันท่ี 5  สร๎างกลไก PLC  

 C (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะห์          
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในแตํละข้ันตอน รวมท้ังผลลพัธ์สุดท๎ายวําเป็นไปตามแผนท่ีวางไว๎หรือไมํ 
 A (Act) หมายถึง การปรับปรุงแก๎ไขผลการดําเนินงานท่ีได๎จากการตรวจสอบ ถ๎าผลท่ีออกมาดี 
นํามาเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานในครั้งตํอ ๆ ไป ถ๎าผลท่ีออกมาต่ํากวํามาตรฐาน รํวมกันหา
วิธีการดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขเพื่อให๎ได๎ตามเป้าที่ต้ังไว๎  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของ

สถานศึกษา  
2. เพื่อนําผลการนิเทศ ติดตามมาใช๎ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
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ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนินกำร 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได๎ดําเนินการนเิทศ ติดตามการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563  มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

ข้ันการด าเนินการ 
 ดําเนินการ ด๎วย 3 กิจกรรมหลัก  ได๎แกํ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. วางแผนกําหนดกรอบ/ประเด็น  จัดทํา 
เครื่องมือการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ 
 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนเิทศการศึกษา                  
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 กิจกรรมท่ี 3 สรุป  สังเคราะห์  รายงานผลการดาํเนินงานจัดทําเป็นเอกสารเผยแพรํ  
ประชาสัมพันธ ์
 ซึ่งจาก 3 กิจกรรมหลัก  สูํรายละเอียดการดําเนินการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563  ด๎วยการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียด นโยบายของหนํวยงานตน๎สังกัด และจุดเน๎นสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

2. กําหนดรายละเอยีดการดําเนินงานนเิทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 

3. จัดทําเครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ด๎วยการมีสวํนรํวม                      
จากองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)  และคณะอนุกรรมการที่ประกอบดว๎ย รองผูอ๎ํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ประธานศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษา  และศกึษานิเทศก์  

4. นําเสนอเครื่องมือตํอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ประกอบดว๎ย จากองค์คณะบคุคล (ก.ต.ป.น.)  และคณะอนุกรรมการที่ประกอบดว๎ย รองผูอ๎ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ประธานศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษา             
และศึกษานเิทศก์ 

5. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการแตํงตั้งคณะกรรมการนเิทศ  กํากับ  ติดตาม  เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษางานตามนโยบาย  

6. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ระหวํางวนัท่ี 1- 5 มีนาคม 
2564 
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7. สรุปผลการดําเนินการนเิทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 

 
กลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

 กลุํมเป้าหมายในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจํานวน 15 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
โดยคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 3 โรงเรียน แตํศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ    
ปากพลี คัดเลือกจํานวน 6 โรงเรียน โดยพิจารณาจากขนาดของสถานศึกษา  และบริบทของ
สถานศึกษาในแตํละศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีความแตกตํางกัน จํานวน  48 โรงเรียน ดังนี ้

ศูนย์พัฒนาคณุภาพการศกึษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

สาริกา 
โรงเรียนบา๎นดงวิทยาคาร 

โรงเรียนวัดพราหมณ ี

โรงเรียนวัดวังดอกไม ๎
 

หินตั้ง – ศรีนาวา 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดลิกชนศรีนาวา)   
โรงเรียนวัดคีรวีัน 

โรงเรียนวัดสบกเขียว 
 

ท่าช้าง – วังกระโจม 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก                                   
โรงเรียนวัดทําทราย 

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 
 

เขาพระ – บ้านใหญ ่
โรงเรียนวัดทําขํอย (ศาสนกิจโกศล) 
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี 
(ปากชํองประชานุกูล) 
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 

 
ศรีจุฬา – ดงละคร – ดอนยอ 

โรงเรียนวัดสันตวิัฒนาราม 
โรงเรียนวัดบางปรัง 
โรงเรียนหนองทองทราย 

 
พรหมณ ี

โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 
โรงเรียนวัดสันตยาราม   
โรงเรียนวัดเขานอ๎ย (ศิลาทองวิทยาคาร) 

 
บ้านนา – บา้นพร้าว - ศรีกะอาง 

โรงเรียนวัดทองย๎อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
โรงเรียนบา๎นเขาดิน (แสงสวาํงวิทยา) 
โรงเรียนบา๎นหนองกันเกรา 
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ศูนย์พัฒนาคณุภาพการศกึษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ป่าขะ – เขาเพิ่ม 
โรงเรียนบา๎นเขาหวันา 
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 
โรงเรียนวัดเนินสะอาด 

 
ทองหลาง – บางอ้อ – อาษา 

โรงเรียนวัดทําทราย (พิมพานสุร)*** 
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทนาคาร)*** 

โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษอ์ุทิศ)*** 
 

บ้านพริก - พิกุลออก 
โรงเรียนบา๎นคลอง 31   
โรงเรียนวัดโพธิ์แก๎วเบญจธาราม 
โรงเรียนวัดหนองคันจาม 

 
องครักษ์ก้าวหน้า 

โรงเรียนบา๎นคลอง 24 
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ ์
โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 

 
องครักษ์รวมพลัง 

โรงเรียนวัดจันทรเ์รอืง   
โรงเรียนบา๎นเตยใหญ ํ
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 

 
องครักษ์พฒันา 

โรงเรียนบา๎นกลางคลอง 30  
โรงเรียนวัดสวํางอารมณ์ (ศรวีัฒนานุกูล) 
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

 
องครักษ์สามัคค ี

โรงเรียนบา๎นหัวหมอน 
โรงเรียนบา๎นคลองหกวา 
โรงเรียนบา๎นคลองใหญ ํ

 
 
 

ปากพล ี
 

 

โรงเรียนวัดพรหมเพชร 
โรงเรียนวัดโพธิ์   
โรงเรียนอนุบาลปากพลี  
(ชุมชนบ๎านเกาะหวาย) 
โรงเรียนบา๎นดงแขวน 
โรงเรียนบา๎นโคกสวําง   
โรงเรียนวัดเกาะกา   

ตาราง 1 แสดงข๎อมูลโรงเรียนกลุํมเป้าหมายจําแนกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

ปฏิทินการนิเทศ  
 ระหวํางวันท่ี 1 – 5 มีนาคม 2564 

ศูนย์พัฒนาคณุภาพการศกึษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ป ี
 

สาริกา 
โรงเรียนบา๎นดงวิทยาคาร 1 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดพราหมณ ี 1 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดวังดอกไม ๎ 1 มี.ค. 2564 

 
หินตั้ง - ศรีนาวา 

โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 
(ดิลกชนศรีนาวา)   

4 มี.ค. 2564 

โรงเรียนวัดคีรวีัน 4 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดสบกเขียว 4 มี.ค. 2564 

 

ท่าช้าง - วังกระโจม 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก                                   3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดทําทราย 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 3 มี.ค. 2564 

 

เขาพระ - บ้านใหญ ่

โรงเรียนวัดทําขํอย (ศาสนกิจโกศล) 1 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี 
(ปากชํองประชานุกูล) 

1 มี.ค. 2564 

โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 5 มี.ค. 2564 
 

ศรีจุฬา – ดงละคร - ดอนยอ 
โรงเรียนวัดสันตวิัฒนาราม 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดบางปรัง 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนหนองทองทราย 3 มี.ค. 2564 

 
พรหมณ ี

โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดสันตยาราม   5 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดเขานอ๎ย  
(ศิลาทองวิทยาคาร) 

5 มี.ค. 2564 

 
บ้านนา – บา้นพร้าว - ศรีกะอาง 

โรงเรียนวัดทองย๎อย  
(วุฒิกรประชานุกูล) 

3 มี.ค. 2564 

โรงเรียนบา๎นเขาดินแสงสวาํงวิทยา) 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนบา๎นหนองกันเกรา 3 มี.ค. 2564 

 
ป่าขะ – เขาเพิ่ม 

โรงเรียนบา๎นเขาหวันา 5 มี.ค. 2564 
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 5 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดเนินสะอาด 5 มี.ค. 2564 

 
ทองหลาง - บางอ้อ  – อาษา 

โรงเรียนวัดทําทราย (พิมพานสุร)*** 1-5 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดอัมพวัน 
(ทองโสภณวิทนาคาร)*** 

1-5 มี.ค. 2564 

โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทศิ)* 1-5 มี.ค. 2564 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

ศูนย์พัฒนาคณุภาพการศกึษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ป ี
 

บ้านพริก - พิกุลออก 
โรงเรียนบา๎นคลอง 31   4 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดโพธิ์แก๎วเบญจธาราม 4 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดหนองคันจาม 4 มี.ค. 2564 

 
ศูองครักษ์กา้วหนา้ 

โรงเรียนบา๎นคลอง 24 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ ์ 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 3 มี.ค. 2564 

 
องครักษ์รวมพลัง 

โรงเรียนวัดจันทรเ์รอืง   4 มี.ค. 2564 
โรงเรียนบา๎นเตยใหญ ํ 4 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 4 มี.ค. 2564 

 
องครักษ์พฒันา 

โรงเรียนบา๎นกลางคลอง 30  1 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดสวํางอารมณ์  
(ศรีวัฒนานุกูล) 

1 มี.ค. 2564 

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 มี.ค. 2564 
 

องครักษ์สามัคค ี
โรงเรียนบา๎นหัวหมอน 2 มี.ค. 2564 
โรงเรียนบา๎นคลองหกวา 2 มี.ค. 2564 
โรงเรียนบา๎นคลองใหญ ํ 2 มี.ค. 2564 

 
 
 

ปากพล ี
 

โรงเรียนวัดพรหมเพชร 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดโพธิ์   4 มี.ค. 2564 
โรงเรียนอนุบาลปากพล ี
(ชุมชนบ๎านเกาะหวาย) 

4 มี.ค. 2564 

โรงเรียนบา๎นดงแขวน 3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนบา๎นโคกสวําง   3 มี.ค. 2564 
โรงเรียนวัดเกาะกา   4 มี.ค. 2564 

ตาราง 2 แสดงปฏิทินปฏิบัตกิารนิเทศโรงเรยีนกลุํมเป้าหมายจําแนกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

องค์คณะบุคคลปฏบิัติการนิเทศ 
           คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รองผูอ๎ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก   ประธานศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
คณะศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก รวมท้ังสิ้น 33 คน ตาม
ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

1. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน  9 คน 

2. รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จํานวน  3 คน 
3. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน  7  คน 
4. ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จํานวน  14 คน 

วิธีการปฏิบัตกิารนิเทศ              
1. จัดทําประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เรื่อง แตํงตั้ง

คณะกรรมการนเิทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 
2563            

2. คณะนิเทศฯ ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศโดยแบํงตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําอําเภอ  

3. โรงเรียนท่ีรับการนเิทศ นําเสนอผลการการดําเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ตามประเด็น เนือ้หา หวัข๎อที่ใช๎ในการนิเทศ 

4. คณะนิเทศฯ ให๎ข๎อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ     
การดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา  ให๎มีความสอดคล๎องกับจุดเน๎น 6 จุดเน๎น ของสาํนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  

5. คณะนิเทศฯ ประชุมสรุปสะท๎อนผลการนิเทศในภาพรวม  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
เป้าหมาย ตามประเด็นการนเิทศ 2 สํวน คือ สวํนของการดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา และ
จุดเน๎น 6 จุดเน๎น ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

6. ดําเนินการจัดทําสรุปและรายงานผล  เผยแพรํประชาสมัพันธ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  
     แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 
2563  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก แบํงออกเป็น 2  ตอน  ประกอบด๎วย 
 ตอนท่ี 1  การดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา 

1. ด๎านวิชาการ 
2. ด๎านการบริหารบุคคล 
3. ด๎านงบประมาณ 
4. ด๎านการบริหารทัว่ไป 

 ตอนท่ี 2  การดําเนินการตาม 6 จุดเน๎น  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

 จุดเน๎น 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ ์
 จุดเน๎น 2 ทักษะคิดแคลํวคลํอง 
 จุดเน๎น 3 วํองไงเขียนอําน 
 จุดเน๎น 4 สื่อสารเทคโนโลย ี
 จุดเน๎น 5 จัดการดีสิ่งแวดลอ๎ม 
 จุดเน๎น 6 น๎อมนําศาสตร์พระราชา 

การสรุปผลและเผยแพร ่
1. สรุป สังเคราะห์ รายงานผลการดําเนินงาน  โดยคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล  ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563  ประชุมในวันท่ี  29  มีนาคม  
2564  ณ ห๎องประชุมวังกระโจม  อาคาร 2 ชั้น 1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  

2. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษา             
(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563  นําเสนอตามกรอบเครื่องมือท่ีใช๎ในการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก แบํงออกเป็น 2 สํวน การดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา และการดําเนินการตาม 6 
จุดเน๎น  ของสํานักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ในภาพรวมของผลกานนิเทศ
สถานศึกษา  และข๎อสังเกต ข๎อคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยองค์คณะบุคคล และความสําเร็จที่เป็นแบบอยํางได๎   

3. รายงานผลการดําเนินงานตํอผู๎บังคับบัญชา และผู๎เก่ียวข๎องทุกฝ่าย  และเผยแพรํ รวมถึง 
การดําเนินการประชาสัมพันธ์ ชํองทาง เว็ปไซด์กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
http://www.nitednayok.com/ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรปฏิบัติงำนนิเทศ 

 
 จากการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)            
ปีการศึกษา 2563  ระหวํางวันท่ี 1 – 5 มีนาคม 2564 กลุํมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก          
ได๎สรุปผลการปฏิบัติงานนิเทศ ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม ประกอบด๎วย 2 ประเด็น คือ  ผลการ
ดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา และผลการดําเนินการตาม 6 จุดเน๎น  ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
ภาพรวมผลการปฏิบัตกิารนิเทศ   

สถานศึกษาเป้าหมายการนิ เทศ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    
โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์                
จํานวน  48  โรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังนี ้

ขนาดสถานศึกษา จ านวนนักเรียน ขนาดสถานศึกษา
เป้าหมาย 

ร้อยละ 

เล็ก  นร. 1 - 120 คน 24 50.00 
กลาง นร. 121 - 600 คน 22 45.84 
ใหญ ่ นร. 601 – 1,500 คน 1 2.08 

ใหญ่พิเศษ นร. 1,501 คนข้ึนไป 1 2.08 
รวม 48 100.00 

 ตาราง 3 แสดงข๎อมูลจํานวนสถนศึกษาเป้าหมายจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
   อ๎างอิงจากข๎อมูลสารสนเทศ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
จากตาราง แสดงให๎เห็นความแตกตํางของสถานศึกษาท่ีเป็นเป้าหมายการนิเทศ จากศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีขนาดตํางกัน มีสถานศึกษาเป้าหมายเรียงตามจํานวนจากมากไปหาน๎อย 
ได๎แกํ  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวนมากท่ีสุด  ตามด๎วยสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญํ  
และสถานศึกษาขนาดใหญํพิเศษ 
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นอกจากนี้สถานศึกษาท่ีเป็นเป้าหมายการนิเทศ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลการ
นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 
2563  ด๎วยการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาแตํละแหํง ท่ีได๎นําเสนอผลการดําเนินงาน  
การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  และเยี่ยมชมบริบทของสถานศึกษา  มีผลการวิเคราะห์จําแนกตาม         
ระดับคุณภาพการดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา ดังนี้ 

ระดับคุณภาพการ
ด าเนินงาน 4 ด้าน 

ช่วงค่าเฉลี่ย 
การปฏบิัต ิ

ผลการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของ

สถานศึกษาเปา้หมาย 
ร้อยละ 

ระดับดีเย่ียม 4.51 - 5.00 30 66.67 
ระดับดมีาก 3.51 - 4.50 13 28.89 

ระดับด ี 2.51 - 3.50 2 4.44 
ระดับพอใช้ 1.51 - 2.50 0 0.00 

ระดับปรบัปรุง 1.00 - 1.50 0 0.00 
รวม 45 100.00 

ตาราง 4 แสดงผลวิเคราะหจ์าํแนกตามระดับคุณภาพการดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา 
จากตาราง  สถานศึกษาเป้าหมายมีผลการดําเนินงาน  4  ด๎านของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ               

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพดี ถึงระดับคุณภาพดีเยี่ยม ชํวงคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติระหวําง              
2.51 – 5.00 สถานศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพการดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
มีจํานวนมากท่ีสุด ตามด๎วยระดับคุณภาพดีมาก และดี ตามลําดับ 

สํวนผลการดําเนินงาน  4  ด๎านของสถานศึกษา  หากจะวเิคราะหผ์ลจาํแนกระดับคุณภาพ  
การดําเนินงาน  4  ด๎านของสถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียนเป้าหมาย  ดังนี ้

ขนาดสถานศึกษา
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพการด าเนนิงาน  4  ด้านของสถานศึกษา  
ดีเย่ียม 
(4.51-
5.00) 

ดีมาก 
(3.51-
4.50) 

ดี 
(2.51-
3.50) 

พอใช้ 
(1.51-
2.50) 

ปรบัปรุง 
(1.00-
1.50) 

 
รวม 

เล็ก  
(นร. 1 - 120 คน) 

13 7 2 0 0 22 

กลาง  
(นร. 121 - 600 คน) 

15 6 0 0 0 21 

ใหญ ่
(นร. 601 – 1,500คน) 

1 0 0 0 0 1 

ใหญ่พิเศษ 
(นร. 1,501 คนข้ึนไป) 

1 0 0 0 0 1 

รวม 30 13 2 0 0 45 
ตาราง 5  แสดงผลการวิเคราะห์จําแนกตามระดับคุณภาพการดําเนินงาน 4 ด๎านของ

สถานศึกษาเป้าหมายตามขนาดของสถานศึกษาเป้าหมาย 
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สถานศึกษาเป้าหมาย มีผลการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย   
องค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563  การดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา จําแนก            
ตามขนาดของโรงเรียน  ดังนี้ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนระหวําง 1 คน – 120 คน จํานวน  22  โรงเรียน                                     
(จากสถานศึกษาเป้าหมายท้ังหมด จํานวน  24  โรงเรียน)  มีผลการปฏิบัติงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา
อยูํในระดับคุณภาพการปฏิบัติดีเยี่ยม  13  โรงเรียน   ระดับคุณภาพการปฏิบัติดีมาก  7 โรงเรียน  
ระดับคุณภาพการปฏิบัติดี  2 โรงเรียน ท้ังนี้มีสถานศึกษาเป้าหมายไมํได๎รับการนิเทศ  ติดตามการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) จํานวน  2 โรงเรียน  เนื่องจากเป็น
พื้นที่เสี่ยงการแพรรํะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019  

สถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนระหวําง 121 คน – 600 คน  จํานวน  21  โรงเรียน                 
(จากสถานศึกษาเป้าหมายท้ังหมด จํานวน  22  โรงเรียน)  มีผลการปฏิบัติงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา
อยูํในระดับคุณภาพการปฏิบัติดีเยี่ยม  15  โรงเรียน  ระดบัคุณภาพการปฏิบัติดีมาก  6 โรงเรียน  ท้ังนี้
มีสถานศึกษาเป้าหมายไมํได๎รบัการนิเทศ ติดตามการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคล (ก.ต.ป.น.) จํานวน  1 โรงเรียน  เนือ่งจากเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพรรํะบาดของเชือ้โรคไวรัสโคโรนา 
2019   

สถานศึกษาขนาดใหญํ มีจํานวนนักเรียนระหวําง  601 คน – 1,500 คน  จํานวน  1  โรงเรียน                                
มีผลการปฏิบัติงาน 4 ด๎านของสถานศึกษาอยูํในระดับคุณภาพการปฏิบัติดีเยี่ยม  1  โรงเรียน   

สถานศึกษาขนาดใหญพํิเศษ  มีจํานวนนักเรียนตัง้แตํ 1,500 คนข้ึนไป  จํานวน  1  โรงเรียน                                
มีผลการปฏิบัติงาน 4 ด๎านของสถานศึกษาอยูํในระดับคุณภาพการปฏิบัติดีเยี่ยม  1  โรงเรียน   

  
ผลการด าเนินงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 
     วธิีด าเนนิการ  
     โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย  มีการดําเนินการด๎านงานวชิาการ  ดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลอ๎งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีกําหนดให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎ และตวัชีว้ดั กลุํมสาระ         
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  และหลักสูตรท๎องถ่ินของโรงเรยีน
ท่ีมีความสอดคล๎องกับบริบท 

2. มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3. สถานศึกษาดําเนินการประกาศคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพือ่การประกัน 

คุณภาพภายใน 
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทีเ่น๎นการให๎ผูเ๎รียนเป็นผูล๎งมือปฏิบัติ Active Learning  

ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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5. มีการใช๎สือ่นวัตกรรมการเรยีนรู๎ที่ทันสมัยหลากหลายและสอดคลอ๎งกับระดับผู๎เรยีน 
6. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.)  ครบถ๎วน สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน 

เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
7. มีการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน 

 
ด้านการบริหารบุคคล 
         วธิีด าเนนิการ 
        โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย  มีการดําเนินการด๎านการบริหารบุคคล  ดังนี้ 

1. มีการวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากําลังข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา           
ทุกประเภท 
 2. มีการดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการด๎านบุคลากร จัดบุคลากรได๎เหมาะสมกับ
ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 3. มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร แตํละฝ่าย 
 4. มีการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ไดร๎ับการยกยํองเชิดชูเกียรติ หรือไดร๎ับ
รางวลัในระดับตําง ๆ 
 5. มีการสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัยในตนเอง ยอมรับและนับถือ 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันด ีของสังคม รวมท้ังเปน็แบบอยํางที่ดี
นักเรียนและชุมชน 
    

ด้านงบประมาณ 
         วิธีด าเนินการ 
        โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย  มีการดําเนินการด๎านงบประมาณ  ดังนี้ 
     1. มีการดําเนินการให๎คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวํนรํวมในการวางแผนกําหนด
แนวนโยบายในการจัดตั้งงบประมาณดว๎ยการประชุม เสนอแผนปฏิบัติงานพิจารณา และเหน็ชอบ 
     2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํปีท่ีสอดคลอ๎งกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     3. มีการจัดทําคําสั่งหรือบนัทึกมอบหมายผู๎ทําหน๎าท่ีรับ – จํายเงินอยํางชัดเจน 

    4. มีการใช๎จํายแตํละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
    5. มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นปัจจุบนั 
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ด้านการบริหารทั่วไป 
         วธิีด าเนนิการ        

    โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย  มีการดําเนินการด๎านการบริหารทั่วไป  ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศให๎มีความพรอ๎มและเชือ่มโยงข๎อมูลกับ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. มีการประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนผํานชํองทางท่ีหลากหลาย เชํน  ประชาสัมพันธ์ผาํน                 

หอกระจายขําวประจําหมํูบ๎าน  ชุมชน  เอกสาร แผํนพับ  ประชุมผู๎ปกครอง เว็ปไซด์   เพจโรงเรยีน   
   3.   มีการจัดบรรยากาศในห๎องเรียนใหเ๎ป็นแหลํงเรียนรูท่ี๎เป็นปัจจุบันและมีพรอ๎มใช๎งาน  

4.   มีและดําเนนิการตามมาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   5.   สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลชํวยเหลอืนักเรียนอยํางครอบคลุมด๎วยการ 

เยี่ยมบ๎านนักเรยีน  จัดจัดหา  จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา  เป็นต๎น 
   6.  โรงอาหาร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร๎อย  โต๏ะ เก๎าอีส้ะอาด แข็งแรงและจดัเป็น 

ระเบยีบ  บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารสะอาด 
   7.  ห๎องน้ํา - ห๎องสุขา มีการรักษาความสะอาดอยูํเสมอ  ติดป้ายห๎องน้ําชาย/หญิง หรือ 

สัญลักษณ์ท่ีชัดเจน 
   8. มีการจัดสนามหญ๎า  สวนหยํอม  สนามกีฬา  มีการดูแลรักษามีการจัดตกแตํงใหอ๎ยูํใน

สภาพท่ีเรียบรอ๎ย สวยงาม และปลอดภัย  
 
การด าเนินการตาม 6 จดุเน้น  ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครนายก 
จุดเน้น 1 ยกระดับผลสมัฤทธิ ์

วิธีด าเนินการ 
สถานศึกษาเป้าหมายมวีิธีดําเนินการ ดังน้ี 
1. รับทราบนโนยายตาม 6 จุดเน๎น จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  

และประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
2. ประชุมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของครูรวํมกับกรรมการสถานศึกษาเพื่อให๎ 

ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนา 
3.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษา  และดําเนินงานตามปฏิทินการดาํเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช๎ผลการประเมินเปน็ฐาน 
4.  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เน๎นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ Active  Learning และ 

การประเมินในระดับชั้นเรียน 
5. ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูรวํมกันกําหนดโครงการ  กิจกรรมให๎มีความสอดคล๎องกับ 

นักเรียนทุกระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
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6.  วางแผนและจัดครูเข๎าสอนประจําชั้น  ด๎วยการมีสวํนรวํมจากครูทุกคน โดยพิจารณาตาม
วิชาเอก ความถนัด ประสบการณ์  และความเต็มใจของครแูตํละคน 

7.  ครูดําเนินการวเิคราะหน์กัเรียนรายบุคคล  จัดกลุํมนักเรียนตามระดับความสามารถ ความรู๎
และความสนใจของผู๎เรียน 
 8.  กําหนดแผนงานโครงการเพื่อมุํงพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุกระดับท่ีจัดการศึกษา   
ท่ีมีความเชื่อมโยงกันตั้งแตํระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด๎วยการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดประสบการณ์ให๎กับนักเรียนระดับชัน้ปฐมวยัให๎ครบท้ัง  4  ด๎าน พร๎อมท้ัง
ประเมินคุณลักษณอ์ันพงึประสงค์ โดยวิเคราะห์ผลการประเมินเพือ่สํงเสริมให๎
นักเรียนได๎มีผลการประเมินผาํนเกณฑ์ทุกคน และการประเมินนี้ยังเป็นการชํวย
สํงเสริมเพือ่เตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียนได๎ได๎มีความพร๎อมกํอนที่จะเข๎าเรียน
ในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น   

2) จัดการประเมินพัฒนาการ และความสามารถด๎านการเรียนรู๎ของนักเรยีนทุก
ระดับชั้น 

3) ครูผู๎สอนสํงเสริมนักเรียนให๎นักเรียนมีพัฒนาการ  และความสามารถด๎าน 
การเรียนรู๎  และชํวยเหลือ  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
สํงเสริมให๎นักเรียนอํานออก เขียนได๎ และมีกระบวนการคิดตามศักยภาพ 

9.  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เน๎นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ Active  Learning และ 
การประเมินในระดับชั้นเรียน 

10.  จัดทําแผนยกระดับผลสมัฤทธิ์คุณภาพการศึกษา  และดําเนินงานตามปฏิทินการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช๎ผลการประเมนิเป็นฐาน 

11.  สํงเสริมครจูัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และสื่ออยาํงอยากหลาย 
12.  จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนตํางๆ จะเน๎นให๎ 

ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง สามารถนําความรู๎หรือความสามารถท่ีได๎ 
จากกิจกรรมการเรียนรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎จริง หลังจากการเรียนจะมีการประเมินผล 
ท้ังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และผลท่ีเกิดจากการเรียนรู๎ โดยใช๎เกณฑ์และเครื่องมือท้ังภายใน       
และภายนอก   

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
1.  โครงการสํงเสริมทักษะในการแสวงหาความรู๎ดว๎ยตนเอง  รักเรียนรู๎  และพัฒนาตนเองอยาํง

ตํอเนือ่ง ด๎วยกิจกรรมรักการอําน  สํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด  สัปดาห์ห๎องสมุด กิจกรรมวนัภาษาไทย
แหํงชาต ิ เป็นต๎น 

2.  โครงการสํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  
ตัดสินใจแก๎ปัญหาไดอ๎ยํางมีสติ  สมเหตุสมผล ด๎วยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร-์  
กิจกรรมทักษะคิดเลขเร็ว  เกมคณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  เป็นต๎น 
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3.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ด๎วยการสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียน
การสอน Active  Learning ในการเรียนการสอน  ใช๎รูปการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ข้ัน  ใชร๎ูปแบบ
การสอนรปูแบบ STEM  ใช๎สือ่การสอนอยาํงหลากหลาย  สอนซํอมเสริมในชวํงเวลาพักกลางวัน         
หลังเลิกเรียนใหน๎ักเรียนอํานออก เขียนได๎  จัดทําบันทึกข๎อตกลง (MOU) ระหวํางผู๎บรหิารกับคณะครู
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ศึกษาและวเิคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  ประกอบดว๎ยกิจกรรมนักสํารวจน๎อย  เลํานิทาน 
อํานหนังสอื  บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
           5.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีกิจกรรมระดับชัน้เรยีน  เชํน  ทํองสูตรคูณ  
คิดเลขเรว็ ภาษาไทยวันละคํา  ภาษาองักฤษวันละคํา รักการอําน  พี่สอนน๎องและกิจกรรมระดับ
โรงเรียน  เชํน สอนซํอมเสริม  คํายภาษาองักฤษ  ห๎องสมดุโรงเรียน  กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย      
เปิดบ๎านวชิาการ ถุงนมมหัศจรรย์  ธนาคารขยะ  ตัดผมนักเรียน ซํอมบํารุงคอมพวิเตอร์  แขํงขันทักษะ
วิชาการในวันสําคัญตํางๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา  รวมถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนแสดง
ความสามารถด๎านวิชาการระดับภาคและระดับชาติอยาํงตอํเนือ่ง  และเข๎ารํวมการแสดงความสามารถ
และการแขํงขันกับหนํวยงาน องค์กรอื่นเป็นประจาํตามโอกาส และความพร๎อมของนักเรียน   
  6.  โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 
           7.  โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           8.  โครงการระบบดแูลชํวยเหลอืนักเรียน (พเิศษเรียนรวํม)  จัดทําแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (IEP) และจัดการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนรายบุคคล 

 9.  กิจกรรมติวกํอนสอบ O-NET  NT และ  RT  วิเคราะห์ผลทดสอบ RT  NT O-NET และ
ข๎อสอบปลายปี  เพือ่ใชใ๎นการพัฒนาผูเ๎รียน 

10. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาสอดคล๎องกับ หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 

11. กิจกรรมนิเทศภายใน 
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รํองรอยประกอบการดาํเนินงาน 
จัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง Active Learning ทุกระดับชั้น   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเน้น 2 ทักษะคดิแคลว่คล่อง 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมครเูพือ่ชี้แจงจุดเน๎น ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครยาก                 
ให๎คณะครูและบุคลากรรับทราบแตํงตั้งคณะทํางานในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา 

2. จัดทําบันทึกข๎อตกลง (MOU) ระหวาํงผู๎บริหารกับคณะครเูพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
3. จัดทําแผนการเรยีนรู๎ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด มีการวดัและประเมินผลที่หลากหล 
4. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
5. วางแผนและจัดครเูข๎าสอนประจําชั้น  ด๎วยการมีสวํนรวํมจากครูทุกคนโดยพิจารณา            

ตามวิชาเอก  ความถนัด ประสบการณ์  และความเต็มใจของครูแตํละคน   
6. การสร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎แกํครู  สํงเสริมครจูดัทําแผนการจัดกิจกรรม                

การเรียนรู๎และสื่ออยํางอยากหลาย 
7. สํงเสริมสนับสนุนครใูห๎มกีารนําความรู๎สูํการปฏิบัติโดยการให๎เด็กได๎ลงมือทําด๎วยตนเอง 
8. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดทําสื่อหรอืนวัตกรรมท่ีพัฒนาทักษะการคิด 
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โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยพัฒนานักเรียนใหอ๎ํานคลอํง   

เขียนคลํอง ทุกระดับชั้นเรียน ด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชํน ภาษาไทยวันละคํา  นิทรรศการวันสําคญั 
หนึ่งภาคเรยีนหนึ่งโครงงาน เป็นต๎น  และในกลุํมสาระการเรียนรูอ๎ื่นๆ มีการสอนซํอมเสริมหลังเลิกเรียน 
ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  มีกิจกรรมทํองสูตรคูณ และสํงเสริมทักษะทางวิชาการ 

2. โครงการสํงเสริมทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รกัเรียนรู๎  และพัฒนาตนเอง 
อยํางตอํเนือ่ง  ด๎วยกิจกรรมรกัการอําน  สํงเสริมการใชห๎๎องสมุด  สัปดาห์ห๎องสมุด  กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหํงชาต ิ

3. กิจกรรม Active  Learning ในการเรียนการสอน กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน  กิจกรรม          
คิดเลขเรว็  กิจกรรมถาม-ตอบ  คํายคณิตศาสตร์  กิจกรรมการสอนแบบโครงงานบรูณาการหลายวิชา 
ได๎แกํ โครงงานภาษาอังกฤษ  How to make a sandwich  วิทยาการคํานวณ  โครงงานคุณธรรม 
ทํองสูตรคูณหรรษาพัฒนาสมอง  คิดเลขเรว็จินตคณิต  ถังขยะลอยนํ้า  จัดทําเบอเกอรี่ เค๎กกล๎วยน้ําวา๎ 
โดยให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบตัิจริง  คณิตคิดสนุก  จัดสภาพแวดลอ๎ม สภาพบรรยากาศในชั้นเรียน          
ป้ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน มุมสํงเสริมประสบการณ์ใหผ๎ู๎เรยีน ทํองสูตรคูณและบทอาขยาน   
เขียนตามคําบอก ตามบัญชีคําพื้นฐาน  ทํองศัพท์ภาษาอังกฤษ  โครงงานสีย๎อมผ๎าจากธรรมชาติ              
(ดอกสุพรรณิการ)์  กิจกรรม IQ 180 (คณิตศาสตร์) ประกอบด๎วย การแขํงขันคิดเลขเรว็  เวทคณิต    
และซูโดกุ พัฒนาทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ฝึกให๎ผู๎เรยีนได๎ใช๎ทักษะ การคิดและกระบวนการคิด  
ทางคณิตศาสตร์ คํานวณเลข แก๎ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ กิจกรรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักประดิษฐ์พชิิตสิง่แวดลอ๎ม  นักสํารวจแหํงท๎องทํุง 
 4. กิจกรรมใช๎สื่อการสอนอยาํงหลากหลาย 
 5. กิจกรรมสอนซํอมเสริมในชํวงเวลาพักกลางวัน  เลิกเรียนให๎นักเรียนอํานออก เขียนได๎ 
 6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม DLTV สํงเสริมให๎ครูผลิตและใชส๎ื่อ
เพื่อพัฒนาการอํานออก  เขียนได๎ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เนื่องจากมีนักเรยีนจํานวนน๎อย 

7. กิจกรรมการสอนซอํมเสริมใหกั๎บนักเรียนทุกชั้นเรียนให๎ได๎รบัการพัฒนาตามศักยภาพของ 
แตํละบุคคล สํงผลให๎ผูเ๎รียนระดับปฐมวยัมีความพรอ๎มท่ีจะเข๎าเรียนตอํในระดับท่ีสูงขึ้นควบคํูกับการ
ดําเนินการตามมาตรการปอ้งกันการแพรํระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา – 2019 (โควิด -19)           
อยํางตอํเนือ่ง 

8. จัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีกิจกรรมระดับชั้นเรียน  เชนํ 
ทํองสูตรคูณ  คิดเลขเร็ว ภาษาไทยวันละคํา  และกิจกรรมระดับโรงเรียน  เชํน แขํงขันทักษะวชิาการใน
วันสําคญัตํางๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา  รวมถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรยีนแสดงความสามารถด๎าน
วิชาการระดับภาคและระดับชาติอยาํงตํอเนื่อง  และเข๎ารวํมการแสดงความสามารถและการแขํงขันกับ
หนํวยงาน องค์กรอื่นเป็นประจําตามโอกาส และความพร๎อมของนักเรียน  
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9. มีการวัดและประเมินผลในชัน้เรียนดว๎ยวธิีท่ีหลากหลาย เน๎นทักษะกระบวนการประเมิน 
สภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

จุดเน้น 3 ว่องไวเขียนอ่าน 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมครูเพื่อชี้แจงจุดเน๎น ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ให๎คณะ 

ครูและบุคลากรรับทราบ แตํงตั้งคณะทํางานในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาจุดเน๎นที่ 3  
2. กําหนดนโยบายให๎ความสําคัญตํอการอํานเขียนของนักเรยีนให๎ได๎ตามมาตรฐานของหลักสูตร    

ให๎มีการสอดแทรกการอํานเขียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  และใหผ๎ู๎ปกครองมีสวํนรวํมในการชํวยเหลอื
และพัฒนาการอํานเขียนของบุตรหลาน 

3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของโรงเรียน 
4. มอบหมายให๎ครูท่ีมีความรู๎ ทักษะในการสอนภาษาไทยเข๎าสอนประจําวิชาของแตํละชั้น โดยให๎ 

ครูได๎มีการคดักรองการอํานของนักเรียนออกเป็นกลุํมๆ ประกอบด๎วยกลุํมอํานคลํอง อํานออกและอํานรู๎
เรื่อง และเขียนได๎ เขียนคลํองและเขียนสื่อความได๎ 

5. ครูออกแบบกิจกรรมบูรณาการกระบวนการคิด  กับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการ 
เรียนรูใ๎นชั้นเรียนเพิ่มเติมจาก DLTV สําหรับโรงเรียนท่ีมีครูไมํครบชั้น 
     6.   สํงเสริมสนับสนุนในการสร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎แกํครู ให๎นําความรูส๎ูกํารปฏิบัติทักษะ
การเขียนและการอําน   ให๎มกีารจัดทําสื่อหรือนวัตกรรม 
     7.  มีการวางแผนนเิทศและติดตาม    สํงเสริมครจูัดกิจกรรมการเขียนและการอําน   

8.  ประเมินการอาํนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
9.  ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพภาษาไทยและโครงการเพือ่ใชพ๎ัฒนาผลในปีถัดไป 
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โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
      1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาโครงการพัฒนาการอาํนออกเขียน         
มีกิจกรรมการเรียนการสอนอาํน/เขียนคําพื้นฐานในแตลํะชั้น การสอนอํานภาษาไทยแบบแจกลูก            
สะกดคํานําสูํการอํานออก   การอํานออกเสียงและประสมคํา  
      2. จัดกิจกรรมบูรณาการกระบวนการคิด  กับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎   
ในชั้นเรียนเพิ่มเติมจาก DLTV ด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชํน เขียนตามคําบอก  การอํานตามรอย -
พระจริยวัตร  เสียงตามสาย  เขียนเรือ่งจากภาพ   เขียนเรยีงความ  แทรกเกม  เพลง  แบบฝึก  
นันทนาการ  กิจกรรมขยับกายสบายสมอง  บัญชีคําพืน้ฐาน  สํานวนสุภาษิต คําพังเพย  คําขวัญ  
ห๎องสมุดรักการอําน  นิทานหรรษา  หนังสือเลํมเล็ก  กํอนเรียนเขียน 5  คํา  ทํองบทอาขยาน                 
กํอนกลับบ๎านอําน  5  คํา  อํานหนังสือให๎ผู๎ปกครองฟัง  หอ๎งสมุดนํารู๎และสื่อตํางๆ มาใช๎ในการฝึกอาํน
ให๎กับนักเรียนตามวัย  ระดับชั้น เชํน  BIGGO สระ BIGGO พยัญชนะ 
       3.  จัดการประเมินการอํานการเขียน  และรายงานในระบบ E – MES และนําผลการประเมิน 
ปรับใช๎และพัฒนานักเรียนเปน็รายบุคคลอยํางตํอเนื่อง 
       4.  จัดการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยครูจิตอาสา จัดประสบการณ์ตรงให๎นักเรียนสนทนากับ
เจ๎าของภาษา และมีจิตอาสาด๎านภาษาอังกฤษมาทําการจดัการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนโดยตรง             
เพื่อสํงเสริมทักษะภาษาองักฤษ  เชํน  ภาษาอังกฤษวันละคํา  ร๎องเพลงภาษาอังกฤษ 
        5.  นําแบบทดสอบ PISA มาออกแบบการจัดการเรยีนการสอนอยํางตอํเนือ่ง 
        6.  จัดห๎องสมุดและมมุหนังสือในหอ๎งเรียนให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอํการอาํน  ศึกษาค๎นคว๎าของ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
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จุดเน้น 4 สื่อสารเทคโนโลยี 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมเสนอปัญหา ข๎อบกพรอํง และหาแนวทางแก๎ปัญหารํวมกันสําหรับกําหนดแนวทาง 
สํงเสริม สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ด๎าน ICT อํานวยความสะดวกให๎ครูผู๎สอน เชํน มีโปรเจคเตอร์ /
คอมพิวเตอร์ประจําทุกห๎องเรยีน  รวมถึงสนับสนุน สํงเสรมิให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูล จากแหลํงเรียนรู๎
อินเทอร์เน็ต และนําข๎อมูลมารํวมคิดวเิคราะห์ความนําเชื่อถือ สูํการใชส๎ื่อเทคโนโลยีและการสือ่สาร
อยํางปลอดภัย 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสํารวจ  ประเมินสภาพ และความพรอ๎มของอุปกรณ์  
สัญญาณอินเตอรเ์น็ตเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน ใหพ๎รอ๎มใช๎และเพยีงพอกับความต๎องการในการใชส๎ื่อ  
เทคโนโลยีสําหรับประกอบการเรยีนการสอนของครู  และนํามาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา 

3. จัดหาและสํงเสริมให๎ครูและนกัเรียนใชเ๎ทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนรู๎  จัดใหม๎ี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  สือ่  นวัตกรรมท่ีเพียงพอ  เหมาะสมกับการพัฒนา  และสํงเสริมคุณภาพของ
นักเรียนทุกคน  ทุกระดับชั้น 

4. สํงเสริมครู และบุคลากรของโรงเรียนใชเ๎ทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาในทุกงานให๎มี 
ความเหมาะสม  ให๎การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

5. กําหนดโครงการ  กิจกรรมท่ีดําเนินการในระดับห๎องเรียน บูรณาการกับกลุํมสาระ                 
การเรียนรู๎ตํางๆ อยํางหลากหลาย เชนํ โครงงานคอมพวิเตอร์  กิจกรรมสร๎างหุํนยนต์  และการใช๎สือ่
และเทคโนโลยเีข๎ามาใช๎ในการเรียนการสอน  

6.   การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารงานด๎านตํางๆ ท้ังการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล การบรหิารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป การปฏิบัติงานธุรการ       
ชั้นเรยีน โดยใชเ๎ทคโนโลยีในการจัดเก็บข๎อมูล การประชาสัมพันธ์ข๎อมลูโรงเรียนผาํนทาง youtube , 
line, facebook เพือ่ใช๎ติดตอํสื่อสาร เผยแพรํผลงานของสถานศึกษา  เป็นการประชาสัมพันธร์ะหวําง
สถานศึกษากับผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง และบุคคลทั่วไป ใช๎ในการประชุมผู๎บริหาร คณะครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา  ติดตํอสื่อสารกับผู๎ปกครอง  สร๎างกลุํมในการติดตอํสื่อสารกับนักเรียน โดยคณะครูจะสั่งงาน 
และสํงงานผําน Applications ตํางๆ รํวมกับการออกเยีย่มบ๎าน และพบเจอที่โรงเรยีนในวันรับเงิน
อาหารกลางวัน (ทุกวันศุกร์) 

7.  จัดระบบติดตามประเมินผลการใช๎สื่อเทคโนโลยีทั้งในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียน 
การสอนอยํางตอํเนือ่ง 
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการเรียนการสอนศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance Learning Television 
: DLTV)  และการเรียนออนไลน์ชํวงปิดสถานศึกษาดว๎ยเหตุพิเศษเพือ่ป้องกันการแพรํระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการใช๎การสือ่สารหลายชอํงทาง เชํน โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องมอืสือ่สารโทรคมนาคม มาใช๎ในการติดตํอการสื่อสารและการบริหารการเรียน
การสอน  การประชุมรวํมกันและเข๎ารับการอบรม ได๎โดยใช๎ Teleconference 
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2. โครงการจัดซื้อคอมพวิเตอร์  ทุกชั้นเรียน  จัดหาคอมพวิเตอร์ใหเ๎พียงพอตอํจํานวนผูเ๎รียน 
การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ใช๎คอมพิวเตอร์         
ในการสืบค๎น  บทเรียนสําเร็จรูป 

3. โครงการปรับปรุงห๎องสมุด  จัดระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให๎มีความพร๎อมในการ 
ใช๎งาน  มีสื่อและเทคโนโลยี เครื่องคอมพวิเตอร์  เพิ่มโอกาสในการสืบค๎นตามความสนใจของนักเรียน 

4. การจัดตั้งกลุํมไลน์ผู๎ปกครองในการติดตาม  ชวํยเหลือ  แนะนําให๎แกํนักเรียนและ 
ผู๎ปกครอง  

5. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีใช๎ในในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู๎ เชํน  การสํงงาน  
ผําน Applications ตํางๆ เชนํ FACEBOOK LINE (ในสถานการณ์ COVID-19) ใช๎ iPAD สูํการเรียน 
การสอน  ใชส๎ื่อโรงเรยีนประชารฐั  จัดการเรียนการสอนโดยการใช๎สือ่ AI ของ สสวท.การใช๎โปรแกรม 
Google class Google meet Google...From, Zoom, Group Line...  Group Facebook.com  
การใช๎แบบทดสอบออนไลน์และผลการทดสอบ quizizz/Google form ฯลฯ  จัดทํา QR code                      
ท่ีเกี่ยวข๎องกับเนือ้หาการเรียนรู๎ตําง ๆ ไว๎ตามอาคารเพือ่กระตุ๎นความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรม
สํงเสริมให๎ครูและนักเรียนได๎ใช๎เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎และเป็นเครื่องมอืการเรยีนรู๎ ได๎แกํ         
การใช๎สือ่วิดีทัศน์ YouTube การสืบค๎นข๎อมูลจากคอมพวิเตอร์  ใช๎สือ่เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู๎ เชํน Geo Gebra ฯลฯ 
  6. จัดทําประชาสัมพันธ์การเผยแพรํขําวสารสูํชุมชน สารประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีน  
จัดทําเว็ปไซด์ของโรงเรียน 

7. จัดทําแบบนิเทศภายในแบบออนไลน ์
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จุดเน้น 5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม 
     วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงสรา๎งความเขา๎ใจกับครูผู๎สอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง ในด๎านความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา   ด๎านสภาพแวดล๎อมท่ีเอือ้ตํอการเรียนรู๎ เน๎นห๎องเรียนคุณภาพ  ด๎านการมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ๎มสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเข๎ารวํมโครงการท่ีเน๎น 
การปลูกฝังและสร๎างจิตสํานกึในการอนุรักษธ์รรมชาต ิ

2. จัดการสํารวจสภาพภูมิทัศน์ และปรับปรุงให๎เอื้อตอํการเรียนรู๎นาํอยูํ  นําดู ปลอดภัย 
3. จัดการดูแลบริบท ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให๎มีสถานท่ี  อาคารเรียน  อาคารประกอบให๎มี 

เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสจากผู๎มีสํวนรํวม  เชํน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู๎นําชุมชน  และบุคคล  หนํวยงาน องค์กรอืน่ท่ีมีความสนใจในการสนับสนุนการศึกษาของ
โรงเรียนได๎นับรู๎ข๎อมูล  ข๎อจํากัดและความต๎องการ เพือ่รับการสนับสนุนทรพัยากรทางการศึกษาให๎ตรง
กับความต๎องการของโรงเรยีน 

4. วิเคราะห์หลักสูตรในเนือ้หาท่ีเกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เชํน วชิาวิทยาศาสตร์  ศิลปะ  สังคม ฯลฯ  จัดทําแผนการเรียนรู/๎แผนบูรณาการเกี่ยวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการเรียนรู ๎
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีปรับปรุงซํอมแซมอาคารสถานท่ีให๎มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
สํารวจอาคารสถานท่ี  อาคารประกอบ  ห๎องน้าํ  ห๎องสุขา  สนามเด็กเลํน  เครือ่งเลํนท่ีชํารุดให๎แข็งแรง  
ปลอดภัยพรอ๎มใช๎งาน  ทําความสะอาดบริเวรโรงเรียนดูแลรักษาความสะอาดบรเิวณอาคารสถานท่ี  
และหอ๎งเรยีน ขอรับความรํวมมือระหวํางหนวํยงานและองค์การอื่นท่ีเกี่ยวขอ๎ง 

2. กิจกรรมเรารักษ์โรงเรียน  ครูและนักเรยีนรวํมกันทําความสะอาดและจัดสภาพแวดลอ๎ม   
ให๎เอือ้ตํอการเรยีนรู๎  และไดร๎ับความรวํมมือจากบุคคลภายนอก 

3. กิจกรรมสร๎างความปลอดภัยจากยาเสพติด  อุบัตเิหตุ  คุกคามทางเพศ และการใช๎            
ความรุนแรง  

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยากหลากหลาย ระดับชั้นเรยีนและระดับโรงเรียน  และรวํม
กิจกรรมกับหนํวยงาน องค์กรอื่น เชํน  ประดษิฐ์ของใชจ๎ากกลํองนม  การจัดการขยะ  การทําปุ๋ยหมัก  
ประดษิฐ์ของใช๎จากเศษผา๎  สถานศึกษาปลอดภัย  เวรสีทาํความสะอาด  “ประชาธิปไตยในโรงเรียน” 
โรงเรียนปลอดขยะ   ธนาคารขยะในโรงเรยีน   ปลูกต๎นไม๎เพื่อพํอ  จิตอาสา  กิจกรรม 5 ส.  ลูกเสือ  
จิตอาสา พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  ปลูกผักสวนครัว  ทําปุ๋ยจากใบไม๎แห๎ง  ชุมนุมอย.น๎อย  การทําน้ําหมัก
ชีวภาพและน้ํายาอเนกประสงค์ 

5. กําหนดมาตรการทําโทษนักเรียน โดยไมํใช๎ความรนุแรง ห๎ามลงโทษด๎วยการตี 
6. ระบบดูแลชวํยเหลอืนักเรยีน 
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จุดเน้น 6 น้อมน าศาสตรพ์ระราชา 
วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและสรา๎งความเข๎าใจเก่ียวกับศาสตรพ์ระราชา หลักการทรงงาน น๎อมนํามาสูํ          
การปฏิบัติจริงเพือ่กําหนดเปน็จุดเดํนของโรงเรยีน บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. สํงเสริมให๎คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนเข๎ารบัการอบรมออนไลน์                      
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและหลักการทรงงานด๎านอื่นๆ  

3. จัดทําแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาให๎บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ปรชัญาและ 
จุดเน๎นของสถานศึกษา 

4. จัดทําโครงการแผนงาน ฐานการเรียนรู๎ฝึกทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการทรงงาน  

5. จัดการเรียนการสอนสอดคล๎องกับการนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรูณาการ           
กับการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรยีนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ  

6. พัฒนาจุดเน๎นในด๎านใดดา๎นหนึ่ง หรือบูรณาการ 1 กิจกรรม ให๎สอดคลอ๎งได๎หลายจุดเน๎น  
และสะท๎อนภาพการปฏิบัติจริง มีหลักฐานรอํงรอยในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถตรวจสอบได๎ 

7. วิเคราะห์ปัญหาในการเรียนรู๎แล๎วนํามาแก๎ปญัหาหรอืพฒันา ซ่ึงจะสํงผลตอํผู๎เรียนใหม๎ี 
พัฒนาการการเรียนรู๎ที่ดีข้ึนและการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี๎เอื้อตอํสภาพแวดล๎อม คํานงึถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคล  สํงเสริมและปลูกฝังการดําเนินชวีติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการนํา            
ภูมิปัญญาชาวบ๎านเข๎ามาให๎ความรู๎แกํนักเรียน  นํานกัเรยีนไปเรียนรูจ๎ากสถานท่ีจริง  
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ   

1. โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ ด๎วยกิจกรรมปลูกผักสวนครวัแบบ 
ผสมผสาน  เลี้ยงไกํ  เลี้ยงปลาดุกในบํอซีเมนต์  สหกรณ์โรงเรียน  ออมทรัพย์  เศรษฐกจิพอเพียงและ
อาหารกลางวันยัง่ยืน 

2. โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
(สําหรับโรงเรยีนในโครงการ กพด.)  ด๎วยกิจกรรมหลากหลาย เชํน  กิจกรรมเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน  
ปลูกพืชผักสวนครวั  ผักข้ึนค๎าง  แปลงสาธิตสตอเบอรร์ี่   ต๎นทานตะวัน  การเลี้ยงไกํไขํ  เป็ดไขํพันธุ์
กากีแคมเบลล์  การทําน้ํายาอเนกประสงค์  นํ้ายาล๎างจาน  น้ํายาถูพื้น  นํ้ายาปรับผ๎านุมํ  นํ้ายารีดผ๎า  
ตัดผมชาย-หญิง  การทําขนมและอาหารวําง  การทําโยเกริ์ตมัลเบอรี ่

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว๎ยทําหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมตาม 
ชํวงวัย บูรณาการการเรียนการสอนให๎ครูสอดแทรกศาสตร์พระราชาในทุกกลุํมสาระ และกิจกรรมปลูก
ผักกินเอง สรา๎งรายไดร๎ะหวํางเรียนให๎กับครอบครัว  สหกรณ์  ผ๎ามัดย๎อม  จัดทําป้ายนเิทศการศึกษา   
ท่ีเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เป็นแหลํงเรยีนรู๎ในโรงเรยีน  นํ้ายาอเนกประสงค์  รับประทานอาหารให๎   
หมดจาน  ออมทรัพย์  อาหารกลางวันยั่งยืน ธนาคารขยะ  ห๎องสมุดหรรษา  กิจกรรมอายุน๎อยรอ๎ยรา๎น  
ปลูกผัก  เพาะเห็ด  แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  งานประดิษฐ์ของใช๎  ของตกแตํง    
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4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์  ประกอบด๎วยกิจกรรมอบรม               
หน๎าเสาธง  โฮมรูม  สวดมนต์ประจําสัปดาห์  โรงเรียนคณุธรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสุจริต  
โครงงานคุณธรรม  สืบสานวฒันธรรมท๎องถิ่นไทยพวน  กิจกรรมวันสาํคัญ  กิจกรรมสาธารณประโยชน ์

5. จัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตอยํางหลากหลาย  เชํน   
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ตลาดนัดพอเพียง  ออมทรัพย์นักเรียน ตัดผม   
และเสริมสวยหญิง ทําปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  เป็นต๎น 
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ส่วนที่ 4 
ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น แนวทำงกำรพัฒนำ 

จากผลการนเิทศ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล  
(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ มีข๎อสังเกต ข๎อคิดเห็นเสนอแนวทาง   
การพัฒนา  ดังนี ้
งาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

1. ควรจัดทําและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาใหเ๎ป็นปัจจุบัน 
2. ควรรวํมกันวิเคราะห์สภาพปจัจุบันและความเป็นไปได๎ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสูํ 

ความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นเอกลักษณ์ของผู๎เรียน จากความต๎องการ  ความพรอ๎มของ
สถานศึกษาและชุมชน 

3. ควรมีกิจกรรม Active  Learning  ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนมีแผนรองรับ ด๎วยการ 
จัดกิจกรรมการเรยีนรู๎แบบโครงงานควรมีโครงงานที่หลากหลายในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เน๎น
กระบวนการคิด และควรมชีิน้งาน/ผลงานที่สะท๎อนทักษะการคิด  การจัดกิจกรรมการฝึกอาชพีให๎กับ
นักเรียนควรบรูณาการองค์ความรู๎ในวิชาอื่นๆ เข๎าไปดว๎ยเพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจมากข้ึน  

4. ควรเน๎นการจัดการเรียนรู๎ท่ีให๎สอดคลอ๎งกับการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี  21 ให๎นักเรียน 
ได๎เรียนรูจ๎ากการลงมือปฏิบัตจิริง 

5. การปลูกฝังระเบียบวินัยและเจตคติด๎านตํางๆ ให๎แกํนักเรียน ควรใช๎หลักการสร๎าง                  
วินัยเชิงบวกเพือ่สํงเสริมให๎นกัเรียนตระหนักและมีความคิดเห็นในทางท่ีดี และมวีินัยอยํางยั่งยืน 

6. เสนอแนะแนวทางการสอนชดเชย ปีการศึกษา 2563 สําหรับเวลาเรียนท่ีขาดไปในแตํละ               
ภาคเรียน อาจจะใช๎วธิีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังนี ้

     1) เรียนท่ีโรงเรยีน โดยเพิ่มเวลาเรียนในแตํละวัน เพิม่วันเรียนในแตํละสัปดาห์ (ควรเลือก
เสาร์หรืออาทิตย์เพียง 1 วัน) จัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร 

     2) เรียนท่ีบ๎าน โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ใช๎เวลาสอดคลอ๎งกับเวลาในตารางสอน  
ครูมอบหมายให๎นักเรยีนเรียนรู๎โดยใช๎ใบงาน เรียนรู๎จากสถานการณ์จริง การสํงเสริมการอํานฯลฯ 

     3) เรียนผํานออนไลน์ จัดการเรียนการสอนผํานออนไลน์ เลือกใช๎สื่อออนไลน์และสาระ 
การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการให๎เด็กเรียนรู๎ นับชัว่โมงการเรียนได ๎
(ตรวจสอบการเข๎าเรียน/มาเรียนของนักเรียนด๎วย) 

7. ควรสํงเสริมให๎ครู นักเรียนใชส๎ื่อและเทคโนโลยีมาให๎ในการเรียนการสอน เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
ของนักเรียนในการสืบค๎น และเพิ่มทักษะในการใช๎สือ่และเทคโนโลยีอยํางรูเ๎ทําทัน และมีวิจารณญาณ 
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8. ควรขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักเรยีน เน๎นการพัฒนา 
ทักษะการอาํนจับใจความ การพัฒนาทักษะการเขียนเรือ่ง และจัดกิจกรรมสํงเสริมการใช๎ภาษาองักฤษ
ในห๎องเรียนและในโรงเรยีน 

9. ควรพิจารณาการกําหนดคําเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหส๎อดคลอ๎งกับ 
บริบทและความตอ๎งการในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ดําเนินการพัฒนา
ระบบการนเิทศภายในใหเ๎ป็นกระบวนการของการทํางานรวํมกันระหวํางผูอ๎ํานวยการโรงเรียน  กับ 
คณะครูในการรักษาคุณภาพนักเรียนและสํงเสริมการดําเนินงานทุกงานของโรงเรียนท่ีรํวมกัน บนฐาน
ของการพัฒนาระบบการนเิทศภายในที่เป็นระบบ  เข๎มแข็งให๎มีความความตํอเนื่อง เชือ่มโยงการนิเทศ 
สูํการเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 

10. เสนอแนะด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรยีนในชวํงสถานการณ์                 
การแพรํระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ควรใชว๎ธิีการที่หลากหลาย เน๎นทักษะปฏิบัติ
มากกวําเนื้อหา มีการประเมินคุณภาพรายบุคคล โดยใช๎ผลงาน/ชิ้นงาน/การแสดงออกถึงความสามารถ
ด๎านตําง ๆ เพื่อให๎ได๎ทดสอบความรู๎ความสามารถรอบด๎าน ควรให๎โอกาสในการเรียนรู ๎การปรับแก๎ผล
การเรียน ตลอดจนให๎ขวัญและกําลังใจแกํนักเรียนทุกคน 

11. ควรนําผลการประเมินทุกระดับตั้งแตํระดับชั้นเรียน (รายวิชา) ระดับโรงเรียน  ระดับชาติ 
ไปใช๎เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

12. ควรมีการประเมินตามสภาพจริง เพือ่พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ  
13. ควรนิเทศภายในเป็นปัจจุบันและตํอเนื่อง ใช๎รูปแบบและวธิีการที่หลากหลาย เชํน                  

การสังเกต  การสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การสนทนากลุํมในรูปแบ PLC การนําเสนอสาระความรู๎โดยครู
และผู๎บริหารเป็นต๎น 

14. โรงเรียนขนาดเล็ก ครูไมํครบชั้น และไมํมีผู๎บริหารการจัดการเรยีนการสอนควรเน๎น 
การบูรณาการโดยใช๎กลุํมสาระการเรียนรูเ๎ป็นหลัก อาจจะบูรณาการภายในกลุํมสาระการเรยีนรู๎ หรอื
บูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ นําการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) มาชํวยในการเรียน
การสอน  เพือ่ให๎นักเรียนได๎รบัความรู๎ ความเข๎าใจในลักษณะองค์รวม สามารถเชือ่มโยงความรู๎และ
ประสบการณ์การเรียนรู๎ได ๎
 
ด้านการบรหิารบุคคล 

1. ควรวางแผนอัตรากําลังตามสภาพความจาํเป็นและขาดแคลน 
2. ควรเพิ่มการติดตาม  ให๎การแนะนําและชวํยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีผู๎บริหาร 

สถานศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารงานไมํนาน  ขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
เชิงรุกให๎ทันการเปลี่ยนแปลง ด๎วยการจัดทีมผู๎บริหารพีเ่ลี้ยงจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเดียวกัน  
หรือพื้นที่ใกล๎กัน  หรอืศึกษานิเทศก์รํวมแลกเปลี่ยนแนวทาง และเสริมพลังใจในการพฒันางานให๎เกิดผล
ดีตํอการพัฒนาคุณภาพนักเรยีน และคุณภาพของโรงเรียนให๎เป็นท่ียอมรับในชุมชน 
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2. ควรมีการกระจายอํานาจให๎กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทําน เพื่อใหเ๎กิดความ
เข๎มแข็งและความคลอํงตัว 
   3. เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญในการขับเคลื่อนงานและการสอนในโรงเรียนได๎
เสนอแนะให๎โรงเรียนวางแผนอัตรากําลังตามสภาพความจาํเป็นและขาดแคลน เชํน การประสบปัญหา
ขาดครูวิชาเอกภาษาไทย สํงผลทําให๎ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยต่ํากวําเป้าหมาย จงึควรวางแผนอัตรากําลัง
ตามสภาพความจําเป็นและขาดแคลน  เพื่อลดภาระท่ีโรงเรียนต๎องจ๎างครูด๎วยงบประมาณที่จัดหาเอง 
 
ด้านงบประมาณ 

     1.  ควรศึกษาระเบียบวําด๎วยการเงิน และพัสดุประกอบการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน         
เน๎น  ความโปรํงใสและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ 
  2. ควรจัดทําโครงการรองรับการใช๎เงนิงบประมาณปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปีของ 
โรงเรียนชัดเจนและการจัดทาํโครงการให๎หลอมรวมกิจกรรมท่ีคล๎ายกันไว๎ด๎วยกัน ภายใต๎โครงการ
เดียวกันเพื่อลดจํานวนโครงการให๎น๎อยลง 
     3. การของบประมาณซํอมแซม ควรขอในเรือ่งที่เป็นโครงสร๎างหลัก เชํน หลังคา คาน 
เสา หากเป็นเรือ่งทาสีอาคารเรียนยากท่ีจะได๎รับการพจิารณา 

 
ด้านการบริหารทั่วไป 

1. ควรมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของแตํละฝ่ายให๎ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.  ควรจัดทําโครงการให๎หลอมรวมกิจกรรมท่ีคล๎ายกันไว๎ดว๎ยกัน ภายใต๎โครงการเดียวกัน 

เพื่อลดจํานวนโครงการใหน๎๎อยลง 
3. ด๎านอาคารสถานท่ีบางสํวนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ควรพจิารณาปรับปรุงพัฒนาให๎มี 

สดใสสวยงาม ความเหมาะสมมากข้ึน ได๎แกํ โต๏ะ เก๎าอี้ บันได ราวบันได สภาพภายในห๎องเรียน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล๎อม เชํน  สวนหยอํม  แหลํงเรียนรูใ๎ห๎สํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน 

      4. ควรจัดให๎มีกิจกรรมสงํเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษเ์ห็นคุณคําของทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ๎มให๎มากข้ึน โรงเรียนอยูํระหวํางการพัฒนาด๎านอาคารสถานท่ี ได๎งบประมาณสร๎างอาคาร
ใหมํทดแทนอาคารเดิมท่ีชํารดุ 
 
6 จดุเน้น  ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครนายก 
จุดเน้น 1 ยกระดับผลสมัฤทธิ ์

1. ควรวางแผนการดําเนินงานมุงํพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน๎นท่ี 1 มุํงยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์   จุดเน๎นที่ 2 ทักษะคิดแคลวํคลํอง  และจุดเนน๎ท่ี 3 วํองไวเขียนอําน ใหเ๎ปน็ระบบการพัฒนา
นักเรียนให๎มีความตํอเนือ่งกันทุกระดับชั้นเรียน  และสํงเสริมพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรยีน แตํละวิชา  กิจกรรมประจําวัน  และโครงการ กิจกรรมพิเศษ
ระดับโรงเรียน และหรอืเข๎ารวํมกิจกรรมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องหรือหนวํยงานองค์กรอื่น 
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2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุํมสาระการเรยีนรู๎   
คุณครูสามารถสอนนักเรียนในเรื่องท่ีไมํถนัดโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีชวํย  ด๎วยการใช๎สือ่ 60 พรรษา การใช๎
สื่อ DLTV  จัดกิจกรรมสํงเสรมิพัฒนาทักษะการคิดอยํางตอํเนือ่ง 

3. การจัดการเรยีนรู๎ตามแนวทาง Active Learning มีกิจกรรมหลากหลาย  สํวนใหญจํัดใน 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ เน๎นงานอาชพีโดยเฉพาะอาชพีที่มีในท๎องถิ่น เชํน  กระยาสารทมะยงชิด น้ําด่ืม  
ควรมีการเชื่องโยงกับการเรียนรู๎กลุํมสาระอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องด๎วยการเพิ่มเติมกิจกรรมเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรูใ๎นท๎องถิ่น เชํน เมืองประวัติศาสตร์ดงละคร  ตามบริบทพื้นที่ต้ัง 

4. ควรสํงเสริมให๎ครูออกแบบกิจกรรมท่ีกระตุ๎น  สํงเสริม และพัฒนาให๎นักเรียนได๎ใช๎ทักษะ 
การเรียนรู๎ ให๎สามารถนําเสนอความสามารถด๎านภาษาองักฤษตามระดับชั้น  และชวํงวยั 
จุดเน้น 2 ทักษะคดิแคลว่คล่อง 
          1. ควรสํงเสริมให๎นักเรียนจดบันทึกกระบวนการทีเ่กิดจากการเรียนรู๎ และสร๎างชิ้นงาน         
จากเครื่องมอืเทคโนโลยีที่ได๎รบัการสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนประชารฐั 

2. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมสํงเสริมการคิดให๎มากข้ึน ไมํเพยีงเฉพาะการคิดเลขเรว็ การคิด
คํานวณ 
 
จุดเน้น 3 ว่องไวเขียนอ่าน 

1. คุณครูมีความมํุงมั่นในการพฒันาผู๎เรียนให๎อาํนออกเขียนได๎ ควรกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
การเขียนท่ีหลากหลาย และในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมการใช๎ภาษาองักฤษใน
ห๎องเรียนและในโรงเรียน 

2. ควรเน๎นฝึกการคัดลายมือ การอํานรูเ๎รือ่ง การอาํนจับใจความ การเขียนเรือ่ง การเขียนตาม 
จินตนาการ 

3. ควรเน๎นการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความ การพัฒนาทักษะการเขียนเรือ่ง และควรจดั 
กิจกรรมสํงเสริมการใชภ๎าษาอังกฤษในหอ๎งเรียนและในโรงเรียน 
 
จุดเน้น 4 สื่อสารเทคโนโลยี 

ครูมีการใช๎สือ่เทคโนโลยีในการสอนนักเรียน ควรเน๎นให๎นกัเรียนใชส๎ื่อเทคโนโลยี                         
อยํางปลอดภัย มวีิจารณาญาณ  ควรระมัดระวังในเรือ่งการใช๎โทรศัพท์ของนักเรียน การเลอืกอําน/           
ดูในสิ่งท่ีเป็นประโยชน ์
 
จุดเน้น 5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม 

1. โรงเรียนขยายโอกาส มีปัญหาของสังคมไทยท่ีเป็นปัญหาสาํคัญอยํางหนึ่งคือ การรงัแก  
กลั่นแกล๎ง หรือการบูลลี่ในโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใหล๎ดการทําร๎ายจิตใจผํานคําพูด 
สนับสนุนการสงํตํอคําพูดสร๎างสรรค์ในสังคมไทย ซึ่งจะสอดคล๎องกับจุดเน๎นท่ี 5 จัดการดีสิ่งแวดลอ๎ม 
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2. โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรงุ ภูมิทัศน์ สวยงามและความปลอดภัย กําลังดาํเนินการ 
เรื่องรื้อถอนอาหาร และสร๎างอาคารใหมํ  รวมถึงมีการจัดสภาพบรรยากาศในห๎องเรียน  
นอกห๎องเรียนไว๎อยาํงสะอาด และสวยงามดีมาก 
 
จุดเน้น 6 น้อมน าศาสตรพ์ระราชา 

1.  ควรจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ เรื่องศาสตรพ์ระราชา และบูรณาการกลุํมสาระการเรยีนรู๎ 
เกี่ยวกับศาสตรพ์ระราชามากข้ึนและนําไปใชใ๎นชวีิตได๎  โดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎สอดคล๎องกับ            
การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี  21 ให๎นักเรียนได๎เรียนรูจ๎ากการลงมือปฏิบัติจรงิ นําหลักปรัชญาของ            
เศรษฐกิจพอเพยีง “3 หํวง 2 เงื่อนไข”  มาปรับใช๎ในการเรียนการสอน โดยให๎นักเรยีนได๎ลงมือเรียนรู๎
จากการของจริง โดยเข๎ารวํมกับมูลนิธิชัยพัฒนา หรือหนํวยงานองค์กร  ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ให๎นักเรียนได๎
เข๎าใจความคิดรวบยอดอยํางแท๎จริง 

2. ควรดําเนินการจุดเน๎นการน๎อมนําศาสตร์พระราชาให๎โดดเดํน ตํอยอดการเข๎ารับ    
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                             
และการเข๎ารํวมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ใหเ๎กิดความตํอเนื่องยัง่ยืน 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
....................................... 

        ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  จะดําเนินการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น.ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกําหนดปฏิบัติการนิเทศ ระหว่างวันที่  ๑ – ๕  มีนาคม  256๔            
ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๔๘ โรงเรียน 

                 เพื่อให้การดําเนินงานเปนนไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 และ
มาตรา 45  (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และมาตรา  24                            
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ดังนี ้
1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่ให้คําปรึกษา  กํากับดูแลช่วยเหลือ  อํานวยความสะดวกและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ    
    ประกอบด้วย 
 1.1 นายเสรี  ขามประไพ          ผู้อํานวยการ สพป.นครนายก           ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอภิชัย ซาซุม              รองผู้อํานวยการ สพป.นครนายก                   รองประธาน 
    ๑.๓ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย  รองผู้อํานวยการ สพป.นครนายก            รองประธาน 
    ๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ        รองผู้อํานวยการ สพป.นครนายก                            รองประธาน 
    ๑.๕ นางสุบิน  ณ อัมพร           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน         กรรมการ 
 1.๖ นายบัญชา  รัตนมาลี          หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา         กรรมการ 
 1.๗ นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมฯ           กรรมการ 
 1.๘ นางประภร  พูลศิลป์          หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
                                                                                                                       กรรมการ 
 ๑.๙ นางสุชญา  บํารุงกิจ   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                         
                                                                                                                       กรรมการ 
 1.๑๐ นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี        ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                                                                                      กรรมการและเลขานุการ 
    1.๑๑ นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการนิเทศ....   
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2. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารงาน                       
และงานตามจุดเน้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
  คณะกรรมการชุดท่ี 1  

๑. นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย   รองผู้อํานวยการ สพป.นครนายก            ประธานกรรมการ 
๒. นายจําลอง  เรียงศรีเจริญพร กรรมการ ก.ต.ป.น.          กรรมการ 
๓. นายบัญชา  รัตนมาลี         ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก         กรรมการ 

        ๔. นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร์     ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก       กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการชุดท่ี 2   
  ๑. นายเสรี  ขามประไพ          ประธาน ก.ต.ป.น.            ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี  กรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น.          กรรมการ 
  ๓. นายประจักษ์  โพพิจิตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยายฉิม          กรรมการ 
  ๔. นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะกา          กรรมการ 
  ๕. นางสุบิน  ณ อัมพร  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก  กรรมการและเลขานุการ 
     คณะกรรมการชุดท่ี 3  

๑. นายประเวช สุขประสงค์      กรรมการ ก.ต.ป.น.           ประธานกรรมการ 
๒. นายถาวร  สังออน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา           กรรมการ 
๓. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก          กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญยืน  มูลศรี  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  กรรมการและเลขานุการ 

    คณะกรรมการชุดท่ี ๔    
 ๑. นายบุญชิต รอดแก้ว  กรรมการ ก.ต.ป.น.           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายละออง  เหนือเกาะหวาย ผู้อํานวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์        กรรมการ 
 ๓. นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม         กรรมการ 
 ๔. นางชวนชื่น  ทัศนา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก          กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดท่ี ๕ 
๑. นายวินัย  อ่ําประเวทย์  กรรมการ ก.ต.ป.น.           ประธานกรรมการ 
๒. นายจีรพงษ์ เขตรําพรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ         กรรมการ 
๓. นางประภร พูลศิลป์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก         กรรมการ 
๔. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการชุดท่ี ๖ 
๑. นายอภิชัย ซาซุม              รองผู้อํานวยการ สพป.นครนายก              ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรักษ์  ไวยศิลป์  กรรมการ ก.ต.ป.น.          กรรมการ 
๓. นางบุญณิศา  มะสิโกวา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก           กรรมการ 
๔. นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุดที่ ๗ ... 
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คณะกรรมการชุดท่ี ๗ 
๑. นายสวัสดิ์ เดชกัลยา  กรรมการ ก.ต.ป.น.           ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอุษณีย์  รักซ้อน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22         กรรมการ 
๓. นายโสภณ อั๋นบางไทร  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก         กรรมการ 
๔. นางสาวสุชาดา ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๘ 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ        รองผู้อํานวยการ สพป.นครนายก          ประธานกรรมการ 
๒. นางณัฏฐนันท์  นวนสําเนียง   กรรมการ ก.ต.ป.น.           กรรมการ 
๓. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก                  กรรมการ 
๔. นางสุชญา  บํารุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  กรรมการและเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์                
แก่ทางราชการต่อไป 

   ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เปนนต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่         เดือน กุมภาพันธ ์  พ.ศ.  25๖๔ 
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ภาคผนวก ข 
แบบนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยองค์คณะบุคคล 

(ก.ต.ป.น.)  ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



 

  
รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

แบบนิเทศ  ติดตามการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบคุคล ก.ต.ป.น.  
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

  ชื่อโรงเรียน ………...........…………........… ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา …………............………... 
อําเภอ……………………..................วัน เดอืน ป ท่ีดําเนินการนิเทศ ติดตามฯ…………...............….......……… 
คณะนิเทศท่ี...............…………………………………......................................................................................... 
 

ค าช้ีแจง  แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 
             ปีการศึกษา 2563  แบํงออกเป็น  2 ตอน ประกอบด๎วย 
  ตอนที่ 1 การดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา 
   1. ด๎านวิชาการ 

2. ด๎านการบริหารงานบุคคล 
  3. ด๎านงบประมาณ 
  4. ด๎านการบริหารทั่วไป 
 ตอนที่ 2 การดําเนินการตาม 6 จุดเน๎น ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 2. ทักษะคิดแคลํวคลํอง 
 3. วํองไวเขียนอาํน 
 4. สื่อสารเทคโนโลย ี
 5. จัดการดีสิ่งแวดลอ๎ม 
 6. น๎อมนําศาสตร์พระราชา 
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ตอนที่ 1 การด าเนินงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง  : โปรดทําเครือ่งหมาย  ( )  ให๎ตรงกับรายการปฏิบัติ/ระดับการปฏิบัติงาน 

ข้อ รายการ 
การปฏบิัต ิ ระดับการปฏบิัติงาน 

ปฏบิัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ 5 4 3 2 1 
ด้านวิชาการ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลอ๎งกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ท่ีกําหนดให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู๎ และตวัชีว้ัด กลุํมสาระการเรยีนรู๎
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์                              
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

       

2. จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560        
3. สถานศึกษาประกาศคําเปา้หมายตามมาตรฐาน

การศึกษา เพือ่การประกันคุณภาพภายใน 
       

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีเน๎นการให๎ผู๎เรียน             
เป็นผู๎ลงมอืปฏิบัติ Active Learning ครอบคลุมทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎  

       

5. ใช๎สือ่นวัตกรรมการเรยีนรู๎ที่ทันสมัยหลากหลายและ
สอดคลอ๎งกับระดับผู๎เรยีน 

       

6. จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.)ครบถ๎วน 
สมบูรณ์  เป็นปัจจุบันเป็นไปตามระเบยีบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

       

7. มีการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน        
ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากําลังข๎าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท 
       

2. มีระบบการบริหารจัดการด๎านบุคลากร จัดบุคลากรได๎
เหมาะสมกับความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

       

3. มีการจัดทํามาตรฐานการปฏบิัติงานของบุคลากร           
แตํละฝ่ายอยํางชัดเจน 

       

4. สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให๎ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ หรือได๎รับรางวลั 
ในระดับตําง ๆ 
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ข้อ รายการ 
การปฏบิัต ิ ระดับการปฏบิัติงาน 

ปฏบิัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ 5 4 3 2 1 
5. สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

มีวินัยในตนเอง ยอมรับและนบัถือ ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนยีมและแบบแผนอนัด ี
ของสังคม รวมท้ังเป็นแบบอยํางท่ีดี 

ด้านงบประมาณ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา มีสํวนรวํมในการวางแผน

กําหนดแนวนโยบายในการจดัตั้งงบประมาณ 
       

2. แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

       

3. จัดทําคําสั่งหรอืบันทึกมอบหมายผู๎ทําหน๎าท่ีรับ            
– จํายเงินอยํางชัดเจน 

       

4. การใช๎จํายแตลํะโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

       

5. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นปัจจุบัน         
ด้านการบริหารทั่วไป 
1. การพัฒนาระบบเครอืขํายข๎อมูลสารสนเทศ              

ให๎มีความพรอ๎มและเชือ่มโยงข๎อมูลกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

       

2. การประชาสัมพันธ์ การรับนกัเรียนผํานชํองทางท่ี
หลากหลาย  

       

3. การจัดบรรยากาศในหอ๎งเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่
เป็นปัจจุบัน และมีพรอ๎มในการใช๎งาน 

       

4. มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

       

5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลชวํยเหลือ
นักเรียนอยํางครอบคลุม 

       

6. โรงอาหาร มีความสะอาดเปน็ระเบียบเรยีบร๎อย               
โต๏ะ เก๎าอี้สะอาด แข็งแรงและจัดเป็นระเบียบ              
บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารสะอาด 

       

7. ห๎องน้ํา-ห๎องสุขา มีการรักษาความสะอาดอยูํเสมอ         
ติดป้ายห๎องน้ําชาย/หญิง หรอืสญัลักษณ์ที่ชัดเจน  

       

8. สนามหญ๎า  สวนหยอํม  สนามกีฬา  มีการดูแลรักษา 
มีการจัดตกแตํงให๎อยูํในสภาพที่เรียบรอ๎ย สวยงาม 
และปลอดภัย 

       

41
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ตอนที่ 3 การด าเนินการตาม 6 จุดเน้น ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ ์

วิธีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ข้อสังเกต / ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
ทักษะคดิแคลว่คลอ่ง 

     วิธีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

    โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

   ข้อสังเกต / ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

2. ว่องไวเขียนอ่าน 
      วิธีด าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
    โครงการ /  กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
     ข้อสังเกต / ข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการฯ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
สื่อสารเทคโนโลยี 

     วิธีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

    โครงการ /  กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

     ข้อสังเกต / ข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการฯ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ปีการศกึษา 2563 

                       

3. จัดการดีสิ่งแวดลอ้ม 
     วิธีด าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
    โครงการ /  กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
     ข้อสังเกต / ข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการฯ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
น้อมน าศาสตรพ์ระราชา 

     วิธีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

    โครงการ /  กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

     ข้อสังเกต / ข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการฯ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

44
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สรุปผลการนิเทศ  ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ชื่อโรงเรียน..............................................................................................................................  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา …………............……...............................................................................  
อําเภอ……………………........วนั เดือน ป ท่ีดําเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ…………...............…..…...…… 
คณะนิเทศท่ี….......................………………………..................................................................................... 
 
การวิเคราะหขอมูล ตอนที่ 1 การดําเนินงาน 4 ด๎านของสถานศึกษา 

วิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบประเมินมาตราสวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยพิจารณาจาก
คําเฉลี่ยของรายการประเมินจําแนกเป็นรายด๎าน ใช๎เกณฑ์การแปลผลระดับปฏิบัติจากคําเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย    4.51-5.00  หมายถึง    ดีเยี่ยม 
คาเฉลี่ย    3.51-4.50  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย    2.51-3.50  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย    1.51-2.50  หมายถึง  พอใช ๎
คาเฉลี่ย    1.00-1.50  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. ด๎านวิชาการ  ระดับปฏิบัต.ิ...............  

2. ด๎านการบริหารงานบุคลากร   ระดับปฏิบัต.ิ...............   

3. ด๎านงบประมาณ   ระดับปฏิบัต.ิ...............  

4. ด๎านการบริหารทัว่ไป   ระดับปฏิบัต.ิ...............  
ภาพรวมทุกดาน    
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       
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สรุปภาพรวม 
ตอนที่ 3 การดําเนินการตาม 6 จุดเน๎น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ ์
วิธีด าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
ทักษะคดิแคลว่คลอ่ง 

วิธีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

    โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       

ปีการศกึษา 2563 

                       

ว่องไวเขียนอ่าน 
วิธีด าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
สื่อสารเทคโนโลยี 

วิธีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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2. จัดการดีสิ่งแวดลอ้ม 
วิธีด าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
          6. น้อมน าศาสตร์พระราชา 

วิธีด าเนินการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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ปีการศกึษา 2563 

                       

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ตดิตามฯ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
ตัวอย่าง ภาพประกอบกจิกรรมการปฏิบตัิการนิเทศฯ 
 
 
 
 

ภาพถ่าย 1-2 ภาพ 
 
 
 
โรงเรียน
................................................................... 
 

 
 
 
 

ภาพถ่าย 1-2 ภาพ 
 
 
 
โรงเรียน
................................................................... 
 

 
(ลงชือ่)……………………………………………...ผู๎ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 

                              (…………………………………………….) 
 

ลงชือ่)……………………………………………...ผู๎ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
 

ลงชือ่)……………………………………………...ผู๎ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
 

ลงชือ่)……………………………………………...ผู๎ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
 

ลงชือ่)……………………………………………...ผู๎ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบฯ 
                              (…………………………………………….) 
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ภาคผนวก ค 
สถานศึกษาเป้าหมาย มีการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างได้ 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัดการศกึษา โดยองค์คณะบุคคล  (ก.ต.ป.น.)                       
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จากผลการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล        
(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ พบผลงานของโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ เป็นผลงานท่ีภาคภูมิใจ และเป็นแบบอยํางได๎ โดยนําเสนอเป็นรายโรงเรียน  

การด าเนินงาน 4  ด้านของสถานศกึษา 
แบบอย่างด้าน ช่ือสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคณุภาพฯ การด าเนินการ 

การบรหิาร
วิชาการ 

อนุบาลนครนายก ทําช๎าง – วังกระโจม กระบวนการบริหารวิชาการมี
แผนงาน  โครงการท่ีสอดคลอ๎ง
กับบริบทสํงผลให๎การพัฒนา
คุณภาพนักเรียนเรียนรู๎ได๎ตาม
ความสนใจเกิดการเรียนรู ๎
ทุกด๎าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงตํอเนื่อง 

การบรหิารบุคคล วัดสันตยาราม พรหมณ ี จัดโครงสร๎างการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน
สอดคลอ๎งกับเป้าหมาย    
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด๎วยการเพิ่มกลุํม
งานบริหารงานโครงการตาม
พระราชดาํริฯ สํงผลให๎นักเรียน
ได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎จาก
กิจกรรมท่ีหลากหลายจากการ
ปฏิบัติจริง 

การบรหิารทัว่ไป วัดสบกเขียว หินตั้ง- ศรีนาวา บริหารจัดการศึกษามุํงเน๎น
พัฒนานักเรียนให๎มคุีณธรรมนํา
ความเกํง ดําเนินการวางแผน
งานโครงการสํงเสริมสนับสนนุ
พัฒนานักเรียนดว๎ยข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล  จัด
บรรยากาศของหอ๎งเรียน  
แหลํงเรยีนรู๎ภายในโรงเรียน 
รวมถึงสิ่งแวดล๎อมท่ีท่ีสํงเสริม
ให๎เกิดการเรยีนรู๎  นักเรียน
ได๎รับการดูแลสํงเสริม 
ชํวยเหลอือยาํงท่ัวถึง 
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แบบอย่างด้าน ช่ือสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคณุภาพฯ การด าเนินการ 
การบรหิารทัว่ไป ชุมชนวัดศรนีาวา

(ดิลกชนศรีนาวา) 
หินตั้ง- ศรีนาวา จัดบริบท  อาคารสถานท่ี  โต๏ะ

เก๎าอี้ที่นั่งเรียนของนักเรียนมี
ความเหมาะสม  สถานท่ี แหลํง
เรียนรู๎มีความสะอาด  
เรียบรอ๎ย  ชุมชนมีสวํนรวํมใน
การสนับสนุนโรงเรียนอยําง
ตํอเนือ่ง  

วัดวังทิพย ์- 
พันธาราม 

เขาพระ -  บ๎านใหญ ํ บริหารจัดการดว๎ยการบรูณา
การในขอบขํายงานบริหาร
ท่ัวไปให๎มีความพรอ๎มเหมาะสม 
เอือ้ตํอการสํงเสริมให๎นักเรียน
ทุกระดับชั้นเกิดการเรียนรู๎
อย่างท่ัวถึง มีความสุขโรงเรียน
ได้รับการยอมรับ  สนับสนนุ
ร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงาน 
องค์กร 

 
การด าเนินการตาม 6 จดุเน้น  ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครนายก 
 
แบบอย่างด้าน ช่ือสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคณุภาพฯ การด าเนินการ 

จุดเน้น 1  

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

 

วัดโพธิ ์ ปากพล ี กิจกรรม “ครูตํางชาติจิตอาสา” 
นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได๎ดีข้ึน มีความ
กล๎าแสดงออกในการทักทาย
พูดคุยกับชาวตํางชาติมากข้ึน 
เปนนพื้นฐานของการเรียนรู้
ภาษาท่ี 3 สํงเสริมให๎นักเรียนมี
พื้นฐานการเรียนรู๎ในทศวรรษท่ี 
21 
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แบบอย่างด้าน ช่ือสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคณุภาพฯ การด าเนินการ 
จุดเน้น 2   

ทักษะคดิ -

แคล่วคล่อง 

 

วัดพราหมณ ี สาริกา กิจกรรมการเรียนรู๎โครงงาน 

บูรณาการกับการผลิตและใช๎
สื่อท่ีเหมาะสมกับความสนใจ
และชวํงวัยของนักเรียน 
สอดคลอ๎งกับวัฒนธรรมท๎องถ่ิน
ชุมชนจังหวัดด๎วยโครงงานผา๎
มัดย๎อมสีจากดอกสพุรรณิการ์ 
(ดอกไม๎ประจาํจังหวัด) และ
โครงงานภาษาไทยด๎วยสื่อ
เทคโนโลยี ท่ีตรงกับความสนใจ
ของนักเรียน ดว๎ย Youtube 

จุดเน้น 3   

ว่องไวเขียนอ่าน 
วัดสุนทรพชิิตาราม องครักษ์รวมพลัง กิจกรรมการเรียนรู๎แก๎ปัญหา

การอํานด๎วย “บันไดทักษะ 4 
ข้ั น ”สํ ง เ ส ริ ม ให๎ นั ก เ รี ย นมี
ความสามารถในการอํานออก
เขียนได๎ มีพื้นฐานในการอําน
คลํอง เขียนคลํอง 

จุดเน้น 4   

สื่อสารเทคโนโลยี 
วัดหนองทองทราย ศรีจุฬา ดงละคร ดอนยอ สถานศึกษามีความพรอ๎มด๎าน

สื่อเทคโนโลยี นํามาใช๎บริหาร
จัดการและสํงเสริมการใช๎สื่อ     
และเทคโนโลยอียํางเป็นระบบ  
นักเรียนได๎รับโอกาส เกิดการ
เรียนรูจ๎ากการใชส๎ื่อและ
เทคโนโลยีที่ปลอดภัย  
เหมาะสม 

จุดเน้น 5   
จัดการด ี-

สิ่งแวดล้อม 

บ๎านดงแขวน ปากพล ี มีการจัดการด๎าน
สภาพแวดลอ๎ม                     
พื้นที่ให๎นักเรียนปลอดภัย 
มั่นคง นําอยูํ นําเรียน  สะอาด 
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แบบอย่างด้าน ช่ือสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคณุภาพฯ การด าเนินการ 
จุดเน้น 6   
น้อมน า - 
ศาสตรพ์ระราชา 

วัดสันตยาราม พรหมณ ี บริหารจัดการศึกษาน๎อมนํา
ศาสตร์พระราชามาใช๎ในการ 

จัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ  
อัตลักษณ์สถานศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษา สือ่ 

แหลํงเรยีนรู๎สํงเสริมให๎นักเรียน
เกิดการเรียนรู๎ศาสตรพ์ระราชา 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบการนิเทศติดตาม การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                      

โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)  ปีการศึกษา 2563 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี 
 

โรงเรียนวดัสันตยาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวดัสุตธรรมาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวดัเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระ – บ้านใหญ่ 
 

โรงเรียนวดัท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียน วัดสมบูรณ์สามคัค ี(ปากช่องประชานุกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน วัดวงัทิพย์พันธาราม 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง – วังกระโจม 
 

โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน วัดท่าทราย 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง – ศรีนาวา 
 

โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียน วัดคีรีวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน วัดสบกเขียว 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา – ดงละคร – ดอนยอ 

 
โรงเรียน วัดสันตวิัฒนาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียน วัดบางปรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน วัดหนองทองทราย 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา 
 

โรงเรียน บ้านดงวทิยาคาร                   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียน วัดพราหมณ ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนวงัดอกไม ้
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี 
 

โรงเรียน บ้านโคกสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียน บ้านดงแขวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน วดัเกาะกา 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี 
 

โรงเรียน วดัพรหมเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน วัดโพธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน อนุบาลปากพล ี
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านพริก – พิกุลออก 
 

โรงเรียน บ้านคลอง 31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียน วดัโพธิ์แก้วเบญจธาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียน วัดหนองคันจาม 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา – บ้านพร้าว – ศรีกระอาง 
 

โรงเรียน วัดทองย้อย (วฒุิกรประชานุกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โรงเรียน บ้านเขาดิน (แสงสว่างวทิยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน บ้านหนองกันเกรา 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ – เขาเพ่ิม  
 

โรงเรียน ชุมชนวัดป่าขะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน บ้านเขาหัวนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน วดัเนินสะอาด 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์รวมพลัง  
 

โรงเรียน วดัจันทร์เรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน บ้านเตยใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน วัดสุนทรพิชิตาราม 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า  
 

โรงเรียน บ้านคลอง 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน วัดอารีราษฎร ์

 

 
 

โรงเรียน วดัราษฎร์ประดษิฐ ์
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา  
 

โรงเรียน บ้านกลางคลอง 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี 
 

โรงเรียน บ้านคลองหกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

โรงเรียน บ้านหัวหมอน 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
นายเสรี  ขามประไพ  ผู๎อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ           รองผู๎อํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
นางวาสริินทร์   รัตนมาล ี           ผู๎อํานวยการกลุํมนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 นางประภร  พูลศิลป์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางสุบิน  ณ อัมพร   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นายบัญชา  รัตนมาล ี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางสุชญา  บํารุงกิจ    ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางอรญัญา  สุธาสิโนบล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางบุญณิศา  มะสิโกวา                ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางสาววิรยิาภรณ์  อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นายโสภณ  อั๋นบางไทร  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวขวัญยืน  มูลศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางชวนชื่น  ทัศนา   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 นางสาวสุชาดา  ทองอยูํ      ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

บรรณาธิการ 
 นางสาววิรยิาภรณ์  อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการและเขียนรายงาน 
นางวาสริินทร์   รัตนมาล ี ผู๎อํานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 นางสาววิรยิาภรณ์  อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

ออกแบบปก   
        นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
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