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ค ำน ำ 
 
  การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ แบ่งออกเป็น 
๒ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๑๙ โรงเรียน     
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาสนองต่อ
มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้น
กระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องในชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ สามารถร่วมมือกัน             
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งผล   
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาผู้ เรียน           
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการเปิดเรียนและการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษาจึงให้มีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในส่วนที่  ๓ และส่วนที่  ๔ ให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์  เน้นการส่งเสริม                 
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความปลอดภัยของทุกคน ไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัส ดังกล่าว 

  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง) นี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา 
๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทน า ส่วนที่ ๒ ทิศทางการจัดการศึกษา ส่วนที่ ๓ กรอบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และส่วนที่  ๔ แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา             
เพ่ือยกระดับคุณภาพคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา       
ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ก าหนดกรอบทิศทาง วางแผน และจัดท าแผนปฏิบัติการ         
นิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
      

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
       เมษายน  ๒๕๖๔ 
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สำรบัญ 
   หน้ำ 
ค ำน ำ   ก 

สำรบัญ   ข 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ ๑ 
 สภำพทั่วไป  
 ข้อมูลพื้นฐำน  
  ๑. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๒. จ านวนและขนาดของโรงเรียน  
  ๓. จ านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครูและนักเรียน จ าแนกรายอ าเภอ  
  ๔. บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๕. เขตปฏิบัติการนิเทศ  
  ๖. โครงสร้างการบริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๗. ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
    
ส่วนที่ ๒ ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
           ประถมศกึษำสระบุรี เขต ๑ 

๒๓ 

  วิสัยทัศน์  

  พันธกิจ  

  เป้าประสงค์  

  ค่านิยมองค์กร  
  จุดเน้นการด าเนินงาน  
ส่วนที่ ๓ กรอบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ๒๗ 
  กรอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
      ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
  กรอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส าหรับครูผู้สอน  
ส่วนที่ ๔ แผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
           ปงีบประมำณ ๒๕๖๔ 

๔๘ 

  แผนนิเทศที่ ๑ – ๑๙  
  แผนงาน โครงการและกิจกรรม  
    
คณะท ำงำน    
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 

สภำพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่  437/3  ถนนมิตรภาพ                      
ต าบลปากเพรียว  อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทาง 108  กิโลเมตร ประกอบด้วย  8  อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอเสาไห้ อ าเภอหนองแซง อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอหนองโดน อ าเภอบ้านหมอ 
อ าเภอดอนพุด  และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ         อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันออก   อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี (สพป.สระบุรี เขต 2) 
 ทิศใต้          อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี (สพป.สระบุรี เขต 2) 
 ทิศตะวันตก     อ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา  
                              เขต 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564  ) 

อ.แก่งคอย  
(สพป.สระบุรี เขต ๒) 

อ.ท่าเรือ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑) 

อ.ภาชี 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

อ.หนองแค 
(สพป.สระบุรี เขต ๒) 
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 1. จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  1.1 จ ำแนกตำมวุฒิทำงกำรศึกษำ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา จ านวน  1,111 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน      0  คน 
  ปริญญาตรี จ านวน   754  คน 
  ปริญญาโท จ านวน   331 คน 
  ปริญญาเอก จ านวน      7 คน 
  1.2 จ ำแนกตำมวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ครูผู้ช่วย  ชาย จ านวน     32 คน 
   หญิง จ านวน   156  คน           รวม      188 คน 
  คศ.1 ชาย จ านวน     38 คน 
   หญิง จ านวน   202  คน           รวม      240 คน 
  คศ.2 ชาย จ านวน     21 คน 
   หญิง จ านวน   130  คน           รวม      151 คน  
  คศ.3 ชาย จ านวน     98 คน 
   หญิง จ านวน   415  คน           รวม      513 คน 
   1.3 จ ำแนกอำยุข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
   อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน   420 คน 
   อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน   194 คน 
   อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน   243 คน 
   อายุน้อยกว่า     31 ปี    จ านวน    235   คน  
  หมายเหตุ  รวมข้อมูลครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ จ านวน  212  คน 
 2. จ ำนวนและขนำดโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 119 โรงเรียน และ
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน 14 โรงเรียน  
                     โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป)   จ านวน  1  โรงเรียน 
            โรงเรียนขนาดใหญ ่  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) จ านวน  4  โรงเรียน 
  โรงเรียนขนาดกลาง  (นักเรียน 121 – 600 คน)  จ านวน  37  โรงเรียน 
            โรงเรียนขนาดเล็ก  (นักเรียน 1 – 120 คน)  จ านวน  77  โรงเรียน 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาดและอ าเภอ 

    (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) 
 

ขนาด 
โรงเรียน 

จ านวน (โรงเรียน) รวม 
เมือง 

สระบุรี 
หนอง
แซง 

เสา
ไห้ 

บ้าน
หมอ 

พระพุทธ
บาท 

หนอง
โดน 

ดอน
พุด 

เฉลิม      
พระเกียรติ 

ทั้งสิ้น 

1 – 120 10 7 13 14 16 4 2 11 77 
121 – 600 10 3 4 4 8 2 1 5 37 
601 – 
1,500 

1 0 1 1 0 0 0 1 4 

1,501 ขึ้นไป 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
รวม 22 10 18 19 24 6 5 17 119  

 3.  จ ำนวนโรงเรียน  ห้องเรียน  ครูและนักเรียน จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน   (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

 จ านวน  
อ าเภอ 

   
นักเรียน (คน) ครู : 

 
โรงเรียน คร ู ห้องเรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม ม.ต้น รวม นักเรียน 

1. เมืองสระบุรี  22 323 272 1,135 4,805 487 6,427 1:20 
2. หนองแซง 10 57 81 169 667 46 882 1:15 
3. บ้านหมอ 19 140 169 454 1,564 137 2,155 1:15 
4. เสาไห้ 18 142 164 551 1,691 - 2,242 1:16 
5. พระพุทธ
บาท 

24 232 227 689 2,473 246 3,408 1:15 

6. หนองโดน 6 38 54 101 454 74 629 1:17 
7. ดอนพุด 3 23 26 57 377 - 434 1:19 
8. เฉลิม 
พระเกียรติ 

17 166 167 521 2,084 420 3,025 1:18 

รวม 119 1,111 1,160 3,677 14,115 1,410 19,202 1:17 
 

4. บุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี  3  บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

 
สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 
ชาย หญิง ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
เชี่ยว 
ชาญ 

ช านาญ 
การพิเศษ 

ช านาญ
การ 

ศึกษานิเทศก ์ 2 4 0 5 1 0 6 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2 2 0 0    

รวม 2 6 2 6 1 0 6 1 
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   * อายุเฉลี่ย  49 ปี  
 
 5. เขตปฏิบัติกำรนิเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 แบ่งเขตปฏิบัติการนิเทศออกเป็น  13  เขต
ปฏิบัติการนิเทศ ดังนี้ 
  1.1  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน   
  1.2  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย 
  1.3  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนหนองแซง 
  1.4  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนเสาไห้  
  1.5  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์ 
  1.6  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา 
  1.7  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอทุ่งรวงทอง 
  1.8  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท กลุ่ม 1 
  1.9  เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท กลุ่ม 2 
  1.10 เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนหนองโดน 
  1.11 เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนดอนพุด 
  1.12 เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม 1 
  1.13 เขตปฏิบัติการนิเทศกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม 2  
 
 6.  โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แบ่งการบริหารงาน ดังนี้ 
  6.1 แบ่งตามภาระงาน (Function  Based) 
   6.1.1 งานธุรการ 
   6.1.2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
   6.1.3 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   6.1.4 กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6.1.5 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   6.1.6 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
   6.1.7 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  6.2  แบ่งตามเขตปฏิบัติการนิเทศ (Area  based) มีทั้งสิ้น  13  เขตปฏิบัติการนิเทศ โดยใช้
กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
  6.3  แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Subject  based) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 งาน และ 1 
กิจกรรม ได้แก่ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   งานจัดการศึกษาปฐมวัย 
   งานจัดการศึกษาพิเศษ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
  6.4  แบ่งตามนโยบาย (Agenda based) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 
 
  7.  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 7.1 ระดับปฐมวัย   
 
   
ตำรำงท่ี 4  ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563 

      ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนก 
      เป็นรายพัฒนาการ  

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

(คน) 

ร้อยละพัฒนาการ/ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ 

-จิตใจ 
สังคม สติปัญญา ผ่านทั้ง 

4 ด้าน 
อนุบาลปีที่ 3 1,865 1638 

(87.83) 
1779 

(95.39) 
1810 

(97.05) 
1621 

(86.92) 
1,548 
(83.00) 

 
  จากตารางที่ 4 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อยู่ในระดับดี รวมทั้ง 4 ด้าน จ านวน 1,548 
คน   (ร้อยละ 83.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายพัฒนาการ พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดี      
มากที่สุด ร้อยละ 97.05  รองลงมาคือ ด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 95.39  และด้านร่างกาย ร้อยละ 87.83  
ส่วนพัฒนาการที่อยู่ในระดับดีต่ าสุด คือ ด้านสติปัญญา ร้อยละ 86.92 
 

7.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 น าเสนอผลและเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 

2562 เกี่ยวกับผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   ผลารประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ของนักเรียน                   ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
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   7.2.1 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

  ส านักทดสอบทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผล             
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2564 ผลสรุป ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
     ของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  

 
 

ความสามารถด้านการอ่าน 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อ่านออกเสียง 72.23 13.27 71.47 13.31 0.76 
อ่านรู้เรื่อง 70.00 9.27 72.66 10.27 -2.66 

รวม 2 ด้ำน 71.15 20.79 72.07 21.68 -0.92 
 
 จากตารางที่ 5  โดยภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน เท่ากับ 71.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 20.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนลดลง เท่ากับ -0.92  คิดเป็นร้อยละ 1.27 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าคะแนนความสามารถด้านการออกเสียงของปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ 0.76 คิดเป็นร้อยละ 1.06 
 

แผนภูมิที่ ๑  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading : RT)  ของนักเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  
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       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
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ตำรำงท่ี 6  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading : RT) ของนักเรียน 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      สระบุรีเขต 1 กับระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ  
 

 
ความสามารถด้านการอ่าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับหน่วยงำน 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

จังหวัด ศึกษาธิการ 
ภาค 

สพฐ ประเทศ 

อ่านออกเสียง 72.23 71.14 73.20 74.13 74.14 
อ่านรู้เรื่อง 70.00 70.17 72.82 72.23 71.86 

รวม 2 ด้ำน 71.15 70.67 73.10 73.20 73.02 
 
  จากตารางที่ 6  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านของความสามารถการอ่านออกเสียงและอ่านรู้
เรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1  สูงกว่าระดับจังหวัด เท่ากับ 0.48  คิดเป็นร้อยละ 0.67 ต่ ากว่าระดับศึกษาธิการภาค เท่ากับ -1.95   คิดเป็น
ร้อยละ 2.66 ต่ ากว่าระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่ากับ -2.05 คิดเป็นร้อยละ 
2.80 และต่ ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -1.87 คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่  ๒ เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading : RT) ของนักเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาสระบุรี  เขต 1 จังหวัด  ศึกษาธิการภาค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับประเทศ   
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คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
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สรุปผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2563 

   ผลการประเมินด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผลสรุป ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะ เท่ากับ 71.15 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 เท่ากับ            -
0.92  คิดเป็นร้อยละ 1.27   
  2. คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะ สูงกว่าระดับจังหวัด  0.48  คิดเป็นร้อยละ 0.67 

3. คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ต่ ากว่าระดับศึกษาธิการภาค  เท่ากับ -1.95 คิดเป็น 
ร้อยละ 2.66 
   4. คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ต่ ากว่าระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ -2.05 คิดเป็นร้อยละ 2.80 
   5. คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ต่ ากว่าระดับประเทศ  -1.87 คิดเป็นร้อยละ 2.56  
  6. คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

7.2.2. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผลการการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 ผลสรุป ดงันี้ 

ตำรำงท่ี 7  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
   ภาษาไทย 2,470 44.69 16.70 
   คณิตศาสตร์ 2,470 38.39 18.34 

รวม 2 ด้ำน 2,470 41.54 31.73 

  จากตารางที่ 7 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน                     ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเท่ากับ 41.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 31.73 
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ตำรำงท่ี 8  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      ปีการศึกษา  2563 กับปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลต่ำงคะแนน 

เฉลี่ย 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ภาษาไทย 44.69 16.70 44.85 17.23 -0.16 
  คณิตศาสตร์ 38.39 18.34 45.41 20.57 -7.02 

รวม 2 ด้ำน 41.54 31.73 45.13 34.45 -3.59 
 
จากตารางที่ 8 ภาพรวมผลประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ลดลงจากปีการศึกษา 2562 เทากับ -3.59 คิดเป็นร้อยละ 7.95  
เมื่อพิจารณาความสามารถรายด้าน พบว่านักเรียนมีความสามารถลดลงทั้งด้านภาษาไทย เท่ากับ -0.16 และ 
มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ลดลงเท่ากับ -7.02  
 

ตำรำงท่ี 9  เปรียบเทียบผลการประเมินคุรภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
    ปีการศึกษา 2563 ระหวา่งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการ 
    ภาคระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ 

  
 

ควำมสำมำรถ 
พื้นฐำน 3 ด้ำน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับหน่วยงำน 

เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

จังหวัด ศึกษาธิการ
ภาค 

สพฐ ประเทศ 

ด้ำนภำษำไทย 44.69 44.48  46.97 47.76 47.46 
ด้ำนคณิตศำสตร ์ 38.39 36.41 38.91 41.30 40.47 

รวม 2 ด้ำน 41.54 40.45 42.94 44.53 43.97 
 
   จากตารางที่ 9  ภาพรวมปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ากับ 41.54 สูงกว่าระดับจังหวัด เท่ากับ 1.09 แต่ต่ ากว่าระดับศึกษาธิการภาค เท่ากับ -1.4 ต่ ากว่าระดับ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่ากับ -2.99  และต่ ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ -2.43  
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน 



๑๐ 
 

                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 กับปีกำรศึกษำ 2562  
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จังหวัด  ศึกษาธิการภาค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
                การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ   

 

 
 

สรุปผลกำร ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

  ส านักทดสอบทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผล 
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สพป.สระบุรี เขต 1 จังหวัด ศึกษาธิการภาค สพฐ. ประเทศ

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 



๑๑ 
 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 ผลสรุป ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถพ้ืนฐาน ทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 41.54 น้อยกว่าปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ  -3.59  คิดเป็นร้อยละ 8.64 ความสามารถด้านภาษาไทยลดลง -0.16 คิดเป็นร้อย 0.35 และ
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ลดลง -7.02 คิดเป็นร้อย 15.45 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
   2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถพ้ืนฐาน ทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าระดับจังหวัด เท่ากับ 0.19 คิดเป็นร้อย
ละ 2.69 

3. คะแนนเฉลี่ยความสามารถพ้ืนฐาน ทั้ง 2 ด้าน ต่ ากว่าระดับศึกษาธิการภาค  เท่ากับ    
-1.4 คิดเป็นร้อยละ 3.46 
  4. คะแนนเฉลี่ยความสามารถพ้ืนฐาน ทั้ง 2 ด้าน ต่ ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.)  เท่ากับ -2.99      
คิดเป็นร้อยละ 6.71  
  5. คะแนนเฉลี่ยความสามารถพ้ืนฐาน ทั้ง 2 ด้าน ต่ าสูงกว่าระดับประเทศ  เท่ากับ -2.43      
คิดเป็นร้อยละ 5.52  

6. ผลรายโรงเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยตามเป้าหมายสูงกว่าระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน จ านวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.27 
 
 7.2.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตำรำงท่ี 10  คะแนนเฉลี่ยร้อยละและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบทาการศึกษา 
     ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   

    จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีท่ดสอบ  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผู้เข้ำสอบ 

(คน) 
คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

  ภาษาไทย 1695 55.28 16.25 
  คณิตศาสตร์ 1695 29.33 14.33 
  วิทยาศาสตร์ 1694 37.55 12.82 
  ภาษาอังกฤษ 1694 41.19 20.45 

รวม 4 กลุ่มสำระฯ 1695 40.84 15.96 

  จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดร้อยละ 29.33 

 
ตำรำงที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ 



๑๒ 
 

      ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      ปีการศึกษา 2563  กับ ปีการศึกษา 2562  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ภาษาไทย 55.28 16.25 48.69 13.68 6.59 
  คณิตศาสตร์ 29.33 14.33 31.69 15.44 -2.36 
  วิทยาศาสตร์ 37.55 12.82 34.45 13.45 3.1 
  ภาษาอังกฤษ 41.19 20.45 32.53 16.23 8.66 

รวม 4 กลุ่มสำระฯ 40.84 15.96 36.84 14.70 4.00 
 

จากตารางที่ 11 ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 4.00 คิดเป็น        
ร้อยละ 10.85 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าส่วนมากได้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นยกเว้นกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนลดลงเท่ากับ -2.36 
 

แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษารพดับชาติขั้นพื้นฐาน  
      (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      สระบุรี เขต 1ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  

 

 
ตำรำงท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 กลุ่ม
สาระฯ 

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 



๑๓ 
 

      ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
       กับระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สพป.สบ.1 สังกัด (สพฐ.)  
ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ภาษาไทย 55.28 16.25 54.96 16.36 0.32 
  คณิตศาสตร์ 29.33 14.33 28.59 13.84 0.74 
  วิทยาศาสตร์ 37.55 12.82 37.64 13.07 -0.09 
  ภาษาอังกฤษ 41.19 20.45 38.87 18.70 2.32 

รวม 4 กลุ่มสำระฯ 40.84 15.96 40.01 15.49 0.83 
 
  จากตารางที่ 12 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
สูงกว่าระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เท่ากับ 0.83 คิดเป็นร้อยละ  2.07 
 

ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
      (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างส านักงาน 
     เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สพป.สบ.1 ประเทศ  
ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ภาษาไทย 55.28 16.25 56.20 16.73 -0.92 
  คณิตศาสตร์ 29.33 14.33 29.99 15.21 -0.66 
  วิทยาศาสตร์ 37.55 12.82 38.78 13.79 -1.23 
  ภาษาอังกฤษ 41.19 20.45 43.55 22.02 -2.36 

รวม 4 กลุ่มสำระฯ 40.84 15.96 42.13 16.93 -1.29 
  
 จากตารางที่ 13 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ต่ ากว่า
ระดับประเทศ เท่ากับ -1.29 คิดเป็นร้อยละ  3.06 
 
 

แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  



๑๔ 
 
        2563 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กับระดับ 
        สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ 
 

 
 

สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
   1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 40.84 มากว่าปีการศึกษา 2562 เท่ากับ  
4.00 คิดเป็นร้อยละ 9.13  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนมากเพ่ิมขึ้น ได้แกก่ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เท่ากับ 6.59  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 3.1  กลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ 
เท่ากับ 8.66  ยกเว้นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต่ าลงเท่ากับ -2.36 
   2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับสังกัด สังกัดส านักงาน                
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่ากับ 0.83 คิดเป็นร้อยละ 2.02    

3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ  เท่ากับ –1.29  คิดเป็น 
ร้อยละ 3.06 
  4. ผลการทดสอบรายโรงเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยตามเป้าหมายสูงกว่าระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 30 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 14 โรงเรียน    
 
 
 
 
      7.2.4  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียน 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 กลุ่มสาระฯ

สพป.สบ.1

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 



๑๕ 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   

ตำรำงท่ี ๑๔  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้เข้ำสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
   ภาษาไทย 204 50.91 15.53 
   คณิตศาสตร์ 204 20.08 9.11 
   วิทยาศาสตร์ 203 26.72 7.05 
   ภาษาอังกฤษ 203 29.26 9.13 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 204 31.74 10.20 

  จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ     
O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.74 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 50.91 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เทา่กับ 29.26 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 26.72 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 20.08 

 
ตำรำงท่ี 1๕  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา  2563 กับปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขต 
       พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลต่ำงคะแนน 

เฉลี่ย 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ภาษาไทย 50.91 15.53 50.55 13.67 0.36 
  คณิตศาสตร์ 20.08 9.11 21.50 8.95 -1.42 
  วิทยาศาสตร์ 26.72 7.05 28.20 6.73 -1.48 
  ภาษาอังกฤษ 29.26 9.13 27.58 7.35 1.68 

รวม 4 กลุ่มสำระฯ 31.7425 10.205 31.96 9.17 -0.21 
 
จากตารางที่ 1๕ ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ -0.21 คิดเป็นร้อยละ -0.65   เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าครึ่งหนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เท่ากับ 0.36 และภาษาอังกฤษ เท่ากับ 1.68 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง เท่ากับ -1.42 และ -1.48 ตามล าดับ 



๑๖ 
 

แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 กับ ปีการศึกษา 2562  ของส านักงานเขต 
       พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

  

 
 

ตำรำงท่ี 15  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กับ  

      ระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สพป.สบ.1 สังกัด (สพฐ.) ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 50.91 15.53 55.18 16.009 -4.28 
คณิตศาสตร์ 20.08 9.11 25.82 15.23 -5.74 
วิทยาศาสตร์ 26.72 7.05 30.17 9.73 -3.45 
ภาษาอังกฤษ 29.26 9.13 34.14 14.52 -4.88 

เฉลี่ย 31.74 10.205 36.60 13.78 -4.86 
   

จากตารางที่  15 ภ าพ รวม คะแน น เฉลี่ ย ร้ อ ยละขอ งผลการท ดสอบ  O-NET ของนั ก เรี ย น                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ต่ ากว่าระดับสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เท่ากับ -4.86  คิดเป็นร้อยละ  13.27 

 

50
.91

20
.08

26
.72 29

.26 31
.74

25

50
.55

21
.5

28
.2

27
.58 31

.96

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 กลุ่มสาระ
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ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยบะร้อยบะ 



๑๗ 
 

ตำรำงท่ี 16  เปรียบเทียบการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กับ ระดับประเทศ  

                 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สพป.สบ.1 ประเทศ ผลต่ำง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

  ภาษาไทย 50.91 15.53 54.29 16.22 -3.38 
  คณิตศาสตร์ 20.08 9.11 25.46 15.02 -5.38 
  วิทยาศาสตร์ 26.72 7.05 29.89 9.66 -3.17 
  ภาษาอังกฤษ 29.26 9.13 34.38 14.93 -5.12 

เฉลี่ย 31.74 10.20 36.01 13.65 -4.27 

  จากตารางที่ 16 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต่ ากว่า
ระดับประเทศ เท่ากับ -4.27 คิดเป็นร้อยละ  11.85 
 
แผนภูมิที ่ 8  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียน 

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       สระบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

สพป.สบ.1

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
 



๑๘ 
 

สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
1. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 31.74  น้อยกว่าปีการศึกษา 2562 เท่ากับ  

-0.21  คิดเป็นร้อยละ 0.654 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นเท่ากับ  0.36  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่ากับ 1.68  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ลดลงเท่ากับ -1.42 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลดลงเท่ากับ -1.42 

2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เท่ากับ -4.86 คิดเป็นร้อยละ  13.27  
   3. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ  เท่ากับ -4.27 คิดเป็น     ร้อย
ละ 11.85 
          4. ระดับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด คือ 
โรงเรียนบ้านธารทองแดง  อ าเภอพรพุทธบาท  เท่ากับ 40.25   
      5. ผลการเปรียบทียบของคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าโรงเรียน               
บ้านธารทองแดงได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(36.30)                      
คิดเป็นร้อยละ 10.88 และสูงกว่าระดับประเทศ (36.01)  คิดเป็นร้อยละ 11.77  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ส่วนที่ 2  
 

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กรอบมาตรการ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ทิศทาง และแนวทางใน
ส่วนของวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่านิยม  จุดเน้น  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  ดังต่อไปนี้   
 
วิสัยทัศน์  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูปรับเปลี่ยนวิธีสอน สร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที ่21 

พันธกิจ 
            1. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
  2. พัฒนาครูเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และสร้างสรรค์พื้นท่ีการเรียนรู้ 
   3. พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ และเป็นครูของครู 
   4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสมรรถนะ 

5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน 
   
เป้ำประสงค์  
   1. ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้มีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) : ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

3. ผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นครูของครู 

4. สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเน้น 
ผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ         
 
 
 
   
  

 



๒๐ 
 
ค่ำนิยมเขตพื้นที่กำรศึกษำ 5 Excellent 
 Excellent Moral  มีคุณธรรมที่เป็นเลิศ 
 Excellent Wisdom  มีปัญญาที่เป็นเลิศ 
 Excellent Public mind  มีจิตสาธารณที่เป็นเลิศ 
 Excellent Collaboration มีส่วนร่วมที่เป็นเลิศ 
 Excellent Organization  เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ  

ค่ำนิยมองค์กร (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 

 พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ 

นโยบำยและจุดเน้น 
  1. เด็กปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระดับดี 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  3. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้ออ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
5. ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย 

  6. ครูมีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  7. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  8. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ 
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง     
   เป้ำประสงค์ที่ 1 : . ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้มีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ 
  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ  100  ของ ของทุเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก     ของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100  ของมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมหลัก  12 
กิจกรรม 
๑. ประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนดีเด่น 
๒. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
๓. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๔. ศาสตร์พระราชาเพ่ือการเรียนรู้ 
๕. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๖. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๗. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
๘. จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
๙. เสริมทักษะชีวิต 



๒๑ 
 

๑๐. กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต 
๑๑. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
๑๒. โครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองจิตอำสำ มีชีวิตและวิถีประชำธิปไตย 
  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงเช่นภัยจากยาเสพติดความรุนแรงการคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติอ่ืนๆ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสาธารณะมีจิตอาสามีความพอเพียงมีวินัยและสุจริต 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและกิจกรรม

ต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรม 
๑. จัดประกวดโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต  
๒. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
๓. จัดศึกษาแหล่งเรียนรู้และถอดบทเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๕. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้มีขีดควำมสำมำรถ 
                   ในกำรแข่งขัน 
  เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนคุณภาพ  student Quality  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป็นคนเก่งอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นน่านการรู้เรื่อง
การอ่าน Reading literacy ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ mathematical literacy และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ scientific literacy 

๓. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับข้ันพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2)  ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๔. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
๕. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ NT ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
๖. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O NET 

มากกว่าร้อยละ 50 บาทในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 



๒๒ 
 

๗. ร้อยละ  90  ของเด็กปฐมวัยมีทักษะการสื่อสารภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด) 
ทักษะด้าน Digital  ได้เหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ 

๘. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาร่างกายอารมณ์จิตใจวินัยสังคมและสติปัญญา
และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

๙. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมิน  ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมินที่ PISA  

๑๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๒. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน Digital platform 
๑๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถด้านดิจิทัลและใช้ดิจิทัลในการเรียนรู้ 
๑๔. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน 
๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
๓. สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทขิง

ชุมชนและท้องถิ่น 
๔. มีการใช้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและ Digital platform 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ  ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานอาชีพ หรือ ๑ งานวิจัย 

 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
  ตัวช้ีวัด 

  1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21( 3R 8C) 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 
3. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะการ

คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ร้อยละ 100 ที่จัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบ

ที่หลากหลาย 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 

STEM  Education 
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 



๒๓ 
 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีผลประเมิน
คุณภาพของการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ 

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จมาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

11. ร้อยละ 130 หาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital platform 
12.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรทั้ง 2 ระดับตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนและบริบทของชุมชน 
กิจกรรม 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนา 

- ทักษะการคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ทักษะทางภาษา 
- ทักษะพ้ืนฐานดิจิทัล 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (3R 8C) 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital platform 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 
๖. จัดประกวดสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรประเมินเพื่อพัฒนำ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีเครื่องมือและวิธีการในการตรวจสอบนักเรียนด้านเจตคติ 
(Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพ่ีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมจัดท าโครงงานและ
การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีผลงาน 1 โรงเรียน ๑ นวัตกรรมหรือ 1 งานวิจัย 
  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
จัดท าโครงงานและการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
  ๑. จัดค่ายวิชาการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  
  ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้1 โรงเรียน ๑ นวัตกรรมหรือ 1 งานวิจัย 

๓. จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   
   
 
 
 



๒๔ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  เป้ำประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ  (Teacher  Quality) :  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 2  ครูใจใหม่ (เปลี่ยนวิถีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ครูยุคใหม่) 
  ตัวช้ีวัด 
  4.ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายมีทักษะความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปญัญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
  8. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรม 
  ๑. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

๒. พัฒนาครูผู้สอนให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  การสร้างและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนคุณภาพ    Student Quality :  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในศตวรรษ   ที่ 
21 เป็นคนดีคนเก่งอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขและเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
  ตัวช้ีวัด 
  
  6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามศักยภาพ 
   7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ทักษะการด ารงชีวิตสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

กิจกรรม 
๑. พัฒนานักเรียนสูความเป็นเลิศ 

      - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
      - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
      - กิจกรรมแววนพรัตน์สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
      - การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาคุณภาพ (School  Quality) :  สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเน้น
ผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น 
 
 



๒๕ 
 
กลยุทธ์  :  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต  
  ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม Zero Waste ได้มีประสิทธิภาพ 

        6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
๑.ประกวด Best Practice ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน และ
นักเรียน 
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดการขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. จัดค่ายกิจกรรมนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและ Zero Waste 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการก ากับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป้ำประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาคุณภาพ (School  Quality) :  สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น 
   เป้ำประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ         
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนมุมมองและกำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบ 
  ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ 100 ขอสถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า platform Digital เพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 

       ๖. ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
      7. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการประเมินภายนอกมีผลการประเมินได้
ระดับดีข้ึนไป 
       8.   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
       9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
    10.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าการวิจัยมีระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
  ๑. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ platform 
/Textbook  ใช้และพัฒนานวัตกรรม / platform 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๓. จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี 
๔. ส่งเสริมสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 



๒๖ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  กลับ ปรับเปลี่ยนห้องเรียนสู่ห้องเรียนสร้ำงสรรค์ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
   2. ร้อยละ 100 ของครูที่จัดสภาพแวดล้อมภายใน ห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
             3. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาวางแผนและออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาปลอด
คล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และบริบทของโรงเรียน 

กิจกรรม 
๑. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
๒. ส่งเสริมให้มีมาตรการห้องเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการเน้นบูรณาการการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายการวิจัยมีรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการเน้นบูรณาการการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้การวิจัยมีรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๗ 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

การก านดกรอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ นั้นได้ก าหนดกรอบการนิเทศแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

ที ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
1 การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2 การอ่านออก เขียนได้และปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้ตามระดับชั้น 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT/ 
O-NET/PISA 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT/NT/O-
NET /PISA) 

4 การจัดการศึกษาระบบทางไกล (DLTV/DLIT) การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การคิดเลขในใจและท่องสูตรคูณ 
6 การนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอน STEM Education 
 การนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  

7 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา การสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

8 การจัดการเรียนการสอน STEM Education 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ 
9 การคิดเลขในใจและท่องสูตรคูณ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

10 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
11 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว จัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
12 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
13 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
-ระดับปฐมวัย   -ระดับประถมศึกษา 

14 โรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนรู้โดยระบบทางไกล DLTV 
15 โรงเรียนประชารัฐ  
16 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (53 โรงเรียน)  
17 การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
18 การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษ 
๑๙ การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  
การน าสื่อ เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นความปลอดภัยตาม
มาตรการป้องกันโรค 
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กรอบกำรนิเทศ ติดตำมและประระเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔ 

ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

1.การน าหลักสูตร
สถานศึกษา  
สู่การปฏิบัติ 

1.การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย/
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.การก าหนดโครงสร้าง
รายวิชาที่เชื่อมโยงกรอบสาระ
ท้องถิ่น 
3.การจัดท าหลักสูตรหรือการ
จัดเรียนรู้สนองนโยบาย เช่น 
หลักสูตรต้านทุจริต/ศาสตร์
พระราชา/สิ่งแวดล้อม / 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)ฯลฯ 
4.การจัดท าระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ 
5. การสังเกตการสอน  
การเยี่ยมห้องเรียน 
6. การนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผลการใช้
หลักสูตรฯ 

เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
ชี้แนะ/ให้ข้อมูลย้อนกลับ
กับครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

1.การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ในระดับ
ห้องเรียน 
2.การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา. 
 3.การตรวจสอบแผนฯ 
4.การสะท้อนผลการนิเทศ 

เอกสารเสริมความรู้
เรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1.แบบประเมิน 
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
2.แบบตรวจสอบ
แผนฯ 

38 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

2.การอ่านออก 
เขียนได้และปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 
ตามระดับชั้น 

 

1.การวิเคราะห์ /
กระบวนการคัดกรองการอ่าน
ออก เขียนได้ตามระดับชั้น  
2. จัดท าแนวทางการพัฒนา
อ่านออก เขียนได้ ระดับ
โรงเรียน 
3.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การอ่านออก เขียนได้ 
4.การวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าผล
การพัฒนาคุณภาพและ
สะท้อนผลการด าเนินงาน 
5. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินส่งเสริมและ
พัฒนาการอ่านออก เขียน
ได้ตามระดับชั้น 

ใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE และเทคนิค
การนิเทศแบบ Coaching การเป็นพี่เลี้ยง 
Mentoring และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แบบทดสอบการอ่าน
ของสถาบันภาษาไทย 

แบบบันทึก           
การนิเทศฯ 

3.การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน NT/                      
O-NET/PISA 

1.แผนงาน/โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. รูปแบบการนิเทศภายใน
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ 
NT/ O-NET/PISA 
3. การน าผลจากการทดสอบ 
NT/O-NET (มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง) ไปวาง
แผนพัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนด้วย
กระบวนการบริหาร และ
นิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผล 
การทดสอบ NT/O-NET /PISA 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในด้วยวิธีการ Coaching Mentoring 
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การน า Test 
Blueprint เอกสารข้อสอบคู่ขนาน แผนการ

- คลังข้อสอบ
ออนไลน์ 
- ข้อสอบ PISA Like  
- PISA Online 

แบบบันทึก          
การนิเทศฯ 

39 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

คุณภาพผู้เรียน 
4.รูปแบบ/วิธีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียน 
 
 

 สอนยกระดับ ของครูผู้สอนโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา   
4. การส่งเสริม สนับสนุนด้วยกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียน และกระบวนการ PLC 
ในมาตรฐานตัวชี้วัด วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
5.การสะท้อนผลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 ระดับ
โรงเรียน / กลุ่มโรงเรียน  
 

4.การจัดการศึกษา
ระบบทางไกล 
(DLTV/DLIT) 

1.การบริหารจัดการ
การศึกษาระบบทางไกล 
(DLTV/DLIT) 
2. การจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้การศึกษา
ระบบทางไกล (DLTV/DLIT) 
3. การส่งเสริม สนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ (DLTV/DLIT)  
4.การส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายการจัดการศึกษา
ระบบทางไกล (DLTV/DLIT) 

เพ่ือชี้แนะผู้บริหารและ
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้ DLTV / 
DLIT  

1.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching 
              การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentoring 
              2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน 

การสอน                                                       

 เอกสารเสริม 
 ความรู้แนวทาง   
 การศึกษาวิจัย 

 แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 

5.การจัดการเรียน 1.การบริหารจัดการการเรียน เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร ใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE และเทคนิค Website online แบบบันทึก             40 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ชั้น ป.1-3 โครงสร้างเวลา
เรียน 
2.การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 

สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร 

การนิเทศแบบ Coaching การเป็นพี่เลี้ยง 
Mentoring และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การนิเทศฯ 

6.การนิเทศบูรณา
การโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แผนงาน โครงการนิเทศ
ภายใน 
2.กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นตอน /ขั้นตอนหรือวิธีการ
นิเทศของโรงเรียน 
3.การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน 
4.วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
-การพัฒนาและใช้หลักสูตร 
-การอ่าน การเขียน ชั้น ป.1 
-การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) 
-การใช้สื่อ DLTV/DLIT  
-การยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการนิเทศภายใน
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

1.การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการนิเทศภายใน 
2.ติดตามตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ที่เก่ียวกับการนิเทศภายใน 
3.การสะท้อนผลการนิเทศ 
 

เอกสารการนิเทศ
ภายใน 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบตรวจสอบ
กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

 
 
 
 

-กานิเทศภายในโรงเรียน 
-การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

7.การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของ
สถานศึกษา 
 

1. การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
2.การก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามบริบทของ
โรงเรียน 
3. การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา กา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน  
4. การจัดระบบบริหาร
จัดการ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาครู 
5.การจัดท ารายงานผลการ

1.เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
2.เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
โรงเรียน (SAR)  

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ติดตาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
3.การสะท้อนผลการนิเทศ 
 

1.แนวทางการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและ
การศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน  
2. เอกสาร              
แนวทางการจัดท า
SAR                 
ของสถานศึกษา 

แบบบันทึก             
การนิเทศฯ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

ประเมินตนเอง (SAR)ท่ี
สะท้อนผลการด าเนินงาน 
ของโรงเรียน 

8.การจัดการเรียน
การสอน STEM 
Education 

1.การบริหารจัดการโครงการ
การจัดการเรียนการสอน 
STEM Education 
2.การจัดการเรียนการสอน 
STEM Education 
 

เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน 
STEM Education 

ใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE และเทคนิค
การนิเทศแบบ Coaching การเป็นพี่เลี้ยง 
Mentoring และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.ห้องเรียนออนไลน์ 
2.สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ 

1.แบบบันทึก 
การนิเทศ 
2.แบบสังเกต 
การสอน 
3.แบบประเมิน 
ผลงาน 

9.การคิดเลขในใจ
และท่องสูตรคูณ 

1.การคิดเลขในใจ  5 ระดับ 
และการท่องสูตรคูณ 
2. การส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมคิดเลขในใจและ
การท่องสูตรคูณ 
 

1.เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการคิด
เลขในใจและท่องสูตรคูณ 
2.เพ่ือชี้แนะ ให้ค าปรึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การคิดเลขในใจและท่อง
สูตรคูณ 

1. ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching การ
เป็นพีเ่ลี้ยง Mentoring  
2. สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัด
กิจกรรมคิดเลขในใจจากคลิป 
3. ก ากับติดตาม โดยให้ส่งคลิปการจัด
กิจกรรมท่องสูตรคูณ ความยาวไม่เกิน 20 
นาท ี
4. ประกวดแข่งขันการคิดเลขในใจระดับชั้น 
โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน 
5. รายงานผลการคิดเลขในใจทุกระดับชั้น              
ป.1-ม.3 ผ่าน Google form 

1.แบบฝึกการคิดเลข
ในใจ 
2.เอกสารเสริม
ความรู้เทคนิคการ
ท่องสูตรคูณ 

แบบบันทึก           
การนิเทศฯ 
- แบบรายงานผล 
การด าเนินงาน 

10. 1 ห้องเรียน  
1 โครงงานอาชีพ 

1.การบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม 1 ห้องเรียน 

1.เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ

1. จัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
อาชีพ  

1.คู่มือการจัดท า
โครงงานอาชีพ 

แบบบันทึก             
การนิเทศฯ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

1 โครงงานอาชีพ 
2.การส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
โครงงานอาชีพ 
3.กระบวนการเรียนรู้การ
จัดท าโครงงาน 

ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
อาชีพ 
2.เพ่ือชี้แนะบริหาร
สถานศึกษาส ารวจความ
ถนัดทางวิชาชีพของผู้เรียน 
3.การใช้กระบวนการ 
PLC  เพ่ือพัฒนา กิจกรรม 
1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
อาชีพ 

ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
2.ใช้เทคนิคการนิเทศ Coaching  
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

 
 

 

11.ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และกิจกรรม 
แนะแนว 

1.การรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2.การคัดกรองนักเรียน 
3.การแก้ไขพัฒนาผู้เรียน 
4.การส่งเสริมพัฒนา  
5.การส่งต่อ 

1.เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 

ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching การ
เป็นพีเ่ลี้ยง Mentoringและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

คู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 
 

12.การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

1.โรงเรียนคุณธรรม 
2.ค่านิยม 12 ประการ 
3.สถานศึกษาพอเพียง 
4.โรงเรียนวิถีพุทธ 
5.โรงเรียนสุจริต 

เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อ

ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching การ
เป็นพีเ่ลี้ยง Mentoring และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

1.เอกสารโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
2.ศาสตร์พระราชา 
3.ศูนย์เครือข่าย

1.แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 
2.แบบบันทึก 
การถอดบทเรียน 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

6.โรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์ 
7.ศาสตร์พระราชา 
8.พระบรมราโชบาย ร.10 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนทั้งระบบ 

โรงเรียนคุณธรรม  

13.โครงการ 
บ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย และ
ประถมศึกษา 

1.บริหารจัดการโครงการ/
กิจกรรม 
2.ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์และการจัดการ
เรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ 
4.การนิเทศ ติดตามการท า
โครงงาน 
5.ประเมินเพื่อขอรับตรา
พระราชทานฯ ระดับปฐมวัย 

เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ 
เข้าใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้การ
ด าเนินงานตามโครงการฯ
ด้วยความเข้มแข็ง 

1.พัฒนาครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
2.นิเทศ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ และสะท้อนผลการนิเทศ 
3.การน าเสนอและรายงานผลการ
ด าเนินงาน/ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ให้มีคุณภาพ 
4. ประเมินผลงานเพ่ือขอรับตรา
พระราชทานฯ ระดับปฐมวัย 
5.ประสานงานเพื่อเข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทานฯ 

1.คู่มือ แนวทางการ
ด าเนินงาน และ
เกณฑ์การประเมิน 
2.สื่อ กล่องใบ
กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
3.สื่อ Social 
network 

1.แบบนิเทศ ติดตาม
การด าเนินงาน 
2.แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 

14.โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

1.การบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
2.การจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนขนาด
เล็ก ด้วยกระบวนการ PLC  

1.เพ่ือชี้แนะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถ
บริหารและการจัดการ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 
ในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ  

1.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  
การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentoringและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2.พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ด้วยกระบวนการ PLC 
 

เอกสารเสริมความรู้ 
สื่อ 60 พรรษา 

แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

2.นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ DLTV 

15.โรงเรียน 
ประชารัฐ 

1. เครือข่ายความร่วมมือ 
2. การใช้สื่อ เทคโนโลยี 
 เพ่ือการจัดการและการ
เรียนรู้ 
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
2.เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษามีเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
2. น าเสนอโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
3. ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม
นโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
4.การสะท้อนผลการนิเทศ 

เอกสารความรู้
โรงเรียนประชารัฐ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึก         
การนิเทศ 

16.โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล  
(53 โรงเรียน) 

1.การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
2. การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/แผน
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
3.การส่งเสริม สนับสนุน 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4.การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา/
ชุมชน/องค์กรอ่ืน ๆ 

1.เพ่ือชี้แนะให้ผู้บริหาร 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายแนวทาง
และการปฏิบัติโครงการ
ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
2.เพ่ือส่งเสริมการ
ประสานงานของศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

1.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching 
              การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentoring 
             2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน 

 

1.เอกสารโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

แบบนิเทศ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

17.การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย 

1.การจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
2.การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
3. การประเมินพัฒนาการฯ  
ที่สอดคล้องกับสภาพที่พึง
ประสงค์และวัยของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง/ครอบครัว/ชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย 
5.โครงการ(PA)/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
ของผู้เรียน 

เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

1.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 
2.จัดกิจกรรมน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงาน 
 

เอกสารเสริมความรู้ 
1.การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร และ
การศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson study) 

แบบบันทึก           
การนิเทศฯ 

18.การจัดการ
ศึกษาพิเศษ 

1.การคัดกรองเด็กพิการ 
2.การจัดท าแผน IEP 
3.ระเบียบว่าด้วยการวัดและ

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจ

1.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching 
              การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentoring 
              2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 

  1.เอกสารเสริม 
  ความรู้เรื่องการจัด 
  การศึกษาพิเศษ 

แบบบันทึก               
การนิเทศฯ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

ประเมินเด็กพิการ 
4.การจัดหา สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและเทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กพิการ 
5.ระบบการส่งต่อและ
ประสานงาน/การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง/ชุมชน 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
พิเศษในโรงเรียน 
 

              3.การศึกษาวิจัย                                                        2.คู่มือการช่วย 
 เหลือนักเรียนที่มี 
  ภาวะเสี่ยงฯ 
 
 
 
 

๑๙. การจัดการ
ศึกษา ใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

๑. มาตรการป้องกันโรคและ
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน 
๒. การบริหารจัดการ
โครงสร้างหลักสูตร/เนื้อหา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับ
นักเรียนและสถานการณ์ 
๓.การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน สื่อ
ทรัพยากร 
๔. การก าหนดแนวทางการวัด
และประเมินผล 
๕. การบริหารจัดการแบบ
ชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่น 
มีส่วนร่วม 

จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

๑. ส ารวจ ศึกษา ความต้องการ วิเคราะห์ 
การจัดการเรียนการสอนและเลือกรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 
๒. ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
๓. ออกแบบ วางแผน ก าหนดมาตรการ  
และแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
๔. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
๕. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรที่จ าเป็น 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามและศึกษาเรียนรู้ 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
๗. ทบทวนสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาให้เป็น 
รูปแบบที่เหมาะสม 
     
     

๑. มาตรการป้องกัน 
โรคติดเชื้อฯ 
๒. หลักสูตร
สถานศึกษา โครงสร้าง 
๓.บันทึกการประชุม, 
กิจกรรม PLC 
 

 ๑. แบบบันทึก               
การนิเทศฯ 
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กรอบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ครผูู้สอน  
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 256๔ 

ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

1.การน า
หลักสูตร
สถานศึกษา 
สู่ห้องเรียน 

1.การออกแบบและ
การจัดท าแผนการ
เรียนรู้ 
2.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้(Active 
Learning) 
3.การใช้สื่อ/
นวัตกรรม/แหล่ง
เรียนรู้ 
4.การวัดและ
ประเมินผล 
5.การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรฯ 

1.การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
และน าหลักสูตรไปใช้ในระดับห้องเรียน 
2.ร่วมวิเคราะห์และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการของหลักสูตร 
3.ร่วมสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.สนทนา ซักถาม และสัมภาษณ์ 
6.สะท้อนผลย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.เอกสารหลักสูตรฯ
สถานศึกษา 
2.ตัวอย่าง แผนการ
จัดประสบการณ์ 
และแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1.แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 
2.แบบประเมิน 
การใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

2.การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

1.การจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม 
ในชั้นเรียนให้เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ มีความ
อบอุ่นและปลอดภัย 

เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การชี้แนะ 
1.เยี่ยมชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  
สะท้อนผลให้ข้อคิดเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
2.ศึกษาเอกสารธุรการ  การวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

เอกสารประจ า 
ชั้นเรียน 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

2.การจัดท าข้อมูล
ธุรการ วัดและ
ประเมินผลระดับ 
ชั้นเรียน 
3.การปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก 
(นักเรียนกับนักเรียน 
ครูกับนักเรียน) 

 
 

3.การอ่านออก 
เขียนได้และ
ปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ 
ตามระดับชั้น 
 

1.การวิเคราะห์ /
กระบวนการคัดกรอง
การอ่านออก เขียนได้
ตามระดับชั้น  
2.จัดท าแนวทางการ
พัฒนาอ่านออก เขียน
ได้ ระดับห้องเรียน 
3.กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การอ่านออก 
เขียนได้ 
4.การวิเคราะห์/
สังเคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าผล 

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การอ่านออก เขียนได้ 

การนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย 
1. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2.จัดท า จัดหา สื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน 
3.นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน สังเกตการสอน 
4.ประเมินผล 
5.สะท้อนผล 
6.เผยแพร่ผลงาน 

1.เอกสารพัฒนาการ
อ่านการเขียน 
2.เอกสารความรู้การ
วิจัยในชั้นเรียน 

1.แบบประเมิน 
การอ่าน การเขียน 
2.แบบบันทึก 
การอ่าน 
3.แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 48 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

การพัฒนาคุณภาพ
และสะท้อนผล 
การด าเนินงาน 
 
5.วิธีการปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ 

4.การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(RT/NT/O-NET 
/PISA) 
 

1.ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
2.ผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

1.ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องเร่งปรับปรุงทั้ง 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และการอ่าน 
2.นิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน (Lesson Study) 
  2.1.ร่วมวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
  2.2.ร่วมออกแบบกิจกรรม 
  2.3.ร่วมสะท้อนผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
3.นิเทศ ติดตาม ชี้แนะการจัดการเรียนรู้และการใช้
ข้อสอบตามแนว PISA 
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระดับโรงเรียน 

1.เอกสารแนวทาง
การวิเคราะห์ข้อสอบ 
2.ตัวอย่าง
แบบทดสอบ 

แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 

5.การใช้
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

1.การพัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษของครู 
2.การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารโดยใช้

เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาโดยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

สังเกตชั้นเรียน  
1. การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
2. ใช้เทคนิคกระบวนการ Coaching 
3. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

Clip การสอน
ภาษาอังกฤษ 

แบบบันทึก             
การนิเทศ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 

6.การคิดเลขใน
ใจและท่องสูตร
คูณ 

การคิดเลขในใจ  
5 ระดับ  
และการท่องสูตรคูณ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาสื่อ และสามารถ
น าไปสื่อไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและท่องสูตรคูณ 
2. เพื่อแข่งขันทักษะ 
การคิดเลขในใจ 5 ระดับ 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
คิดเลขในใจ 5 ระดับ ด้วยคลิป 
2. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมคิดเลขในใจ โดยให้
โรงเรียนส่งคลิปการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ๆละ 1 ชั้น
เรียน 
3. แข่งขันทักษะการคิดเลขในใจ 5 ระดับ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี 

แบบฝึกการคิดเลขใน
ใจ ท่องสูตรคูณ 
 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต 

7.การจัดการ
เรียนการสอน 
STEM 
Education 

การบูรณาการ  
การจัดการเรียนรู้ข้าม
กลุ่มสาระ การสร้าง
ชิ้นงานผลงานเป็นเลิศ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
สามารถจัดการเรียนการ
สอน STEM Education  
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสร้างภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1.วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
2.ร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
3.สังเกตการสอน 
4.สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
5.น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน/ชิ้นงาน 
 

ตัวอย่าง 
ผลงาน/ชิ้นงาน 
Clip การสอนสะเต็ม 

แบบประเมิน 
การจัดกิจกรรม 

8.การสอนซ่อม
เสริมและพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน 

1.การน าผลบันทึก
หลังสอนน ามาใช้
พัฒนา 
2.การสอนซ่อม/การ
สอนเสริม 

1.เพ่ือพัฒนาครูให้
สามารถจัดการสอนซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัย
จัดกิจกรรม 
2.เพ่ือส่งเสริมครู 

1. สอบถามการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อวางแผนพัฒนา 
2. การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนโดยการสอบถาม สัมภาษณ์ 
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนรายบุคคล  
/รายกลุ่ม 
3. การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ชี้แนะ Coaching  
  

1.ตัวอย่าง แผนการ
จัดกิจกรรมการสอน
ซ่อม สอนเสริม 
2.แบบบันทึก 
หลังสอน 

แบบสังเกต 
การสอน 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

ให้สามารถแก้ปัญหา
นักเรียนในการจัด
กิจกรรมการสอนรายกลุ่ม
และรายบุคคล 

9. 1 ห้องเรียน 
1 โครงงานอาชีพ 

1.ความต้องการการ
ประกอบอาชีพ 
2.ข้อเสนอรูปแบบ
การส่งเสริมอาชีพ 

เพ่ือครูส่งเสริมให้นักเรียน
มีเจตคติท่ีต่องานอาชีพ 

1.ชี้แนะความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้าน
อาชีพ 
2.ส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการ  
3.ตรวจสอบ 
4.สะท้อนผล 

เอกสารเสริมความรู้
งานอาชีพ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 

10.ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.การรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2.การคัดกรอง 
3.การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน 
4.การปรับพฤติกรรม 
5.การส่งต่อ 

เพ่ือชี้แนะครูให้สามารถ
ด าเนินการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching การเป็นพ่ีเลี้ยง 
Mentoringและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ 

คู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

แบบบันทึก       
การนิเทศฯ 
 

11.ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

1.โรงเรียนคุณธรรม 
2.ค่านิยม 12 
ประการ 
3.สถานศึกษา
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมด้านการมี
ระเบียบวินัยและ
คุณธรรม จริยธรรม 

1.ส่งเสริมให้มีการออกแบบกิจกรรมบูรณาการ
คุณธรรม 
2.สังเกตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียนที่เกิดกับชุมชน 
3.สะท้อนผล 

1.สร้างนวัตกรรม 
2.สื่อคุณธรรม 
จริยธรรม 
3.เอกสาร 
4.โครงงานคุณธรรม 

1.แบบบันทึก 
การนิเทศฯ 
2.แบบบันทึก 
การถอดบทเรียน 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

4.โรงเรียนวิถีพุทธ 
5.โรงเรียนสุจริต 
6.โรงเรียนส่งเสริม
สหกรณ์ 
7.ศาสตร์พระราชา 

 

12.ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

การจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ที่สนองต่อความ
ต้องการ  ความถนัด
ของนักเรียน 

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถ
จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมการลดเวลาเรียน
เพ่ือเวลารู้ 

ใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE และเทคนิคการนิเทศ
แบบ Coaching การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentoring และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.คู่มือการบริหาร
จัดการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
2.แนวทางการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

แบบบันทึก        
การนิเทศฯ 

13.การจัด
ประสบการณ์
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
1.แบบบูรณการ 6 
กิจกรรม 
2.แบบไฮสโคป 
(High Scope) 
3.ห้องเรียนมอน- 
เตสซอรี่ 
4.สะเต็มศึกษา 
5.ทักษะสมอง ฯลฯ 

เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยและเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัด
ประสบการณ์ การวัดและระเมินพัฒนาการ 
2.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson study) 
3.จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ 
วิธีปฏิบัติที่ดี 
4.รายงานผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงาน 
5.การแลกเปลี่ยนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
6.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 

เอกสารเสริมความรู้ 
-การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร และ
การศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson study) 

แบบบันทึก        
การนิเทศฯ 

14.การจัดการ การจัดประสบการณ์/ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู 1.เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม 1.คู่มือ แนวทางการ แบบนิเทศ ติดตาม
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

เรียนการสอน
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
-ระดับปฐมวัย 
-ระดับ
ประถมศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะ ให้เด็ก 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  

สามารถจัดประสบการณ์
ทดลองวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน และกระบวน 
การกลุ่ม 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 
ในชีวิตประจ าวัน 
และมีจิตวิทยาศาสตร์ 

การทดลอง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 
2.ศึกษาใบกิจกรรมตามโครงการ และวิเคราะห์ 
หน่วยการเรียนรู้ 
3.ออกแบบและจัดประสบการณ์/กิจกรรมการทดลอง 
4.นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการทดลอง และการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5.สะท้อนผลการจัดประสบการณ์ 
6.น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมทดลอง /
การท าโครงงานและ
เกณฑ์การประเมิน 
2.สื่อ กล่องใบ
กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
3.สื่อ Social 
network กิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  

การด าเนินงาน 
ตามโครงการฯ 

15.การจัด 
การศึกษาพิเศษ 

1.การคัดกรอง 
2.การจัดท าแผน IEP 
และ IIP 
3.การจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน 
4.การวัดและ
ประเมินผล 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
พิเศษในโรงเรียน 
 

1.ใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching 
              การเป็นพ่ีเลี้ยง Mentoring 
              2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 
              3.การศึกษาวิจัย                                                       

  1.เอกสารเสริม 
  ความรู้เรื่องการจัด 
  การศึกษาพิเศษ 
 2.คู่มือการช่วย 
 เหลือนักเรียนที่มี 
  ภาวะเสี่ยงฯ 

 

๑๙.การจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ

๑. มาตรการป้องกัน
โรคและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 
๒. การ ออกแบบ

จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ

๑. ส ารวจ ศึกษา ความต้องการ วิเคราะห์ 
การจัดการเรียนการสอนและเลือกรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 
๒. สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๑. หน่วย และแผน
จัดการเรียนรู้ 
๒. รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

 ๑. แบบบันทึก               
การนิเทศฯ 
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ประเด็น               
กำรนิเทศ 

 
ขอบข่ำยประเด็น 

 
วัตถุประสงค์ 

กระบวนกำร วิธีกำร/กิจกรรม/กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สื่อกำรนิเทศ 

 
เครื่องมือ 

โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

วางแผนจัดการการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับนักเรียน
และสถานการณ์ 
๓.การใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการจัด
เรียนการสอน  
๔. การวัดและ
ประเมินผล 
๕. ความร่วมมือและ
ประสานสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 

ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

๓. ออกแบบ วางแผน ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 
๔. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
๕. ใช้สื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรที่เหมาะสม จ าเป็น 
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
๗. ทบทวนสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาให้เป็น 
รูปแบบที่เหมาะสม 
     
     

๓. ผลงานของนักเรียน
๔.บันทึกหลังการสอน 
และ 
๕. บันทึกนิเทศภายใน
โรงเรียน /บันทึก
กิจกรรม PLC 
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ส่วนที่ ๔ 
 

แผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

 การด าเนินงานจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นของการจัดการศึกษา ๙ ข้อ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือเป็นเป้าหมายให้สถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ถือปฏิบัติ และด าเนินการ
ขับเคล่ือน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้
สอดคล้องตามกรอบกรอบการนิเทศผู้บริหาร และครูผู้สอน เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

แผนนิเทศที่ 1 เร่ือง กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศกึษำสู่กำรปฏิบัติ 

1. สำระส ำคัญ 
การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการน า

หลักสูตร ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  และการจัดระบบในการตรวจสอบใช้หลักสูตร  
ได้แก่  การนิ เทศก ากับ  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  การจัดเก็บข้ อมูลการใช้หลักสูตร              
การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้หลักสูตร
สถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่น มีโครงสร้างด้านเนื้อหาสาระครบถ้วน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทและสภาพชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมสาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. วัตถุประสงค ์
          2.1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถชี้แนะ/ให้ข้อมูลย้อนกลับ    
กับครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
          3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
          3.2 ครูผู้สอนทุกคน/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ  
 4.1 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 4.2 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
 4.3 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) 
 4.4 การใช้สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 
 4.5 การวัดและประเมินผล 
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 4.6 การสังเกตการสอนและการเยี่ยมชั้นเรียน 
 4.7 การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
5. ขั้นตอน/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ  
          5.1 ขั้นการวางแผนการนิเทศ 
                 5.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษา 

      5.1.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ คู่มือประกอบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ  
         5.2 ขั้นการด าเนินงาน 
                5.2.1 ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศทบทวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
                5.2.3 ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ 
      5.2.4 ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศแบบ Coaching และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยการบันทึกผล
การนิเทศในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
      5.2.5 ผู้รับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าหลักสูตรและการน าไปใช้ในระดับห้องเรียน 
      5.2.6 ผู้นิเทศบันทึกผลการนิเทศ 
 5.3 ประเมินผลและสะท้อนผลการนิเทศ 
                 ผู้นิเทศสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับห้องเรียน 

5.4 การสร้างขวัญก าลังใจ 
                5.4.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ประกาศทาง www.srb1.go.th   

      5.4.2 การยกย่อง ให้เกียรติบัตร 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 สื่อ 
            - เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
            - เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
            - เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  
           6.2 แหล่งเรียนรู้ 
             - WWW Secondary5.go.th 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ 
ที ่                 วิธีกำรประเมิน                    เครื่องมือกำรประเมิน 
1. ตรวจผลการนิเทศ /ก ากับ/ ติดตามของ

คณะกรรมการจากเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
แบบบันทึกผลการนิเทศ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรปฐมวัย 

3. ตรวจสอบเอกสารการพัฒนาและการใช้หลักสูตร  
ปี 2561 

แบบรายงานผลการพัฒนาและการใช้หลักสูตร 
ทั้ง 2 ระดับ 

 
 
 

http://www.srb1.go.th/
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 8. เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
 

ระดับ 3 
มี การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องและสามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่างได้  

 
ระดับ 2 

มี การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องและสามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 

 
ระดับ 1 

มี การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องและสามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แต่ต้องปรับปรุง 

ระดับ 0 มี การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน แต่มีองค์ประกอบของหลักสูตรไม่ครบถ้วน 

 
แผนนิเทศที่ ๒ เร่ือง กำรอ่ำนออก เขียนได้ ตำมระดับชั้น 

สำระส ำคัญ 
 การนิเทศการอ่านออก การเขียนได้ตามระดับชั้น การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading and literacy) 
เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ ต้องอาศัยรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ผู้รับการนิเทศแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพ่ือชี้แนะผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถด าเนินส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ตาม
ระดับชั้น 
 2. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาอ่านออก เขียนได้โดยใช้เทคนิค /สื่อ /
นวัตกรรมที่เหมาะสมได้ 
กลุ่มเป้ำหมำย  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 123 แห่ง 
 2. ครูผู้สอนภาษาไทย ทุกคน   
สำระกำรนิเทศ  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการอ่านการเขียน และแนวทางการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้/เทคนิคการสอน/สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 
 1. การวางแผนการนิเทศ 
  1.1 ผู้รับการนิเทศเสนอความต้องการในกิจกรรมการนิเทศ 
  1.2 ผู้นิเทศจัดท าแผนการนิเทศ สื่อ เครื่องมือการนิเทศ การพัฒนาการอ่าน การเขียน 
 2. ด าเนินการนิเทศ 



51 
 
 
  2.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค/รูปแบบการสอนอ่าน เขียน และชี้สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ 
ถอดบทเรียนจากครูที่ประสบผลส าเร็จการสอนอ่าน 
  2.2 ผู้รับการนิเทศเลือกรูปแบบการสอนอ่าน สอนเขียน ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
  2.3 ผู้รับการนิเทศพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมตามรูปแบบที่ก าหนด 
  2.4 ผู้นิเทศร่วมกันตรวจสอบคุณภาพสื่อ/นวัตกรรม 
  2.5 ผู้รับการนิเทศด าเนินการใช้สื่อ/นวัตกรรมฝึกการอ่านและประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการสนับสนุน/ส่งเสริมการอ่านที่บ้าน 
  2.6 ผู้นิเทศด าเนินการ Coaching และด้วยสื่อ Online 
  2.7 ผู้รับการนิเทศน าสื่อ/นวัตกรรมมาปรับปรุงและน าไปใช้จริง 
  2.8 ผู้รับการนิเทศสรุป รายงานผลการใช้สื่อ/นวัตกรรม 
 3. สะท้อนผลการนิเทศ 
  3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 การใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.3 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากสื่อ นวัตกรรมที่สร้างข้ึน 
 4. สร้างขวัญก าลังใจ 
  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการฝึกอ่าน การเขียน ส าหรับนักเรียน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. CD เรื่อง การฝึกอ่าน การเขียน ส าหรับนักเรียน 
2. เครื่องมือประเมินการอ่านออก เขียนได้  
3. เอกสาร/ บทดอกสร้อย แบบฝึก พัฒนาการอ่าน การสอนเขียน 
4. คู่มือการน าบทอาขยานสู่การอ่านคล่อง เขียนคล่อง  

แหล่งเรียนรู้ 
 www.monasit.com,  www.taladkru.com ,  www.suraphin.ac.th , 
 www.chula.ac.th , www.kku.ac.th ,  www.cmu.ac.th ,  www.msu.ac.th , 
 www.psu.ac.th  , www.google.co.th , www.sut.ac.th 
เครื่องมือกำรนิเทศ 
 1. แบบบันทึกผลการนิเทศ 
 2. แบบรายงานการอ่าน การเขียน  
 8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน การส่งเสริมและ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน การส่งเสริมและ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ตามระดับชั้นโดยที่ต้องปรับปรุง  หรือก าลังพัฒนา 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน การส่งเสริมและ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ตามระดับชั้นที่ต้องปรับปรุง  หรือก าลังพัฒนา 
ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนาการ

อ่านออก เขียนได้ตามระดับชั้น 

http://www.monasit.com/
http://www.taladkru.com/
http://www.suraphin.ac.th/
http://www.chula.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/
http://www.msu.ac.th/
http://www.google.co.th/
http://www.sut.ac.th/
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แผนนิเทศที่ ๓ เร่ือง กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน NT,O-NET,PISA  

1. สำระส ำคัญ 
 การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกระบวนการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน 
ชี้แนะ ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการประเมิน
นานาชาติตามแนวของ PISA ที่สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson Study) และ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ  
 4.1  แผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.2 รูปแบบ/วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
 4.3 การใช้น าผลจากการทดสอบสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.4 การนิเทศแบบชี้แนะ Coaching Mentoring และกระบวนการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) 
และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ   
 ใช้กลยุทธ์ อัฐวิธี  นิเทศกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน และชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ (Lesson Study 
& PLC) 
 5.1 ขั้นที่ 1 กำรวำงแผน(PLAN) 
  กลยุทธ์ที่ 1 Kick Off เข้ำสู่ระบบ ประชุมชี้แจงประกาศจุดเน้นนับถอยหลัง การสอบ NT 
,O-NET ระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรับรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 รบอย่ำงมีเป้ำหมำย  จัดประชุมปฏิบัติกำรศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบปี
การศึกษา 2561  ก าหนดเป้าหมายผลการสอบ O-NET, NT  
 5.2 ขั้นที่ 2 กำรด ำเนินงำน (DO) 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยและระดมสรรพก ำลัง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนจัด
กิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ิมพูน จัดท าข้อสอบคู่ขนาน จัดแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ให้โรงเรียนซ่อมเสริมและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 ครูปฏิบัติการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งปรับปรุงและปรากฏใน Test Blueprint 
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  กลยุทธ์ที่ 4 วำงเส้นทำง PRE/POST O-NET,NT 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกข้อทดสอบ PRE O-NET ของ สพฐ.ส่งให้กลุ่มโรงเรียนด าเนินการ 
PRE O-NET,NT  ให้สถานศึกษาด าเนินการ PRE O-NET,NT เดือนธันวาคม โดยส าเนาแบบทดสอบผ่าน CD  
  กลยุทธ์ที่ 5 นิเทศสังเกตกำรสอนห้องเรียนด้วยกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียนและชุมชนกำร
เรียนรู้วิชำชีพ (Lesson Study & PLC) 
  เขตพ้ืนที่ก าหนดปฏิทินการนิเทศสังเกตการณ์สอนระดับห้องเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูวิชาการ  ศึกษานิเทศก์  
 5.3 ขั้นที่ 3 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Check) 
  กลยุทธ์ที่ 6 ค้นหำจุดอ่อนด้วยกำรก ำกับติดตำม วิเคราะห์ผลการสอบ PRE O-NET,NT 
รายมาตรฐานตัวชี้วัด  เพ่ือค้นหาจุดอ่อนของนักเรียนการสอนของครู 
  กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงช่ือลือนำมต้องมีแรงจูงใจ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติยศแห่งความส าเร็จ  
ให้สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จตามนโยบายจุดเน้นของเขตพ้ืนที่ 
 5.4 ขั้นที่ 4 กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรนิเทศ (Action)  
  กลยุทธ์ที่ 8  ไขข้อข้องใจอย่ำงเป็นระบบ  น าผล O-NET ,NT ของสถานศึกษามาวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC  ถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะเพ่ือวางแผนปรับปรุง  
ในปีต่อไป 
 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 แผนการนิเทศ 
 6.2 เว็บไซต์ คลังข้อสอบ  
 6.3 ข้อสอบคู่ขนาน 
 6.4 Test Blueprint ปี 2562 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 แบบบันทึกการนิเทศสังเกตห้องเรียน 
8. เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 3 มีร่องรอยการด าเนินงาน /รูปแบบ/วิธีการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับ 2 มีร่องรอยการด าเนินงาน /รูปแบบ/วิธีการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 

ระดับ 1 มีร่องรอยการด าเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
ที่ไม่น่าพอใจหรือต้องปรับปรุง   

ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏร่องรอยการด าเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา 
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แผนนิเทศที่ ๔ เร่ือง กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบทำงไกล (DLTV/DLIT) 

1. สำระส ำคัญ 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา   
การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT) 
มาด าเนินงานโดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียน  
การสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้าง
ความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แนะให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้ DLTV / DLIT  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถใช้สื่อ DLTV / DLIT  
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ทุกโรงเรียน 
 
 4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ  
           4.1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV)   
           4.2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via  Information 
Technology ; DLIT)  
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 

5.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 
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รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
แบบกัลยาณมิตร 1.ประชุม/ชี้แจงให้

ผู้บริหารและครูผู้สอน
ทราบแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดย 
ใช้ DLIT/DLTV 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับครูวิชาการ/
ครูผู้สอน/ครูผู้ช่วย 
3.มอบเอกสารสื่อ 
นวัตกรรมที่ใช้ เช่น สื่อ 
60 พรรษา 
4.นิเทศติดตามแบบ 
ลงแขก 
5.นิเทศห้องเรียน   
6.สรุปผล/รายงานผล 

1แบบบันทึกการนิเทศฯ 
2.สื่อ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูวิชาการ 
3.ครูผู้สอน 

           5.2. การวางแผนการนิเทศ 
                  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้  
DLTV / DLIT ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
           5.3. ด าเนินการนิเทศ 
                   5.3.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ DLTV/DLIT 
                   5.3.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV/DLIT 
                   5.3.3 ผู้เทศและผู้รับการนิเทศเลือกรูปแบบ(วิธีการ/เทคนิค/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม) 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT    
                   5.3.4 ผู้รับการนิเทศด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT  
                   5.3.5 ผู้นิเทศ บันทึกการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT 
            5.4 ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
  ผู้นิเทศสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT 
            5.5 สร้างขวัญก าลังใจ 
 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ DLTV/DLIT ทางช่องทางสื่อมัลติมีเดีย  
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
   6.1  เว็บไซต์ DL Thailand.com. , New DLTV 
   6.2  เอกสารประกอบการใช้ DLTV/DLIT   
 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
  แบบบันทึกการนิเทศ 
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 8.เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพกำรนิเทศ  
 
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการ อยู่ในระดับ 

ที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการที่ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็น

แบบอย่างได้ 
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แผนนิเทศที่ ๕ เร่ือง กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

1. สำระส ำคัญ 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยการนิเทศเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
การและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร น าสู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือชี้แนะผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน 
4. สำระกำรนิเทศ  
 4.1 การบริหารจัดการตามนโยบาย การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 4.2 การจัดการเรียนการสอนการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 4.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ  
 5.1. การวางแผนการนิเทศ 
  ผู้นิเทศจัดท าแผนการนิเทศ สื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
 5.2. ด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค/รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษและน าเสนอสื่อ/แหล่ง 
เรียนรู้ 
  5.2.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
  5.2.3 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเลือกรูปแบบ(วิธีการ/เทคนิค/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม)   
การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
  5.2.4 ผู้รับการนิเทศด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  5.2.5 ผู้นิเทศ บันทึกการนิเทศ 
 5.3. ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
  ผู้นิเทศสะท้อนผลการสอนของครูเพ่ือท าให้ผู้รับการนิเทศตระหนัก เห็นประเด็นปัญหา 
และแนวทางปรับปรุงพัฒนาด้วยตนเอง 
 5.4. สร้างขวัญก าลังใจ 

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการการนิเทศการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 หนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-6 
 6.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  O-NET  

 7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 7.1 แบบบันทึกการนิเทศ 
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 7.2 แบบสังเกตการสอน 

 8. เกณฑ์ในกำรประเมินกำรนิเทศ  
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ระดับ 2 การปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 

ระดับ 1 การปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามระดับชั้นที่ต้องปรับปรุงหรือก าลังพัฒนา 

ระดับ 0 ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงานจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
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แผนนิเทศที่ 6 เร่ือง กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน   
 

1. สำระส ำคัญ 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นให้เกิดผลคุณภาพ         
ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การ
นิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้หลักบูรณาการนโยบาย        
งานโครงการ วิธีการ บุคลากรและงบประมาณ ในการด าเนินงานทุกระดับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน
การบริหาร การจัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน โดยผู้นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลส าหรับการวางแผนในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท า และส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น สอดคล้องตามสภาพความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน โดยผ่านครูผู้สอน 
และ ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งการชี้แจง การสาธิตหรือการแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น         
การนิเทศภายในโรงเรียน จึงเป็นภารกิจที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล    
หลายฝ่าย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและให้ทัน
ต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุกๆด้านให้
มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศภายในกับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
           2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ในสังกัด 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้ง 123 โรงเรียน 
4. สำระ/เนื้อหำกำรนิเทศ 
 4.1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สู่การนิเทศภายในโรงเรียน 
 4.2. การวางแผน และด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 4.3  การพัฒนากระบวนการ วิธีการ นวัตกรรมทางการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 
 4.4 การประเมินผล สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 
 5.1. การวางแผนการนิเทศ 
  5.1.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการนิเทศ ก าหนดกรอบการด าเนินงาน และสร้าง
เครื่องมือการนิเทศ 
  5.1.2 คณะท างานจัดท าเอกสารการนิเทศภายในโรงเรียน / แบบนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน /งานต่างๆที่เก่ียวข้อง / แบบสังเกตพฤติกรรม / แบบสรุป 
  5.1.3 จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
 
 



60 
 
 5.2.  การด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สู่การ
นิเทศภายในโรงเรียน 
  5.2.2  รวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐานการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
  5.2.3  วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 5.3.  ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
    5.3.1  ประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
  5.3.2  น าผลการนิเทศสะท้อนให้สถานศึกษาทราบ เพ่ือต่อยอดการพัฒนาคุณภาพให้เป็น
แบบอย่างที่ดี หรือแก้ไข ปรับปรุง ในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือจุดควรพัฒนา  
 5.4.  สร้างขวัญ ก าลังใจ 
  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1  เอกสารความรู้เกี่ยวกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
 6.2.  คลิป VDO /สื่อออนไลน์ 
 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 7.1 คู่มือ แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 
 7.2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.3. แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
 7.4. แบบตรวจสอบกระบวนการนิเทศภายใน/แบบบันทึกการนิเทศ  
8. เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 3 ปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ โดยปรากฏร่องรอย เอกสาร/หลักฐาน มีรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับ 2 ปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ โดยปรากฏร่องรอย เอกสาร/หลักฐาน การนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 

ระดับ 1 ปฏิบัติการนิเทศภายใน โดยปรากฏร่องรอย เอกสาร/หลักฐาน การนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับต้องปรับปรุงหรือก าลังพัฒนา 

ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏร่องรอยการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
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แผนนิเทศที่ 7 เร่ือง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ 

1. สำระส ำคัญ 
 การนิเทศเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา          
ที่สอดคล้องกับรูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ คือ การประเมินแบบ    
องค์รวม การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ การเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยบุคคลในระดับ
เดียวกัน และการประเมินบนพ้ืนฐานหลักฐานเชิงประจักษ์  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมมีความเชื่อม่ันและมั่นใจในคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามรูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ และตามกฎกระทรวง 
 2.2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 3.1 กลุ่มเป้ำหมำยเร่งด่วน 
       ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกคนของโรงเรียนประชารัฐ จ านวน  21 แห่ง เพ่ือเตรียมการซ้อม    
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 
 3.2 กลุ่มเป้ำหมำยทั่วไป 
       ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน  104  แห่ง  
4. สำระกำรนิเทศ 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรด้วยการ
ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. สร้างความเข้าใจการน า
มาตรฐานการศึกษาและ
กฎกระทรวง ไปสู่การปฏิบัติ 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาจัดกลุ่ม
คุณภาพของโรงเรียน 

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนด้วย
รูปแบบการนิเทศ 

4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาและ
สังเคราะห์ผลส่ง สพฐ. 

1. เอกสารแนวทางการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2. แบบบันทึกการนิเทศ 

1. โรงเรียนพร้อมรับ
การประเมิน
คุณภาพภายนอก 
ระยะที่ 1 
งบประมาณ 
2562 -2563 
จ านวน 17 
โรงเรียน 

2. โรงเรียนทั่วไป 
108 โรงเรียน 
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รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
5. ซ้อมการประเมินความพร้อม

โรงเรียนพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 

6. สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับในการนิเทศ 

7. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน   

 5.1 การวางแผนการนิเทศ 
  5.1.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก
รายงาน SAR ของโรงเรียนที่จะนิเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสมศ. 
  5.1.2 ผู้นิเทศจัดท าแผนการนิเทศ เตรียมสื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
 5.2 ด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1 ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบและแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่   
  5.2.2 ผู้รับการนิเทศ ศึกษากฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  จากสื่อ Online ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
  5.2.3 ผู้รับการนิเทศจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(ตามกฎกระทรวง) 
วางแผนและจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ  น าข้อมูลผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก  ผลสรุปการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้จัดท าแผนปฏิบัติการ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมจัดท าสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
  5.2.4 ผู้รับการนิเทศและสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยบุคคลในระดับเดียวกัน 
  5.2.5 ผู้รับการนิ เทศรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านคุณภาพของผู้ เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)   
 5.3 ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ  ผู้รับการนิเทศน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
รายงาน SAR และผู้นิเทศวิพากษ์เติมเต็มให้ SAR มีความสมบูรณ์ 
 5.4 สร้างขวัญก าลังใจ 
  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 เอกสาร  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 6.2 เอกสาร แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 แบบบันทึกผลการนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพ 

ก ำลังพัฒนำ โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

ปำนกลำง โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน  เป็นระบบ  และมีความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติจริง             

ดี โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน  เป็นระบบ  มีความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติจริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี             
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แผนนิเทศที่ 8 เร่ืองกำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM Education 

1. สำระส ำคัญ 
 STEM Education การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาได้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อชี้แนะผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัด   
การเรียนการสอน STEM Education 
 2.2  ชี้แนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้แบบ STEM Education ได ้
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

4. สำระกำรนิเทศ  
 4.1 การบริหารจัดการโครงการการจัดการเรียนการสอน STEM Education 
 4.2 การจัดการเรียนการสอน STEM Education 

5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 
 5.1 การวางแผนการนิเทศ 
  5.1.1 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกัน วิเคราะห์ วางแผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ 
STEM Education ตามหลักสูตร/ตามระดับชั้น 
 5.2 ด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค/รูปแบบการสอน STEM Education และน าเสนอ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ถอดบทเรียน STEM Education 
  5.2.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมการสอน STEM Education 
  5.2.3 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเลือกรูปแบบ วิธีการ/เทคนิค/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม การ
จัดกิจกรรมการสอน STEM Education  
  5.2.4 ผู้รับการนิเทศด าเนินการจัดกิจกรรมการสอน STEM Education  
  5.2.5 ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศแบบ Coaching/บันทึกการนิเทศ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการสอน STEM Education กับผู้รับการนิเทศ 
  5.2.6 ผู้รับการนิเทศรายงานตามแบบประเมินผลงาน 
 5.3 ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
  5.3.1 ประเมินผลงานกิจกรรม STEM Education  
  5.3.2 แบบบันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรม STEM Education 
 5.4 สร้างขวัญก าลังใจ 
  5.4.1 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสอน STEM 
Education  และการมอบเกียรติบัตร/รางวัล 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 CD เรื่องเก่ียวกับ STEM Education  
          6.2 เอกสารแนวทางการจัดประสบการณ์บูรณาการสะเต็มศึกษา  
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7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
  1. แบบบันทึกการนิเทศ 
  2. แบบประเมินผลงาน 
8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพกำรนิเทศ   

ระดับ
คุณภำพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็น
แบบอย่างได้ 

ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการที่ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการ อยู่ในระดับที่ต้อง

แก้ไขหรือปรับปรุง 
ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการ 
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แผนนิเทศที่ 9 เร่ือง กำรคิดเลขในใจและท่องสูตรคูณ 

1. สำระส ำคัญ 
 การคิดเลขในใจเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานทางด้านค านวณโดยไม่ทดลงในกระดาษหรือใช้เครื่องมือ
คิดค านวณใดๆ สามรถหาค าตอบได้ในใจแล้วตอบด้วยการเขียนหรือด้วยวาจา การฝึกคิดเลขในใจอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ซึ่งจะเป็ นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และการที่ที่นักเรียนจะเกิดทักษะดังกล่าว
ต้องอาศัยกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริมจากการนิเทศการสอนและการบริหาร
จัดการที่ดี  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อชี้แนะผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมคิดเลขในใจและการ
ท่องสูตรคูณให้มีประสิทธิภาพ 

2.2.  เพ่ือชี้แนะให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดเลขในใจและท่องสูตรคูณ 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมแข่งขัน 
 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 125 คน 
3.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1-3 ทุกโรงเรียนในสังกัด 
3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกโรงเรียนในสังกัด 

4. สำระกำรนิเทศ  
 4.1  รูปแบบการจัดกิจกรรมการคิดเลขในใจและท่องสูตรคูณ 
 4.2  การฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ 
 4.3 เกณฑ์การแข่งขันทักษะการคิดเลขในใจ 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำรกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 

5.1.  การวางแผนการนิเทศ 
5.1.1 จัดท าคู่มือการด าเนินการคิดเลขใจและท่องสูตรคูณ 
5.1.2 ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการคิดเลขในใจและท่องสูตรคูณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง 
5.1.3 สร้างเครื่องมือติดตามการจัดกิจกรรมคิดเลขในใจและการท่องสูตรคูณ 
5.1.4 จัดท าปฏิทินการนิเทศ 

5.2.  การด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1 แจ้งทุกสถานศึกษาทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดเลข
ในใจและท่องสูตรคูณ และการน าแบบฝึกทักษะที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งให้ใช้ 

5.2.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ /เขตปฏิบัติการนิเทศ 
  5.2.3 ปฏิบัติการนิเทศ การใช้แบบฝึก และรูปแบบที่ครูใช้ฝึกกิจกรรมนักเรียน 
  5.2.4 สถานศึกษาประเมินตนเองในการด าเนินงานส่งเสริมนักเรียนคิดเลขในใจและท่อง 
สูตรคูณ และรายงานผลการด าเนินงานด้วยคลิปไม่เกิน 20 นาที 

5.2.5 จัดประกวดแข็งขันการคิดเลขในใจระดับ 1-5 ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและเขต 
พ้ืนที่ 
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5.3.  การสร้างขวัญ ก าลังใจ 
  5.3.1 เผยแพร่ชิ้นงานอันเป็นเลิศ ของโรงเรียน  
  5.3.2 ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้รางวัล 

3.2 สรุปผลการการนิเทศ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 แบบฝึกการคิดเลขในใจของส านักวิชาการและมาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  

7.1 แบบนิเทศติดตามฯ 
7.2 แบบประเมินตนเอง 

 ๘. เกณฑ์ในกำรประเมินกำรนิเทศ 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การคิดเลขในใจและการท่องสูตรคูณผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การคิดเลขในใจและการท่องสูตรคูณท่ีผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การคิดเลขในใจและการท่องสูตรคูณท่ีต้องปรับปรุง  หรือก าลังพัฒนา 
ระดับ 0 ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการคิดเลขในใจ

และการท่องสูตรคูณ 
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แผนนิเทศที่ ๑๐ เร่ือง การส่งเสริมงานอาชีพ 
๑. สาระส าคัญ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้ เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขัน ในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้และจัด
ประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ และ
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ การนิเทศแบบ Coaching 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือชี้แนะครใูห้สามารถด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการส่งเสริมงาน
อาชีพ 
           ๒.๒ เพ่ือชี้แนะครูในการส ารวจความถนัดทางวิชาชีพของผู้เรียน 
           ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
          ๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จ านวน     
๑๔ แห่ง 
          ๓.๒ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔. การนิเทศ 
          ๔.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ 
          ๔.๒ การแนะแนวส่งเสริมงานอาชีพ 
๕. ขั้นตอน/กระบวนการ/เทคนิคการนเิทศ  

๕.๑ การวางแผนการนิเทศ 
      ๕.๑.๑ ศึกษาเอกสารส่งเสริมงานอาชีพ 
      ๕.๑.๒ จัดท าเอกสารการส่งเสริมงานอาชีพ 
      ๕.๑.๓ จัดท าแบบประเมิน 
      ๕.๑.๔ ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 

         ๕.๒ ด าเนินการนิเทศ 
                ๕.๒.๑ แจ้งวัตถุประสงค์ที่จะนิเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทราบ 
                ๕.๒.๒ นิเทศโดยใช้เทคนิคการชี้แนะและแนะน า 
          ๕.๓ ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
                 ใช้กิจกรรมสนทนากลุ่ม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และน าเสนอผลการ
จัดการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ 
          ๕.๔ สร้างขวัญและก าลังใจ 
                 ชมเชยยกย่องเป็นต้นแบบของสถานศึกษา และเผยแพร่ผ่านสื่อและมอบเกียรติบัตร 
๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
          ๖.๑ www.srb.๑.go.th 
          ๖.๒ เอกสารประกอบเสริมความรู้เรื่อง การส่งเสริมงานอาชีพ 
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๗. เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
          ๗.๑ แบบบันทึกการนิเทศ 
          ๗.๒ แบบประเมิน 
๘. เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ๓ มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็น
แบบอย่างได้ 

ระดับ ๒ มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการที่ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 
ระดับ ๑ มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการ อยู่ในระดับที่ต้อง

แก้ไข  หรือปรับปรุง 
ระดับ ๐ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการ 
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แผนนิเทศที่ 11 เร่ือง กำรนิเทศ ติดตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                 และกำรแนะแนว 
 
1. สำระส ำคัญ 
 ระบบการดูแลนักเรียน เป็นกระบวนการ วิธีการ ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ เพ่ือให้ครูประจ า
ชั้นหรือครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างทั่วถึงและตรงภาพปัญหา นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีสัมพันธภาพที่ดีกับครู เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นและ
ไว้วางใจครู รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ได้รับการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นรากฐานใน
การพัฒนาความฉลาดด้านอ่ืนๆต่อไป การเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นผลจากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตที่ดี เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง การเรียนรู้ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ 
การแนะแนวและสร้างพื้นฐานงานอาชีพได ้  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 

ในการเรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
3.กลุ่มเป้ำหมำย 
 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ   

การจัดท าและด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวของโรงเรียน 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 
 5.1. การวางแผนการนิเทศ 

ก าหนดปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ 
5.2. ด าเนินการนิเทศ 

5.2.1 ผู้รับการนิเทศศึกษาเอกสารคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ศึกษา
สภาพปัญหา 

5.2.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกันออกแบบ วางแผนด าเนินงาน/กิจกรรม  
5.2.3 ผู้รับการนิเทศจัดท าเอกสาร ร่องรอยหลักฐานการด าเนินงาน 
5.2.4 ผู้รับการนิเทศน าเสนอผลงาน 

5.3. ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
5.4. สร้างขวัญก าลังใจ 

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพและกิจกรรม 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

6.1. คู่มือ แนวทางการจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว 
6.2. https://www.gogle.co.th/spm2 

7. เครื่องมือกำรนิเทศ 
7.1. แบบนิเทศติดตามฯ 
7.2. แบบประเมินตนเอง 
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8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพกำรนิเทศ  
 กำรประเมินคุณภำพ 
 ระดับ 3          หมายถึง  ปฏิบัติ มีผลที่ปรากฏตามรายการหรือคุณลักษณะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
               และเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติ มีผลที่ปรากฏตามรายการหรือคุณลักษณะอยู่ในระดับผ่าน 
               เกณฑ์เบื้องต้น เป็นที่น่าพอใจ (ร้อยละ 50-79) 
 ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัติ มีผลที่ปรากฏตามรายการหรือคุณลักษณะอยู่ในระดับ 
                ที่ไม่พอใจหรือต้องปรับปรุง หรือต้องแก้ไข หรือต้องพัฒนา  
                                            (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

ระดับ 0   หมายถึง  ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินงาน 
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แผนนิเทศที่ 12 เร่ือง กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. สำระส ำคัญ  
การนิเทศการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และ
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมได้ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เสริมสร้าง ความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังอบรมบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สามารถพ่ึงตนเองได้ เพื่อให้
เด็ก และเยาวชนมีความสุขและความเจริญ เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิง
ระบบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เด็ก
และ เยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงงานนั้นๆ ด้วยความภาคภูมิใจ  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ 
เกิดการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน อันจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือชี้แนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม           
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนทั้งระบบ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. กลุม่เป้ำหมำย 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 จ านวน 125 แห่ง 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ   
  4.1  โรงเรียนคุณธรรม 
 4.2  ค่านิยม 12 ประการ 
 4.3  สถานศึกษาพอเพียง 
 4.4  โรงเรียนวิถีพุทธ 
 4.5  โรงเรียนสุจริต 
 4.6  โรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์ 
 4.7  ศาสตร์พระราชา  
5. ขั้นตอน/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ  
 5.1. การวางแผนการนิเทศ 
  5.1.1 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกันวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน 
  5.1.2 ผู้นิเทศจัดท าแผนการนิเทศ เตรียมสื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
 5.2. ด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในโรงเรียน 
  5.2.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
  5.2.3 ผู้รับการนิเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน 
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  5.2.4 ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring  โดยการบันทึกผลการ
นิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  5.2.5 ผู้รับการนิเทศรวบรวมผลงานและจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
  5.2.6 ผู้นิเทศ บันทึกการนิเทศ 
 5.3. ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ   
  ผู้นิเทศสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อท าให้ผู้รับการนิเทศ
ตระหนักในการส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
 5.4. สร้างขวัญก าลังใจ 
  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

6.1 เอกสารโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6.2 ศาสตร์พระราชา 
6.3 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 7.1 แบบบันทึกการนิเทศกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 7.2 แบบบันทึกการถอดบทเรียน 
8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพกำรนิเทศ   
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็น
แบบอย่างได้ 

ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการที่ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการ อยู่ในระดับที่ต้อง

แก้ไขหรือปรับปรุง 
ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการ 
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แผนนิเทศที่ 13 เร่ือง โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

๑. สาระส าคัญ 
 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามแนวการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความสนใจใคร่เรียนรู้ กระตือรือร้น รู้จักมีเหตุผล เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและมีจิตวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ต้ัง
ค าถามในสิ่งที่สงสัยและสืบค้นข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือหาค าตอบด้วยตนเองหรือการท างานเป็นกลุ่ม 
๒. วัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในโครงการฯสามารถจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยและ
ห้องเรียนแกนน าระดับประถมศึกษา 

2. โรงเรียนในโครงการสามารถส่งผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด เสนอขอรับการประเมินเพ่ือรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทุกโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 
122 และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
4. สำระกำรนิเทศ 
 การด าเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรม ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/เทคนิคกำรนิเทศ 

5.1 การวางแผนการนิเทศ 
5.1.1 แจ้งแนวทางการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การพิจารณา  

ตามโครงการเพ่ือเสนอขอรับการประเมิน 
5.1.2 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ 

5.2 ด าเนินการนิเทศ 
5.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
5.2.2 ผู้รับการนิเทศศึกษาเอกสารคู่มือด าเนินงาน 
5.2.3 ผู้รับการนิเทศด าเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ 
5.2.4 ผู้นิเทศสังเกตการสอนสอบถาม สัมภาษณ์นักเรียน/ผู้ปกครอง 
5.2.5 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
5.2.6 ผู้รับการนิเทศเลือก/หาแนวทางพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมฯและจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
5.2.7 ผู้นิเทศสังเกตการสอน สอบถาม สัมภาษณ์นักเรียน/ผู้ปกครองเพ่ือนครู ผู้บริหาร 
5.2.8 ผู้นิเทศจัดท าเอกสาร หลักฐานเสนอขอรับการประเมินเพ่ือรับตราสัญลักษณ์ 
5.2.9 ผู้รับการนิเทศน าเสนอผลงาน/จัดแสดงนิทรรศการมหกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 
5.2.10 ประเมินผลการด าเนินงาน สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงาน 

5.3 ประเมินและสะท้อนการนิเทศ 
 5.3.1 สรุปผลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ค าปรึกษาแนะน า 
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ในการพัฒนาต่อยอดการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

5.3.2 แจ้งตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของโรงเรียนที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือรับตรา 
พระราชทาน 

5.4 สร้างขวัญก าลังใจ 
5.4.1 เผยแพร่ภาพกิจกรรม 
5.4.2 มอบเกียรติบัตร 
5.4.3 ส่งตัวแทนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินให้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. กล่องกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2. http//www.littlescienctistshouse.com/ 
 
 

7. เครื่องมือกำรนิเทศ 
1. แบบนิเทศติดตามฯ 
2. แบบประเมินคุณภาพ 
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แผนนิเทศที่ 14 เร่ือง กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
1. สำระส ำคัญ 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้มีสื่อการจัดการเรียนรู้    
เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   
เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูไม่มีเวลาเตรียมการสอน ครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนการสอนมีไม่เพียงพอ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสมีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพ่ือชี้แจงแนวทางให้โรงเรียนน าสื่อการจัดการเรียนรู้ไปใช้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด        
ต่อการจัดการศึกษาต่อไป   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อชี้แนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารและจัดการโดยใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.2  เพื่อชี้แนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 75 โรงเรียน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ DLTV / DLIT  
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 75 โรงเรียน 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ  
           4.1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV)   
           4.2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information 
Technology ; DLIT)  
           4.3 สื่อ 60 พรรษาฯ 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/เทคนิคกำรนิเทศ 

5.1 ขั้นที่ 1 เตรียมกำร  
5.1.1 การสร้างทีมนิเทศ แบ่งเป็น 2 ทีม คือ  

5.1.1.1 ทีมนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบไปด้วย 
     1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท่ีได้รับมอบหมาย) 
     2) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                          3) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
                          4) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก 

5.1.1.2 ทีมนิเทศระดับโรงเรียน ประกอบไปด้วย 
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2) ครูวิชาการโรงเรียน 
 3) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน 

ประชุมคณะผู้นิเทศในระดับต่างๆสร้างความเข้าใจวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนการนิเทศ ท า
ความเข้าใจเพ่ือชี้แนะให้ครูผู้สอนได้เข้าใจในการใช้สื่อ เป็นการนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียนของครูก่อน 
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5.2  ขั้นที่ 2 ด ำเนินกำรนิเทศ 
5.2.1  การนิเทศโดยการชี้แนะ ชวนคิดและเชียร์ให้ท า ฟังให้มากให้เข้าใจในสิ่งที่ด าเนินการ 

นิเทศโดยการ 
1) การสังเกตชั้นเรียน 

      2) จดบันทึกเม่ือครูเริ่มสอน  
      3) จุดเด่นที่พบจากการสังเกต 
      4) จุดพัฒนาที่ควรปรับปรุง 

5.2.2 สะท้อนคิด 
      1) การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่มีประสิทธิภาพ 
      2) เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรม ที่สามารถสังเกตได้ และแปลความหมายได้ 
 การสังเกตชั้นเรียนในลักษณะนี้ ควรด าเนินการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน เพ่ือส่งเสริม

การท างานในลักษณะของ PLC ( Professional Learning Community) และท าให้ระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาเข็มแข็งขึ้น 

5.3 ขั้นที่ 3 สรุปผลกำรนิเทศ 
       ในแต่ละปีการศึกษาภายหลังการปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศเสร็จสิ้น และคณะผู้นิเทศ 

ในแต่ละระดับทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียนมีการสรุปผลการนิเทศ และน าผลการนิเทศไปใช้      
ในการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อ 60 พรรษาในโรงเรียนที่ส่งผล          
ต่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
255๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ต่อไป 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

เอกสารความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อ 60 พรรษา  
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  

7.1 แบบนิเทศเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ 60 พรรษา 
  7.2 แบบนิเทศการปฏิบัติงานของครูก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ 60 พรรษา 
 7.3 แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อ 60 พรรษา 
 7.5 แบบสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อ 60 พรรษา 
8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพกำรนิเทศ  
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็น

แบบอย่างได้ 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการที่ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการ อยู่ในระดับที่ต้อง

แก้ไขหรือปรับปรุง 
ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการ 
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แผนนิเทศที่ 15 เร่ือง โรงเรียนประชำรัฐ   

1. สำระส ำคัญ 
การนิเทศการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ ผู้นิเทศต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ 

ต่อเนื่องจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด  จ านวน 21 โรงเรียน 
4. สำระกำรนิเทศ  

4.1. นโยบายโรงเรียนประชารัฐ  
4.2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ 

5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 

แบบกัลยาณมิตร 1.แจ้งโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ  
2.ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนตามแนวทาง 
ที่โครงการฯ ก าหนด 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.นิเทศติดตามแบบ 
ลงแขก 
5.นิเทศแบบ
กัลยาณมิตร  
ณ โรงเรียน/ห้องเรียน 
6.สรุปผล/รายงานผล 

1เอกสารตามโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 
2.แบบบันทึกการนิเทศฯ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูวิชาการ 
3.ครูผู้สอน 

5.1. การวางแผนการนิเทศ 
 5.1.1 ผู้นิเทศ ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานโรงเรียนประชารัฐ 
5.2. ด าเนินการนิเทศ 
 5.2.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน     

ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ 
 5.2.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวิเคราะห์การบริหารจัดการของโรงเรียนประชารัฐ 
 5.2.3 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเลือกรูปแบบ(วิธีการ/เทคนิค/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม) 

การประสานงานตามนโยบาย    
 5.2.4 ผู้รับการนิเทศ บริหารจัดการตามภารกิจงานตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ 
 5.2.5 ผู้นิเทศ บันทึกการนิเทศ 
5.3. ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ 
 ผู้นิเทศสะท้อนผลการบริหารจัดการตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
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5.4. สร้างขวัญก าลังใจ 
 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการโรงเรียนประชารัฐ      

ทางช่องทางสื่อมัลติมีเดีย  
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

6.1 แนะน าเว็บไซต์ประชารัฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.2 เอกสารโรงเรียนประชารัฐ 

7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 แบบบันทึกการนิเทศ 
8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพกำรนิเทศ   

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็น

แบบอย่างได้ 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการที่ผ่านเกณฑ์น่า

พอใจ 
ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการตามรายการ อยู่ในระดับที่ต้อง

แก้ไขหรือปรับปรุง 
ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการ 
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แผนนิเทศที่ 16 เร่ือง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

1. สำระส ำคัญ 

  ปีการศึกษา  2562  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้หน่วยงาน คือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการ
พัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน ที่จะช่วยให้โอกาสการเข้าถึงนักเรียนในถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด และโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ได้ด าเนินการส ารวจและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับต าบล ระดับอ าเภอ พิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด
จ านวน 53 โรงเรียน เพ่ือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา  2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 53 โรงเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 33.74-50.43 เฉลี่ยเท่ากับ 39.98  ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 และต่ ากว่าระดับประเทศ ดังนั้น         
ในระยะแรก เดือนมิถุนายน  - กรกฎาคม 2562 จึงก าหนดให้มีการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุ น          
ให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้สามารถจัดท าแผนพัฒนาและแผนที่น าทาง (Road 
Map) ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 
 2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนในท้องถิ่น 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน ๕3 โรงเรียน 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ  
           4.1 การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
           4.2 การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี มาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
           ๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
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5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
แบบกัลยาณมิตร 1.แจ้งโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล  
2.ประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียนตามแนวทางที่
โครงการฯ ที่ก าหนด 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.นิเทศติดตามแบบ 
ลงแขก 
5.นิเทศแบบ
กัลยาณมิตร ณ 
โรงเรียน/ห้องเรียน 
6.สรุปผล/รายงานผล 

1เอกสารตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
2.แผนการพัฒนาฯ 
3.แบบบันทึกการนิเทศ
ฯ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูวิชาการ 
3.ครูผู้สอน 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
   1tambon 1school.go.th 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
  แบบบันทึกการนิเทศ 
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แผนนิเทศที่ 17  เรื่อง กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

1. สำระส ำคัญ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการด าเนินงานบริหารจัดการเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ตามแนวปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและหลักการ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     
โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย เต็มศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคนอย่างสมดุล 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยปฐมวัย 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
 ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด  
4. สำระ/เนื้อหำ 
 4.1 การบริหารงานจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

4.2 การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
 4.3 การจัดประสบการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตามแนว Active Learning  เช่น 
  - แบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - แบบบูรณาการทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
หรือสะเต็มศึกษา 
  - แบบบูรณาการตามแนวคิดมอนเตสซอริ ในบริบทของ สพฐ. 

- แบบบูรณาการด้วยระบบทางไกล 
- แบบบูรณาการตามแนวคิดของไฮสโคป 

  - การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง BBL : Brain Base Learning และ EF : 
Executive Function 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ   
 4.4 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
5. ขั้นตอน/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
 5.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผลการด าเนินงาน โครงการ  
 5.2 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
 5.3 ร่วมกันหาจุดพัฒนาหรือต่อยอดการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน/
กลุ่มเป้าหมาย 
 5.4 สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตามกระบวนการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 
 5.5 ร่วมก าหนดกรอบและปฏิทินการนิเทศ 
 5.6 ปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  
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 5.7 สะท้อนผลการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น 
 5.8 ให้ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชูผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
 5.9 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 เอกสาร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 6.2 เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 6.3 ตัวอย่าง เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 6.4 ตัวอย่าง การก าหนดหน่วยการเรียนรู้  
 6.5 ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ 
 7.1 บันทึกการนิเทศ 
 7.2 แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินตนเองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 7.3 แบบนิเทศและสังเกตการจัดประสบการณ์ 
 7.4 แบบรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
 8. เกณฑ์ในกำรประเมินกำรนิเทศ 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 3 ปฏิบัติ มีผลที่ปรากฏตามรายการหรือคุณลักษณะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเป็นแบบอย่าง

หรือต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
ระดับ 2 มีผลที่ปรากฏตามรายการหรือคุณลักษณะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เป็นที่น่าพอใจ  

(ร้อยละ 50-79) 
ระดับ 1 ปฏิบัติ มีผลที่ปรากฏตามรายการหรือคุณลักษณะอยู่ในระดับที่ไม่พอใจหรือต้องปรับปรุง 

หรือต้องแก้ไข หรือต้องพัฒนา (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 
ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการด าเนินงาน 
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แผนนิเทศที่ 18 เร่ือง กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

1. สำระส ำคัญ 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช  2551 ในหมวดที่ 1 สิทธิและหน้าที่

ทางการศึกษา มาตรา 8 วรรค 2 ความว่า สถานศึกษาในทุกสังกัด อาจจัดการศึกษาส าหรับ  คนพิการทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการเรียนร่วม การจัด  การศึกษาเฉพาะความ
พิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพใน  การด ารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นการฝึกอาชีพหรือบริการอ่ืนใด มาตรา 5  ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา คือ ได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ  พบความพิการตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เลือกบริการทางก ารศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา  โดยค านึงถึงความสามารถ  ความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  รวมทั้งการจัดการทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 

ดังนั้นการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้เรียนรู้และพัฒนาได้  โดยเปิด
โอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
พิเศษในโรงเรียน 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด 123 แห่ง 
4. สำระ/เนื้อหำ กำรนิเทศ   
  4.1  การจัดการศึกษาพิเศษ 
 4.2  รูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน 
5. ขั้นตอน/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ  
 5.1. การวางแผนการนิเทศ 
  5.1.1 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
  5.1.2 ผู้นิเทศจัดท าแผนการนิเทศ เตรียมสื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
 5.2. ด าเนินการนิเทศ 
  5.2.1 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแก่ผู้บริหารและครู 
  5.2.2 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนและการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษ 
  5.2.3 ผู้รับการนิเทศจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
  5.2.4 ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring  โดยการบันทึกผลการ
นิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษ 
  5.2.5 ผู้รับการนิเทศรวบรวมผลงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
  5.2.6 ผู้นิเทศ บันทึกการนิเทศ 
 5.3 ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ   
  ผู้นิเทศสะท้อนผลการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียน 
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 5.4 สร้างขวัญก าลังใจ 
  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษา
พิเศษ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ในกำรนิเทศ  

6.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
6.2 เอกสารการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
6.3 เอกสารการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
6.4 คู่มือการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน 

7. เครื่องมือกำรนิเทศ 
 7.1 แบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาพิเศษ 
 7.2 แบบบันทึกการถอดบทเรียน 
8. เกณฑ์ในกำรประเมินกำรนิเทศ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 3 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการคัดกรอง/การจัดท าแผน IEP และ 

IIP /การวัดประเมินผล การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนต้อง
แก้ไขหรือปรับปรุงผ่านเกณฑ์น่าพอใจและเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับ 2 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการคัดกรอง/การจัดท าแผน IEP และ 
IIP /การวัดประเมินผล การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์น่าพอใจ 

ระดับ 1 มีการปฏิบัติและปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการคัดกรอง/การจัดท าแผน IEP และ 
IIP /การวัดประเมินผล การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนต้อง
แก้ไขหรือปรับปรุง 

ระดับ 0 ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการคัดกรอง/การจัดท าแผน IEP และ 
IIP /การวัดประเมินผล การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

แผนการนิเทศ ๑๙ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด 
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 
สาระส าคัญ 
 ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียน
โค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือท าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ 

วัตถุประสงค์ของการนิเทศเพื่อ 
 1. ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สามารถการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของครูในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน และผู้บริหารสถานศึกษา 121 โรงเรียน 

สาระการนิเทศ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

ขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการ/เทคนิคการนเิทศ 
 1. การวางแผนการนิเทศ 
  1.1 วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลครูวิทยาศาสตร์ตามวุฒิการศึกษา ระดับชั้นที่สอน และ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
  1.2 ผู้นิเทศจัดท าแผนการนิเทศ เตรียมสื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
 2. ด าเนินการนิเทศ 
  2.1 ผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อ
ก าหนดปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  และปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
  2.2 ผู้รับการนิเทศสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือศึกษาใบความรู้ หรือใช้การจัดการองค์
ความรู้(KM) หรือใช้กระบวนการ PLC  ร่วมกับครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบ มี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   
  2.3 ผู้รับการนิเทศจัดท าสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ และวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  2.4 ผู้รับการนิเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนสังเกตการสอน หรือ 
บันทึกวิดิทัศน์การสอน 
 3. ประเมินและสะท้อนผลการนิเทศ  โดยผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศร่วมกันสะท้อนผลการจัด         
การเรียนรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าเสนอจุดเด่น จุดควรพัฒนา และน าผลการสังเกตการสอนไปใช้พัฒนาต่อไป 
 4. สร้างขวัญก าลังใจ 
  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ที่ประสบผลส าเร็จ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ ใบกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)  หรือรายวิชาวิทยาการค านวณ 
 2. แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  เว็บไซต์ ipst.or.th  เป็นต้น  
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาของ สพป.สระบุรี เขต 1 
 4. โรงเรียนร่วมพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท. 

เครื่องมือการนิเทศ 
 1. แบบบันทึกผลการนิเทศ 
 2. เอกสารเสริมความรู้  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
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แผนนิเทศที่ ๑๙ เร่ือง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
                                     ของโรคตดิเชื้อ ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  (COVID – 19) 

1. สำระส ำคัญ 
 การนิเทศการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID – 19) 
ระลอกใหม่ มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสภาวะที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง  สถานศึกษา
ในสังกัดไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติ แบบ on site ได้  และยังต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ที่มาตรการป้องกันโรคโดยศูนย์ควบคุมโรคของจังหวัด แต่
นักเรียนจ าเป็นต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาเลือกจัดการศึกษาอีก ๔ รูปแบบ ได้แก่ On air , On Line ,              
On demand และ On hand ทั้งนี้ ต้องเน้นถึงความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ของ
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง อีกท้ังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่
บ้าน ซึ่งสถานศึกษาจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการสนับสนุน   
ทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน การนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล และช่วยเหลือให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  และผู้ปกครอง ชุมชน สังคมมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์เพื่อ 
 2.1. ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาใช้รูปแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบท 
 ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ   
มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
4. สำระกำรนิเทศ 
 รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
5. ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร/เทคนิคกำรนเิทศ 

รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรด้วยการ
ชี้แนะ เป็นพ่ีเลี้ยงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. ส ารวจสภาพความพร้อมในการ
จดการศึกษาและความพร้อมในการ
รับการนิเทศทางไกล และความ
ต้องการได้รับความช่วยเหลือของ
สถานศึกษา 
๒. สร้างความเข้าใจในการจัด
การศึกษาในสถานการณ์ไม่ปกติ
และการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อฯ 

๑. ประกาศมาตรการ
การป้องกันโรค จาก
จังหวัดและต้นสังกัดทุก
ระดับ 
๒. รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตามที่ 
สพฐ.ระบ ุ
๓. เอกสารแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาในสังกัด 
ทุกแห่ง 
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รูปแบบการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย 
๓.วิเคราะห์ผลการส ารวจความ
พร้อมและผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา จัดกลุ่มความ
ต้องการ จ าเป็นของโรงเรียน 
๔. วางแผน ออกแบบ จัดท า
ก าหนดการนิเทศ ตามประเด็นและ
ความต้องการรับการนิเทศ  
๕. ด าเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนด้วยรูปแบบการนิเทศ
ทางไกล สะท้อนผลการนิเทศ 
๖. สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และข้อเสนอแนะในการ
น าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๗. สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติ ต่อยอดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี  
๘. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
และเผยแพร่ผลงานที่เป็นแบบอย่าง 

และ และการวัด 
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
๔. แบบบันทึกการนิเทศ 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 เอกสาร  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 6.2 เอกสาร แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
7. เครื่องมือกำรนิเทศ  
 แบบบันทึกผลการนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
8. เกณฑ์ในกำรตัดสินระดับคุณภำพ 

ก ำลังพัฒนำ สถานศึกษามีรูปแบบและจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน  

ปำนกลำง โรงเรียนมีรูปแบบและจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน  เป็นระบบ  และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง             

ดี สถานศึกษามีรูปแบบและจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน  เป็นระบบ  มีความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติจริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี             
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แผนนิเทศที่ ๒๐ เร่ือง กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
สำระส ำคัญ 
 การนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่
กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามนโยบายลดการบ้าน เพิ่มการ
ทดสอบ และเพ่ิมการเรียนรู้ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
 2. เพื่อติดตาม และชี้แนะการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ (NT, O-NET, 
PISA) 
เป้ำหมำย 
 ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดท้ัง 121 โรงเรียน 
สำระกำรนิเทศ 
 1. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายลดการบ้าน เพ่ิมการ
ทดสอบ และเพ่ิมการเรียนรู้ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
 2. การเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ (NT, O-NET, PISA) 
 3. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. การใช้คลังข้อสอบ (ITEM Bank) 
 5. การน าผลการเรียนเข้าสู่โปรแกรม SchoolMIS 
ขั้นตอน/วิธีกำร/กระบวนกำร 
 การนิเทศเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นให้ใจ 
  - ผู้ให้การนิเทศเตรียมความพร้อมหาความรู้ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น แนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางการ
พัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามทหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การแนะน า ช่วยเหลืออย่างไม่ปิดบัง 
  - ก าหนดการนิเทศและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้าก่อนการเข้านิเทศ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศได้เตรียม
ตัวและไม่สร้างความกังวลให้กับผู้รับการนิเทศ 
  - ผู้ให้การนิเทศแสดงความเป็นกันเอง ปฏิบัติต่อผู้รับการนิเทศอย่างฉัน เพื่อน พ่ี น้อง และยิ้ม
แย้มแจ่มใส ตลอดการให้การนิเทศ 
  - ผู้ให้การนิเทศให้ก าลังใจต่อผู้รับการนิเทศ ด้วยการยกย่องให้เกียรติ และเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพในเวลาอันเหมาะสม 
 2. ขัน้ร่วมใจ 
  - ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ในการจัดท าเอกสารการวัดพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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  - ผู้รับการนิเทศร่วมคิด ร่วมวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ขั้นตั้งใจ 
  มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้การนิเทศพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  - การก าหนดสัดส่วนคะแนนเก็บระหว่างภาค/ ปี ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกวิชา 
  - การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน 
  - การบันทึกผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล  
  - การน าผลการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการแก้ไข/พัฒนานักเรียน 
  - การสรุปและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินในระดับชั้นเรียน และโรงเรียน 
 4. ขั้นเปิดใจ 
  - ผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศเปิดใจรับฟังค าแนะน าในจุดที่ควรพัฒนา 
  - ผู้ให้การนิเทศให้แนวทางการแก้ไขและให้ก าลังใจต่อผู้รับการนิเทศ 
   
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 2. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามทหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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แผนงำน โครงกำรและกิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒  เมษายน  256๔) 
 
ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

วงเงิน
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล/โรงเรียนคุณธรรมใน
โรงเรียนสุจริต 

๔๐,๐๐๐ นายพิศิษฐ์  พันธุ์ด ี
นายสหพร  สกนธ์ก าแหง 

๒  ๑ โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ โครงงานอาชีพ ๒๐,๐๐๐ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 
3 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ๓๐,๐๐๐ นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช 
4 การส่งเสริมการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

(Classroom Assessment) 
๓๐,๐๐๐ นางกฤษณา  ข าปากพลี 

นางสิริสรณ์  ศักดิ์รามินทร์ 
๕ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๐,๐๐๐ นายพิศิษฐ์  พันธุ์ดี 

นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 
๖ ส่งเสริมสถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อ

แม่ ผู้ปกครอง ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในระดับปฐมวัย 

๒๐,๐๐๐ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 

๗ การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ๔๐,๐๐๐ นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช 
๘ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๓๐๐,๐๐๐ นางปราณี  ค าแท้ 

๙ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

๓๐,๐๐๐ นายสมบัติ   เนตรสว่าง 

๑๐ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนจากนโยบายสู่
การปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๔๕,๘๗๕ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 

๑๑ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม 
ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 

๔๘,๖๒๐ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 

๑๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะดิจิทัลส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล 

๒๐,๐๐๐ นางปราณี  ค าแท้ 

๑๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ๓๐,๐๐๐ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 
๑๔ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๐,๐๐๐ นางปราณี  ค าแท้ 
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ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

วงเงิน
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

๑๕ วิจัยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วิจัยและพัฒนำ) (๙๕,๕๐๕)  
 ๑๕.๑ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน ด้าน

การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

๑๕,๕๐๐ นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
โดยใช้ SUPER MODEL 

  

๑๕.๒ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Lesson Study &  
Professional Learning Community) 

๒๐,๐๐๐ นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 

๑๕.๓ การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

๒๐,๐๐๐ นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 

๑๕.๔ การพัฒนาสื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

๑๐,๐๐๐ นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 

๑๕.๕ การพัฒนาเด็กที่มีภาวะเสี่ยวต่อปัญหาการ
อ่าน การเขียนและการคิดค านวณ 

๓๐,๐๐๐ นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



94 
 

คณะท ำงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
 นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 
 นายเกษม  พูลสงค์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 
 นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 
 นางกนิษฐา  ช่างถม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 
คณะท ำงำน 
 นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นายพิศิษฐ์  พันธุ์ดี  ศึกษานิเทศก์ 
 นายสมบัติ  เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ 
 นางปราณี  ค าแท้  ศึกษานิเทศก์ 

นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ศึกษานิเทศก์ 
 นางศิริรัตน์  คอยเกษม  ศึกษานิเทศก์ 
 นางสิริสรณ์  ศักดิ์รามินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
 นางสาวกฤษณา  ข าปากพลี ศึกษานิเทศก์ 
 นายสหพร  สกนธ์ก าแหง  ศึกษานิเทศก์ 
 
บรรณำธิกำร 
 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๑  
 
ออกแบบปก 
 นางสาวสุพิชฌาย์  เลาหะพานิช  
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