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      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
ค ำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีหน้ำที่ในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ    และกำรพัฒนำด้ำน 
อ่ืน ๆ ตำมศักยภำพ โอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับจังหวัด ก ำกับ ดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ภำรกิจส ำคัญในกำร
ก ำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนบริบทของพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดท ำโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัย
นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐมขึ้น เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำทั้งในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  รวมถึง เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด ให้สำมำรถ
เป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูเพ่ือยกระดับคุณภำพของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นและได้รับพัฒนำอย่ำง
เหมำะสม  เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดีของสังคม 
                รำยงำนโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดนครปฐม เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จัดท ำขึ้น
เพ่ือสรุป รวบรวม วิเครำะห์สังเครำะห์ กิจกรรมที่ได้ด ำเนินงำน และผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยแบ่ง
เนื้อหำออกเป็น  5  บท  ทั้งนี้เพ่ือรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมถึงผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไป  

ขอขอบคุณท่ำนที่ปรึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรจนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี   
                        
                                                                             กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
                                                                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม        
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สารบัญ 

 
หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร ฉ 

บทที่ 1 บทน า 1 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครปฐม 1 

ความเป็นมาและความส าคัญ 8 
 วัตถุประสงค์ 9 
 เป้าหมาย 9 
 ขอบเขตการด าเนินงาน                                                                                             10 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน                                                                                           10 
 นิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                                    10 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง                                                                                     13
 แนวคิดเก่ียวกับการสอนงาน (Coaching) 13 
 แนวทาง หลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็น Coach 14 

ขั้นตอนการนิเทศแบบสอนแนะ 14 
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                          21 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                                                                           23  

บทที ่3 วิธีการด าเนินโครงการ 25 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 25 
 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 26 
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 กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) 32 
 แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 33  
 ระยะเวลาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 34 
 เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 39 

บทที่ 4  ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล 40 
 ผลการด าเนินงาน 40 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 63 

 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 73 
 สรุปผลการด าเนินโครงการ 73 
 อภิปรายผล 73 
 ปัญหาอุปสรรค 76 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินโครงการ 76 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 77 
 บรรณานุกรม                                                                                                         78 
ภาคผนวก                                                                                                                       79  
คณะผู้จัดท า 134 
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สารบัญตาราง 

 
หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง 6 
ตารางที่ 2  ข้อมูลจ านวนโรงเรียน ครู และนักเรียน ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม                3 
ตารางที่ 3 ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกตามสังกัด และระดับการศึกษา  7 
ตารางที่ 4     ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       41 
ตารางที่ 5     ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         41 
ตารางที่ 6     ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         42
ตารางที่ 7     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                  

           ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป                              42    

ตารางที่ 8     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป                             43 

ตารางที่ 9     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
           ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป                              43 

ตารางที่ 10   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                  โรงเรียนในโครงการ 33 แห่ง                                                                                          44 
ตารางที่ 11   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
                 โรงเรียนในโครงการ 20 แห่ง                                                                                 44
ตารางที่ 12   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       
                โรงเรียนในโครงการ  6  แห่ง                                                                         44 

ตารางที่ 13   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
                 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร.ร. 33 แห่ง)             45
ตารางที่ 14   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

           ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร.ร. 20 แห่ง)       45 
ตารางที่ 15   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

           ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร.ร. 8 แห่ง)              45 
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ตารางที่ 16  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด             46
ตารางที่ 17  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด                  46
ตารางที่ 18  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด                   46 
ตารางที่ 19  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จังหวัดนครปฐม            47  
ตารางที่ 20  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จังหวัดนครปฐม            47 
ตารางที่ 21  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จังหวัดนครปฐม            47 
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 สารบัญแผนภูมิ 

 
                                                                                                                               หน้า 
แผนภูมิที่ 1  แนวทางการนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ชและกระบวนการ PLC ด้านการพัฒนา 
                นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา                                               55                               
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                                                       บทสรุปผู้บริหาร 
 รายงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครปฐม ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประมวลผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่เท่าเทียมและทั่วถึง  วัตถุประสงค์ของโครงการ  (1) เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม 
และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด (2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  (3) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (4) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (4) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น   เป้าหมาย (Output) ของโครงการ ได้แก่  (1) มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด (2) มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จาก
การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด (4) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  
(5) มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่าน
เกณฑ์เพ่ิมข้ึน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศึกษานิเทศก์และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจาก ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค 2 และสถานศึกษา จ านวน  
40 แห่ง  ผลการด าเนินงานโครงการ พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และสถานศึกษา มีแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล ด้านการบริหารจัดการ มีเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตาม
และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ  มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาใน 
แต่ละสังกัด  ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นปัญหาและสามารถวางแผนออกแบบนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ครูผู้รับการนิเทศด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching) และกระบวนการ PLCมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้นและ
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21   
                                                                                            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม                                                                                                                  

ช
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                                                              บทที่ 1 

   บทน ำ 

 
 

            จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 
28 ฟิลิปดา มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพ้ืนที่
เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทาง ถนนเพชรเกษม ระยะทาง 56 กิโลเมตร 
หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนป่ินเกล้า–นครชัยศรี) ระยะทาง 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 
ระยะทาง 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 
     ทิศเหนือ         ติดต่อกับอ้าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   

     ทิศใต้             ติดต่อกับอ้าเภอกระทุ่มแบน อ้าเภอบ้านแพ้ว   
                         จังหวัดสมุทรสาครและอ้าเภอบางแพ จังหวัด       
                        ราชบุรี   
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ้าเภอไทรน้อย อ้าเภอบางใหญ่  
                        อ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและเขต 
                        ทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร          
                        อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอ้าเภอบ้านโป่ง อ้าเภอโพธาราม     
                                                                                 

จังหวัดราชบุรี และอ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
      
                                                                                  

ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัดนครปฐม 
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            เขตกำรปกครอง 
            จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 106 ต้าบล 904 หมู่บ้าน ส้าหรับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
เทศบาลต้าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 93 แห่ง 
 
ตำรำงท่ี 1  แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

 
อ ำเภอ 

จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน
เทศบำล

นคร 

จ ำนวน
เทศบำล
เมือง 

จ ำนวน 
เทศบำล
ต ำบล 

จ ำนวน 
อบต. 

ระยะทำง 
จำก

จังหวัด 
1. เมืองนครปฐม 25 214 1 1 5 21 9 
2. สามพราน 16 111 - 3 2 12 28 
3. นครชัยศรี 24 108 - - 3 22 21 
4. บางเลน 15 180 - - 4 15 55 
5. ก้าแพงแสน 15 204 - - 1 15 33 
6. ดอนตูม 8 69 - - 1 6 38 
7. พุทธมณฑล 3 18 - - 2 2 40 

รวม 106 904 1 4 18 93 - 
  
            ประชำกร 
             จังหวัดนครปฐมมีประชากรจ้านวนทั้งสิ้น 626,317 คน  เป็นชาย   จ้านวน  301,033  คน 
หญิง จ้านวน 325,284 คน  ครัวเรือน  จ้านวน  377,570  ครัวเรือน 

            กำรบริหำรรำชกำร   จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
            1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจ้านวน 66 หน่วยงาน   เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ จ้านวน 48 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ้านวน  4  หน่วยงาน 
และหน่วยงานอิสระจ้านวน  14  หน่วยงาน 
           2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจ้านวน 32 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
อ่ืนๆ จ้านวน 23 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงาน ระดับอ้าเภอ   แบ่งเป็น 7 อ้าเภอ 
106 ต้าบล  904 หมู่บ้าน 
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3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน  1 แห่ง เทศบาลนคร 
จ้านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ้านวน 4 แห่ง เทศบาลต้าบล จ้านวน 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 
จ้านวน 93 แห่ง 

           ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  กรอบแนวคิดในการนิเทศ ขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

   
   

      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันทางการศึกษา โดยได้รับการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่หลากหลายอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

         2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21   

          3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

    
                 

1. ประชากรทุกคน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่อาชีพ   

  วิสัยทัศน์ 

นครแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น าสู่อาชีพ  ใช้วิถีชีวิตพอเพียง 

   พันธกิจ 

เป้าประสงค์รวม 
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      2. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนา 
ทักษะในศตวรรษท่ี 21   
         3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ความเป็นผู้น้าทางวิชาการ และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  
                4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ
ชีวิต จิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
        นครปฐม  ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี 
 
  
 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย เพื่อรองรับการแข่งขัน 
    3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

               5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

ค่านิยมร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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   อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม 

 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 161/4 ถนนเพชรเกษม ต้าบลพระประโทน อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก้าหนดการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มี
อ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้                   

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท้างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ          
ที่เป็นไปตามอ้านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามหน้าที่ กศจ. มอบหมาย 

2. จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3. สั่งการ ก้ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทั ล              

เพ่ือการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6. ด้าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา      

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ          

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ้าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

                โครงสร้ำงภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม    ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
มีโครงสร้างภายในดังนี้ 
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โครงสร้ำงภำยในส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัดนครปฐม 

 

             ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 

  ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน ครู และนักเรียน ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม 

ที่ สังกัด 
โรงเรียน ครู นักเรียน  
(แห่ง) (คน) (คน) 

1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 122 2,168 31,656 
2 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 120 1,778 28,405 
3 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 29 2,217 36,254 
4 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 45 2,085 37,037 
5 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 11 358 10,542 
6 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 7 141 7382 
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 556 10,162 
8 ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 279 4,771 
9 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 20 101 
10 ส้านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 165 742 
11 องค์การมหาชน 1 84 719 
12 กระทรวงวัฒนธรรม 1 172 1,396 

รวม 367 10,023 169,167 
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    ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนแยกตำมสังกัด และระดับกำรศึกษำ 

 
                                 (ข้อมูล ณ วันที ่25 สิงหาคม 2564)  
      หมายเหตุ : สังกัด สอศ. ไม่นับรวม ปวส.,ปริญญาตรี และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, สศศ. ไม่รวม ศกศ.1 จังหวัดนครปฐม  
                    และ กศน.จังหวัดนครปฐม  
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   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

           ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่
มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  มีความพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21 ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ได้แก่  (1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  (2) ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา (3) มุ่งความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับน้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
           จากรายงานสรุปผลการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ้าปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้  ซึ่ งมี เป้ าหมายให้ วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทั กษะในศตวรรษที่  21  ครบถ้วน รู้ จักคิดวิ เคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่้ากว่าปี 2561 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ที่ 63.00  คะแนน 
            ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ส้าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด โดยการสั่งการ ก้ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการท้างานในแต่ละพ้ืนที่   จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนากระบวนการท้างาน 
และสร้างนวัตกรรมในการท้างานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่21 จากเหตุผลและความจ้าเป็นดังกล่าว ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดท้าโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการ
น้าผลการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาแนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
จากโครงการ TFE (Teams For Education)  และโครงการ  Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
            1.  เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 
            2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
            3.  เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล    
            4.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             5.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

เป้ำหมำย (Output) 

         1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             1.1  มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 

   1.2  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

   1.3  มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

   1.4  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
   1.5  มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน             
          2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              2.1 ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน 
เป็นปัจจุบัน สามารถน้าไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2.2 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สามารถน้าไปใช้ได้จริงในระดับสถานศึกษา 

    2.3 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทาง แบบอย่าง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา 

    2.4 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด   มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงานโครงการโดยเป็นคณะSupervisor Teams ระดับจังหวัด 
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   2.5 มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล            

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
             ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
              1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศโดยใช้กระบวนโค้ชและPLC   
              2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตจกรรมทางการศึกษา             

             กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)          
              1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. สช. อปท. 
ในจังหวัดนครปฐม  
              2. หนว่ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
                 กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่  ศึกษานิเทศก์และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจาก  ศธจ. สพป. สพม.
อปท. ผู้แทนภาคเอกชน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและผู้แทนจาก ศธภ.2 และสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จ้านวน 10  แห่ง   
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  จ้านวน 13  แห่ง สังกัด สพม.นครปฐม จ้านวน  6  แห่ง สังกัด สช. จ้านวน 7  แห่ง   
และสังกัด อปท. จ้านวน 4  แห่ง   รวมจ้านวน  40  แห่ง 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน   

 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 – กันยายน   พ.ศ. 2564 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
          1. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)  หมายถึง การน้าสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป 
ของความคิดหรือการกระท้า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มี 
อยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นท้าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม 
ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

           2. Supervisor Teams  หมายถึง คณะนิเทศตามโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) 
วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทาง

11 
 
การศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยด้าเนินการนิเทศ โดยใช้เทคนิคการ Coach และกระบวนการ PLC  เพ่ือพัฒนาครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
นครปฐม 

3. คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ้านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4. ครูผู้สอน หมายถึง  ครูผู้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

5. ผู้ชี้แนะ (Coach) หมายถึง ศึกษานิเทศก์ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ประจ้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ด้าเนินการนิเทศติดตามเชิงพื้นที่ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ของโครงการ 

           6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครปฐม 
จ้านวน  40 แห่ง   ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จ้านวน 10  แห่ง   สังกัด สพป.
นครปฐม เขต 2  จ้านวน 13  แห่ง สังกัด สพม.นครปฐม จ้านวน  6  แห่ง สังกัด สช. จ้านวน 7  แห่ง   และสังกัด 
อปท. จ้านวน 4  แห่ง    

 7. แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด 
หมายถึง การนิเทศเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการโค้ชและกระบวนการPLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

     7.1 ขั้นตกลงท้าความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจของโครงการ  หมายถึง การตกลงท้า 
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจโครงการ ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา ประกอบด้วย ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐมเขต 1   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน          
               7 .2  ขั้ น พัฒ นาที มนิ เทศด้ านการพัฒ นาแนวทา งการนิ เทศติ ดตามด้ วย เทค นิคการโค้ช 
(Coaching ) และกระบวนการPLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา หมายถึง (1) พัฒนาทีมนิเทศโดยใช้เทคนิค
การโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการPLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส้าหรับส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) 



11

11 
 
การศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยด้าเนินการนิเทศ โดยใช้เทคนิคการ Coach และกระบวนการ PLC  เพ่ือพัฒนาครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
นครปฐม 

3. คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ้านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4. ครูผู้สอน หมายถึง  ครูผู้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

5. ผู้ชี้แนะ (Coach) หมายถึง ศึกษานิเทศก์ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ประจ้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ด้าเนินการนิเทศติดตามเชิงพื้นที่ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ของโครงการ 

           6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครปฐม 
จ้านวน  40 แห่ง   ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จ้านวน 10  แห่ง   สังกัด สพป.
นครปฐม เขต 2  จ้านวน 13  แห่ง สังกัด สพม.นครปฐม จ้านวน  6  แห่ง สังกัด สช. จ้านวน 7  แห่ง   และสังกัด 
อปท. จ้านวน 4  แห่ง    

 7. แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด 
หมายถึง การนิเทศเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการโค้ชและกระบวนการPLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

     7.1 ขั้นตกลงท้าความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจของโครงการ  หมายถึง การตกลงท้า 
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจโครงการ ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา ประกอบด้วย ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐมเขต 1   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน          
               7 .2  ขั้ น พัฒ นาที มนิ เทศด้ านการพัฒ นาแนวทา งการนิ เทศติ ดตามด้ วย เทค นิคการโค้ ช 
(Coaching ) และกระบวนการPLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา หมายถึง (1) พัฒนาทีมนิเทศโดยใช้เทคนิค
การโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการPLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส้าหรับส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) 



12

12 
 
พัฒนาคู่มือการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการPLC เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

     7.3 ขั้นร่วมสร้างแนวทางการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching )และกระบวนการPLC 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาหมายถึงศึกษานิเทศก ์  และอาจารย์นิเทศร่วมกันสร้างกระบวนการการนิเทศ วาง
แผนการนิเทศ ติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching) และกระบวนการ PLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
               7.4 ขั้นร่วมนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช(Coaching Teams) และกระบวนการPLC เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศลงปฏิบัติการนิเทศแบบเชิงพ้ืนที่ Face To Face  
และโรงเรียนนิเทศภายในด้วยเทคนิคการโค้ช(CoachingTeams)และกระบวนการPLCในโรงเรียน                   
               7.5 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ ให้การสะท้อนผล
การปฏิบัติงานสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ระหว่างการนิเทศ และหลังการนิเทศ 
            8.เครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความร่วมมือของหน่วยงานในการพัฒนาครู ประกอบด้วย ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ด้าเนินการพัฒนาคร ูผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย
กระบวนการนิเทศติดตามโดยใช้เทคนิคการโค้ช(Coaching)และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC ในสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครปฐม   

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ   มีการ 
บูรณาการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระหว่างสถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด  เพ่ือการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21    เป็นไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชน 
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และโรงเรียนนิเทศภายในด้วยเทคนิคการโค้ช(CoachingTeams)และกระบวนการPLCในโรงเรียน                   
               7.5 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ ให้การสะท้อนผล
การปฏิบัติงานสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ระหว่างการนิเทศ และหลังการนิเทศ 
            8.เครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความร่วมมือของหน่วยงานในการพัฒนาครู ประกอบด้วย ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ด้าเนินการพัฒนาคร ูผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย
กระบวนการนิเทศติดตามโดยใช้เทคนิคการโค้ช(Coaching)และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC ในสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครปฐม   

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ   มีการ 
บูรณาการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระหว่างสถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด  เพ่ือการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21    เป็นไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน (Coaching) 

             ค ำว่ำ coaching นั้นมีค ำแปลเป็นภำษำไทยหลำยค ำ เช่น กำรสอนงำน  กำรชี้แนะ  กำรให้ค ำ
ชี้แนะ กำรสอนแนะ โดยมีนักวิชำกำรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ  Coaching  ไว้
ดังนี้ 
             สุขฤทัย ฉิมชำติ (2556) ได้ให้ควำมหมำยของกำรชี้แนะ (Coaching) หมำยถึง กระบวนกำรให้กำร
ช่วยเหลือผู้ป่วยรำยบุคคลเพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติในสิ่งที่ผู้ชี้แนะมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ มี
ควำมเชี่ยวชำญเป็นอย่ำงดี โดยผู้ชี้แนะเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ใช้ควำมคิดวิเครำะห์
ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรส่งเสริมสุขภำพ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรค และพิจำรณำทำงเลือกในกำร
ปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยด้ำนสุขภำพ                

             คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (2556) ได้ให้ควำมหมำยของกำรสอนงำน 
(Coaching) หมำยถึง กำรที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้สอนงำนได้บอกรำยละเอียดงำน สอนงำนแนะน ำให้เรียนรู้งำน
และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือลูกน้อง เพ่ือให้ผู้รับกำรสอนงำนมีควำมรู้ควำมช ำนำญขึ้น 
ท ำให้กำรท ำงำนนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด ถูกต้อง รวดเร็วและเกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง
ผู้สอนงำนกับผู้รับกำรสอนงำน 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2555) ได้กล่ำวว่ำ Coaching หมำยถึง กำรชี้แนะ
สอนงำนครูของตนเอง กำรสอนงำนเป็นเทคนิคหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลำกรหรือครูของตน ทั้งนี้จะเรียกผู้สอน
งำนว่ำ “Coach” โดยปกติผู้เป็น Coach สำมำรถเป็นได้ทั้งผู้บริหำรระดับสูง (Top Management Level) 
ผู้อ ำนวยกำรระดับกลำง (Middle Management Level ) และระดับต้น (Low Management Level) ส่วนผู้
ถูกสอนงำนโดยปกติจะเป็นผู้บริหำรปกติ จะเป็นครูที่อยู่ภำยในทีม/กลุ่มงำนเดียวกันเรียกว่ำ Coachee 

   จำกค ำแปลของ Coaching ที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำกำรสอนงำน หมำยถึง กระบวนกำรที่ใช้ใน
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพโดยกำรชี้แนะหรือ
สอนงำนจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ (Coach) 
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แนวทางหลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็นCoach 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2555) ได้กล่ำวว่ำ กำรสอนงำนจะเกิดขึ้นได้ ผู้นิเทศ
และผู้รับกำรนิเทศงำนต้องมีควำมพร้อมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ำย โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นเวลำใดที่แน่นอน เกิดข้ึน
ได้ทุกเมื่อทุกเวลำ ควำมพร้อม ได้แก่ 

   1. เรื่องเวลำ ควรก ำหนดเวลำให้พอดีกับเนื้อหำที่ต้องกำรจะสอนและถ่ำยทอดได้อย่ำงเป็นระบบมี
เหตุผล 

           2. อำรมณ์ ควรมีสภำพจิตใจหรือสภำวะอำรมณ์ท่ีปกติพร้อมที่จะถ่ำยทอดข้อมูล 
           3. สุขภำพร่ำงกำย เพรำะกำรมีสภำพร่ำงกำยที่พร้อมจะส่งผลต่อไปยังจิตใจ/ควำมคิด 
           4. ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ / ขอบเขตงำนที่ต้องรับผิดชอบ โครงสร้ำงองค์กร วิสัยทัศน์ 
นโยบำยต่ำง ๆ ขององค์กร กลุ่มเป้ำหมำย เช่น ครู ศึกษำนิเทศก์ ผู้เข้ำรับกำรฝึก ผู้เรียนข้อมูลเกี่ยวกับครู 
ตนเอง หรือผู้มีส่วนร่วม                                                                                                                                
           5. สถำนที่ พิจำรณำถึงจ ำนวนของผู้สอนและผู้รับกำรสอนและลักษณะอุปกรณ์ที่จะน ำมำสำธิต           
           6. อุปกรณ์ / เครื่องมือว่ำสำมำรถใช้กำรได้ / ท ำงำนได้ตลอดเวลำที่ท ำกำรสำธิตหรือนิเทศ                 
           7. เข้ำใจจิตวิทยำกำรเรียนรู้ของครูที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยว่ำ เขำจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อไร   เช่น เขำอยำกเรียนรู้
ได้ดีเมื่อเขำอยำกเรียนหรือท ำให้เขำรู้ว่ำถูกคำดหวังอะไร หรือเมื่อได้เอำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงและได้ผล     
           8. ควำมพร้อมของผู้สอนงำนกับผู้ถูกสอนงำน ย่อมมีส่วนผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรสอน
งำนของหัวหน้ำงำนประสบผลส ำเร็จ 

ขั้นตอนการนิเทศแบบสอนแนะ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2553) ได้กล่ำวว่ำ กำรน ำเทคนิคกำรนิเทศแบบกำร
สอนแนะไปใช้ ผู้นิเทศควรมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมไว้วำงใจกับผู้รับกำรนิเทศ เพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพที่อบอุ่น โดยกำรศึกษำข้อมูลของผู้รับ
กำรนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงำนเด่น อัธยำศัย กำรให้ค ำชมเชย กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดี 

2. ใช้ค ำถำมที่เป็นเชิงของควำมคิดเห็น ไม่ท ำให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดควำมไม่สบำยใจในกำรตอบ 

           3. เสนอแนะแนวทำงแก้ไขหรือพัฒนำงำนในลักษณะกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 

           4. น ำข้อเสนอหรือแนวทำงที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับนิเทศปฏิบัติ โดยผู้นิเทศคอยให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด
หรืออำจต้องสำธิตให้ดู 

 ส ำนักงำนทดสอบทำงกำรศึกษำ (2553) ได้กล่ำวว่ำ ขั้นตอนกำรนิเทศแบบให้ค ำชี้แนะเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
สูงขึ้น มีขั้นตอนหลักส ำคัญอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการให้ค าชี้แนะ 

  ขั้นตอนกำรเตรียมกำรให้ค ำชี้แนะ เป็นกำรเตรียมองค์ควำมรู้ในกำรน ำไปใช้ในกำรชี้แนะ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้นิเทศจะคอย
แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือให้ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกผู้ชี้แนะจะ
เสนอแนะแล้ว ต้องให้ครูได้วิเครำะห์ตนเอง ให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ ในสภำวะ
แวดล้อมต่ำงๆ สำมำรถแก้ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้หมดไป กำรให้ค ำชี้แนะจะช่วยให้ครู
สำมำรถสะท้อนภำพปฏิบัติงำนของครู เพ่ือให้ตระหนักว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงไรเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ
ครู ขณะเดียวกันผู้ให้ค ำชี้แนะจะได้ข้อมูล ควำมรู้ที่จ ำเป็นซึ่งครูยังขำดอยู่ กำรให้ค ำชี้แนะที่มีประสิทธิภำพไม่
เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้นิ เทศและควำมสำมำรถในกำรรับกำรนิเทศของครูเท่ำนั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมหลำยประกำรด้วยกัน ผู้ชี้แนะต้องเป็นผู้รักกำรอ่ำน รักกำรแสวงหำควำมรู้ และต้องมี
กำรขวนขวำยหำข้อมูลควำมรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลำรวมทั้ง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้ให้ค ำชี้แนะจะต้องมีควำมพร้อมก่อน
กำรให้ค ำชี้แนะดังต่อไปนี้ 

 1.1 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยผู้ท ำหน้ำที่ให้ค ำชี้แนะต้องสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องต่ำงๆ        
                     1.1.1 กำรจดักำรเรียนรู้แบบคละชั้น หลักสูตร และกำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
  1.1.2 กำรวิจัยในชั้นเรียน 
  1.1.3 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำน 
  1.1.4 กำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
  1.1.5 เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 1.2กำรสร้ำงทีมงำน                                                                                                          
                     ปัจจัยที่ส ำคญัในกำรท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จ คือ คน ซึ่งมีผลกระทบต่อบรรยำกำศในกำร
ท ำงำนของกลุ่มว่ำจะรำบรื่นเป็นไปในทำงสร้ำงสรรค์ กำรสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันละกัน กำรช่วยเหลือกันในกำร
แก้ไขปัญหำ อุปสรรค และข้อยุ่งยำกให้ผ่ำนพ้นไปได้นั้น ต้องอำศัยกำรท ำงำนเป็นทีม ศักยภำพของคนในกลุ่ม 
เพ่ือกำรท ำงำนร่วมกัน คิดร่วมกัน วำงแผนร่วมกัน และแก้ปัญหำร่วมกันนับว่ำเป็นกำรรวมพลังของทีมงำน ซึ่ง
จะส่งผลส ำเร็จในกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน ดังนั้น กำรท ำงำนเป็นทีมจึงเป็นวิธีกำรที่ได้ผลมำกที่สุด กำรมีส่วนร่วมมี
ควำมผูกพัน และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในทีมงำนเป็นอย่ำงดี กำรสร้ำงทีมงำนที่ประสบผลส ำเร็จ มี
แนวทำงกำรสร้ำงทีมงำนตำมแนวของ Katzenbach Hohn R.and Smith Doglas ดังนี้                                      
                     1.2.1 ก ำหนดทิศทำงอย่ำงเร่งด่วน สมำชิกทีมต้องกำรควำมแน่นอนในกำรตั้งวัตถุประสงค์ 
และควำมคำดหวังของทีม ซึ่งต้องมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ                              
                     1.2.2 กำรเลือกตั้งสมำชิกทีม ควรจัดให้อยู่บนพ้ืนฐำนของทักษะและศักยภำพที่มีอยู่ ทีม
จ ำเป็นต้องมีทักษะที่จะท ำให้เกิดควำมสมบูรณ์ข้ึนภำยใน 3 ประกำร ได้แก่ ทักษะทำงเทคนิคในหน้ำที่กำรงำน 
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ทักษะในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
  1.2.3 กำรประชุมหรือพบปะกันครั้งแรก ต้องท ำด้วยควำมพิถีพิถันตั้งใจ เพ่ือสร้ำงควำม
ประทับใจให้เกิดข้ึนก ำหนดระยะเวลำให้ทุกคนรู้แน่นอนและมีกำรย้ ำเตือนโดยผู้น ำทีมหรือผู้บริหำรอำจใช้
อ ำนำจหน้ำที่คอยดูแลภำยในทีม 

  1.2.4 ตั้งกฎในทีมปฏิบัติให้ชัดเจน  พัฒนำทีมที่แท้จริงโดยน ำเกณฑ์มำช่วยให้พบกับ
ควำมส ำเร็จในเรื่องวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำน จุดเน้นที่ควรสนับสนุน ได้แก่ กำรเปิดเผย
จริงใจต่อกัน กำรสร้ำงให้เกิดควำมไว้วำงใจกันและกัน กำรมีข้อตกลงร่วมกันอย่ำงเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
  1.2.5 จุดมุ่งหมำยและควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนที่ตั้งขึ้น จะไม่ยึดติดกับผู้บริหำร แต่
จะตั้งข้ึนโดยสมำชิกมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดควำมส ำเร็จตำมท่ีได้ตั้งจุดมุ่งหมำย                      
                     1.2.6 สร้ำงควำมท้ำทำยให้กับกลุ่มในกำรท ำงำนด้วยกำรน ำข้อมูลข้อเท็จจริงใหม่ๆ มำช่วย
สนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกในทีม                                                                                
           1.2.7 ให้เวลำแก่กันและกันให้มำกท่ีสุด อำจเป็นเวลำตำมท่ีนัดหมำยกันไว้หรือไม่ได้นัดหมำย
ก็ได้ 

  1.2.8 กำรใช้อ ำนำจบำรมีให้เกิดประโยชน์ เช่น กำรได้ข้อมูลย้อนกลับในทำงบวก  ควำมเอำ
ใจใส่ซึ่งกันและกัน กำรให้รำงวัล 

 1.3  องค์ประกอบของทีมงำนพัฒนำคุณภำพทีมงำนพัฒนำคุณภำพที่มีประสิทธิภำพควรมีลักษณะ
เป็นทีมงำนที่ท ำงำนเพ่ือเป้ำหมำยร่วมกัน มีควำมขัดแย้งระหว่ำงสมำชิกน้อย สมำชิกแต่ละคนมีพฤติกรรม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน กำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปโดยเปิดเผยและสมำชิกท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ดังนั้น 
กำรท ำงำนเป็นทีมจะสมบูรณ์ได้จ ำเป็นต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องยำวนำนเป็นที่พึง
พอใจของสมำชิกทุกคน ท ำให้สมำชิกสำมำรถรักษำสถำนภำพที่ดีของทีมไว้ เพ่ือพัฒนำงำนให้เจริญก้ำวหน้ำ
ต่อไป โดยสร้ำงพลังควำมส ำเร็จของทีมจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงเป้ำหมำยร่วมกัน สร้ำงควำมภูมิใจและ
ควำมเป็นเจ้ำของและสร้ำงควำมศรัทธำและควำมไว้วำงใจ ซึ่งองค์ประกอบของทีมงำนพัฒนำคุณภำพ 
ประกอบด้วย 

  1.3.1 ทีมน ำ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประธำนเครือข่ำยฯ ประธำนศูนย์วิชำกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                
                    1.3.2 ทีมท ำ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ 

         1.4  กำรจัดท ำข้อมูลและสำรสนเทศของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกระบวนกำรให้ค ำชี้แนะ             
               ปัจจุบันข้อมูลสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ส ำหรับกำรบริหำรกำรศึกษำโดยเฉพำะกำร
บริหำรสถำนศึกษำ กำรมีข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่ดี ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จะท ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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ตัดสินใจได้ถูกต้อง แม่นย ำ ทันกำลมำกขึ้น โดยเฉพำะในกำรวำงแผนกำรศึกษำและกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำนอกจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถแล้ว ยังต้องใช้
ข้อมูลสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรโดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 
และสถำนศึกษำขนำดเล็กให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่ดี ควร
ครอบคลุมองค์ประกอบพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรศึกษำ และต้องมีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบง่ำยต่อกำรน ำไปใช้
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งอำจแบ่งได้ดังนี้                                                 
                    1.4.1 ข้อมูลและสำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำและ
ชุมชน อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่ในสถำนศึกษำ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร วัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกสถำนศึกษำ  
          1.4.2 ข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของสถำนศึกษำ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนรำยบุคคล เช่น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ได้แก่ NT O-NET แล้วยังต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนภูมิหลังทำงครอบครัวและชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่                                        
                    1.4.3 ข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวกับครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น จ ำนวนครู คุณวุฒิ 
กำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำที่ วิชำที่สอน ผลงำนทำงวิชำกำร กำรจัดแผนกำรเรียน / ชั้นเรียน อุปกรณ์กำรสอน 
แหล่งข้อมูลเรียนรู้ ระเบียนสะสม ตำรำงสอน และผลกำรปฏิบัติงำนของครู รวมถึงบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนต่ำงๆ สำมำรถเป็นวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือครูภูมิปัญญำไทย เป็นต้น ข้อมูลใน
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ลักษณะของวิธีกำรสอน ตำรำงสอน กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
กำรใช้ต ำรำเรียน สื่อกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน กำรรำยงำนผลกำรเรียน กำรสอนซ่อมเสริม 
วิธีและกำรใช้เครื่องมือประเมิน กำรวำงแผนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนน ำไปพัฒนำผู้เรียน กำรพิจำรณำ
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนกำรวิจัยในชั้นเรียน                                                                                 
                   1.4.4 ข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งจัดเป็นหัวใจของงำนด้ำน
กำรศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจและต้องกำรทรำบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว 
เชื่อถือได้ เช่น หลักสูตร แผนกำรสอน คู่มือกำรพัฒนำหลักสูตร กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน กำรใช้
ต ำรำเรียนของครูและนักเรียน กำรจัดท ำคลังข้อมูล คลังข้อสอบที่เป็นระบบและปัจจุบัน 

 1.5 แผนกำรนิเทศและเครื่องมือกำรนิเทศ                                                         
      กำรวำงแผนกำรให้ค ำชี้แนะจะต้องก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในกำรชี้แนะให้ครอบคลุม 
ชัดเจน ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผนกำรชี้แนะหำนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำซึ่งท ำให้สำมำรถร่วมกันก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและร่วมกันพัฒนำอย่ำงเต็มที่ ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้น 
    แผนกำรให้ค ำชี้แนะจะต้องมุ่งพัฒนำเจำะลึกและเป็นแผนให้ค ำชี้แนะที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ แผนและเครื่องมือกำรชี้แนะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีองค์ประกอบของแผนกำรให้ค ำชี้แนะ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
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ประเด็นกำรให้ค ำชี้แนะ/กิจกรรม ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบคละชั้น หลักสูตรกำรออกแบบกำรเรียนรู้ กำร
วิจัยในชั้นเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน กำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เรื่องอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ ผู้ชี้แนะ / ผู้รับกำรให้ค ำชี้แนะ สื่อ / เครื่องมือและสรุปประเมินผลกำรนิเทศ 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการให้ค าชี้แนะ 

  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้ค ำชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะหรือศึกษำนิเทศก์ ช่วยให้ครูน ำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จตำมศักยภำพควำมสำมำรถของครู
แต่ละคน เป็นกำรพัฒนำกลุ่มครูจ ำนวนน้อยหรือรำยบุคคลอย่ำงเข้มข้น ท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด เช่น กำร
สังเกตกำรณ์สอนในชั้นเรียน พิจำรณำผลงำนนักเรียนร่วมกับครู เป็นกำรพัฒนำในบริบทกำรท ำงำนใน
สถำนศึกษำ ขั้นตอนกำรให้ค ำชี้แนะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 กำรศึกษำต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะท ำควำมเข้ำใจวิธีคิด วิธีกำรท ำงำน
และผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนของคุณครูว่ำอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรต่อยอดประสบกำรณ์ในระดับ
ที่เหมำะสมกับครูแต่ละคน ซึ่งในข้ันนี้อำจใช้วิธีกำรต่ำงๆ กันไปตำมสถำนกำรณ์ ได้แก่  

  2.1.1 กำรให้ครูบอกเล่ำ อธิบำยวิธีกำรท ำงำนและผลที่เกิดข้ึน 
  2.1.2 กำรพิจำรณำร่องรอยกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น แผนกำรสอน ชิ้นงำนของผู้เรียน 
           2.1.3 กำรสังเกตกำรณ์สอนในชั้นเรียน 

 2.2 กำรให้ครูประเมินกำรท ำงำนของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำของ
ตนเอง โดยใช้ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ กำรสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว ชิ้นงำนที่นักเรียนท ำเสร็จมำใช้
ประกอบกำรประเมิน จัดให้ครูมีโอกำสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลกำรท ำงำน” ช่วยให้ครูได้ทบทวนและ
ไตร่ตรองว่ำตนเองได้ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงไร มีอุปสรรคปัญหำใดเกิดขึ้นบ้ำง ค ำถำมที่มัก
ใช้กันในขั้นที่มี 2 ค ำถำมหลัก ได้แก่ “อะไรที่ท ำได้ดี..” “จะให้ดีกว่ำนี้ ถ้ำ…”  

 2.3 ขั้นต่อยอดประสบกำรณ์ เป็นขั้นที่ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะมีข้อมูลจำกกำรสังเกต กำร
ท ำงำนและฟังครูอธิบำยควำมคิดตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบกำรณ์ในเรื่องเฉพำะนั้นเพ่ิมเติม ซึ่ง
ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ชี้แนะต้องอำศัยปฏิภำณในกำรวินิจฉัยให้ได้ว่ำครูต้องกำรควำมช่วยเหลือในเรื่องใด หำกไม่
แน่ใจก็อำจใช้วิธีกำรสอบถำมขอข้อมูลเพ่ิมเติมในขั้นต่อยอดประสบกำรณ์มักมีกำรด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ 
ดังนี้  

  2.3.1 เมื่อพบว่ำคุณครูมีควำมเข้ำใจที่ผิดพลำดบำงประกำรหรือมีปัญหำจ ำเป็นต้องแก้ไข 
ปรับควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำ 
  2.3.2 เมื่อพบว่ำคุณครูเข้ำใจหลักกำรสอนดี แต่ยังขำดประสบกำรณ์กำรออกแบบกำรเรียน
กำรสอน ก็จ ำเป็นเพ่ิมเติมควำมรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้ค าชี้แนะ                                                       
 กำรสรุปผลกำรให้ค ำชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะเปิดโอกำสให้ครูได้สรุปผลกำร
ให้ค ำชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักกำรส ำคัญไปปรับปรุงหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของตนเองต่อไป มีกำรวำงแผนที่
จะกลับมำชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่ำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ที่ได้รับกำรชี้แนะครั้งนี้ จะเกิดผลในทำงปฏิบัติเพียงใด 
รวมไปถึงกำรตกลงร่วมกันเรื่องให้ควำมช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น หำเอกสำรมำให้ศึกษำ ประสำนงำนกับบุคคลอ่ืน ๆ 
แนะน ำแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเป็นต้น 
 กำรท ำ AAR หรือกำรตรวจสอบผลหลังปฏิบัติงำน ย่อมำจำกค ำว่ำ After Action Review ซึ่งเป็น
เครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่ใช้ในกำรทบทวนควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรให้ค ำชี้แนะ (Coaching) เสร็จสิ้นแต่ละครั้ง เน้น
กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ไม่มีถูก-ผิด เป็นกำรทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  เพ่ือ
แก้ปัญหำที่เกิดข้ึนหรือไม่ให้เกิดปัญหำขึ้นอีก  ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีกำรที่ดีที่สุด  โดยศึกษำนิเทศก์หรือ
ผู้ให้ค ำชี้แนะ  ควรกระตุ้นให้ครูตอบค ำถำมให้กับตัวเอง  ได้แก่  1) สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรนิเทศคืออะไร  
2) สิ่งที่เกิดข้ึนจริงคืออะไร 3) ท ำไมสิ่งที่คำดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่ำงกันเพรำะเหตุใด และ 4) สิ่งที่ได้
เรียนรู้และวิธีกำรลดหรือแก้ไขควำมแตกต่ำงคืออะไร 
 เมื่อศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะได้ท ำกำรให้ค ำชี้แนะให้กับครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในแต่ละ
เรื่องเพ่ือให้เห็นภำพของควำมส ำเร็จในกำรให้ค ำชี้แนะ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำ AAR เพ่ือให้ได้ค ำตอบ
ตำมข้อค ำถำมดังกล่ำวข้ำงต้น จะช่วยให้ครูผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับรู้ผลกำรชี้แนะในครั้งนี้เป็นอย่ำงไร แต่ผล
ที่ได้รับนั้นไม่ใช่ค ำตอบสุดท้ำยเพรำะเมื่อเวลำผ่ำนไปย่อมท ำให้เกิดปัญหำใหม่ได้ตลอดเวลำ 
           กำรท ำ AAR ควรค ำนึงถึงหลักในกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 1) ควรท ำ AAR ทันทีหลังจำกจบสิ้นกำรให้ค ำ
ชี้แนะ 2) ไม่มีกำรกล่ำวขอโทษ ซ้ ำเติม ตอกย้ ำซึ่งกันและกัน โดยให้มีบรรยำกำศเป็นกันเอง 3) คอยอ ำนวย
ควำมสะดวกกระตุ้น ตั้งค ำถำมให้ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะ 4) ควรถำมตัวเอง
ว่ำสิ่งที่ได้รับคืออะไร 5) หันกลับมำดูว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร 6) ควำมแตกต่ำงคืออะไร ท ำไมจึงแตกต่ำงกัน 
และ 7) จดบันทึกเพ่ือเตือนควำมจ ำว่ำวิธีกำรใดบ้ำงที่ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะได้เคยน ำมำแก้ปัญหำแล้ว 

 3.1 กำรสรุปผลกำรให้ค ำชี้แนะ 
      ขั้นตอนต่อมำหลังจำกศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะได้ด ำเนินกำรท ำ AAR แล้ว คือ สรุปผลกำร
ให้ค ำชี้แนะที่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนหรือผู้บริหำรสถำนศึกษำได้มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กำรจัดกำรเรียนรู
แบบคละชั้น กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนและกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมแนว
ทำงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนของโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรในชั้นเรียนและควรสรุปผลกำรให้ค ำชี้แนะในประเด็นต่ำงๆ เช่น 1) 
ระดับกำรรับรู้ในเนื้อหำ สำระ รำยละเอียดของวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ 3) 
กำรใช้สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ และ 4) ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 3.2 กำรวำงแผนกำรให้ค ำชี้แนะครั้งต่อไป                                                           
      กำรให้ค ำชี้แนะเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้ครูได้ค้นพบพลังหรือวิธีกำรท ำงำนสำมำรถพ่ึงพำ
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ควำมสำมำรถของตนเองได้ เป้ำหมำยของกำรให้ค ำชี้แนะ คือ ให้ครูสำมำรถพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองกำรให้ค ำชี้แนะของศึกษำนิเทศก์  หรือผู้ให้ค ำชี้แนะเพียงครั้งเดียว  จึงไม่สำมำรถบรรลุผลได้
ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ให้ค ำชี้แนะจ ำเป็นต้องวำงแผนกำรให้ค ำชี้แนะในครั้งต่อไปร่วมกับครูและผู้บริหำร
สถำนศึกษำเพ่ือเชื่อมโยงต่อยอดกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละเรื่องตำมบริบทของสถำนศึกษำเพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จ
ที่เป็นรูปธรรม ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำซึ่งสถำนศึกษำควรด ำเนินกำรดังนี้                                                                                  
                3.2.1วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
                โดยผู้ให้ค ำชี้แนะและสถำนศึกษำวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกัน ได้แก่ (1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้มองเห็นทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำม
จ ำเป็นอย่ำงมีระบบ มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีโครงกำรกิจกรรมรับรอง (2) กำรก ำหนดสภำพควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำไว้อย่ำงต่อเนื่อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม (3) กำรก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนที่มีหลักกำร มีผลกำรวิจัย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้ำงอิงได้ ครอบคลุมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร และ (4) ควรส่งเสริมให้
เกิดกำรมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง บุคลำกรในชุมชน โดยเฉพำะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ซึ่งมีบทบำทในกำรก ำกับ ติดตำม และให้ควำมเห็นชอบต่อแผนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำซึ่งจะช่วยให้กำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ 
               3.2.2 น ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practices)                                                         
               หลังจำกสถำนศึกษำได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและ
ท ำให้สถำนศึกษำมีคุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้น เพ่ือให้เกิดควำมภูมิใจในกำรปฏิบัติงำน สถำนศึกษำควรคัดเลือก
ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ น ำเสนอและเผยแพร่ โดยมีประเด็นที่ควรน ำเสนอ ได้แก่ 1) ชื่อผลงำน Best 
Practice 2) หลักกำร / แนวคิด / ทฤษฎี 3) วัตถุประสงค์ 4) กลุ่มเป้ำหมำย 5) กำรด ำเนินกำร 6) ปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จ และ 7) ผลกำรด ำเนินกำร 

  3.2.3สรุปรำยงำนผลกำรวิจัย 
  ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรร่วมกำร
อบรมและน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะไปจัดกำรเรียนรู้และได้รับกำรชี้แนะจำกศึกษำนิเทศก์หรือผู้ชี้แนะ จน
มีผลส ำเร็จที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรสรุปผลกำรท ำงำนเป็นรำยงำน
ผลกำรวิจัย ซึ่งท ำให้ได้ท้ังเป็นแบบไม่เป็นทำงกำรและเป็นทำงกำร เช่น (1) กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยแบบไม่
เป็นทำงกำร ตำมประเด็นที่ส ำคัญ เช่น ชื่อเรื่อง / ประเด็นที่ท ำกำรวิจัย ที่มำของปัญหำหรือสิ่งที่ต้องกำร
พัฒนำ วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำยกำรวิจัย วิธีกำรหรือข้ันตอนส ำคัญของ กำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำ ผลกำร
แก้ไขหรือพัฒนำ ข้อเสนอแนะ  (2) กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยแบบเป็นทำงกำร มีองค์ประกอบของรำยงำนกำร
วิจัย เช่น สว่นหน้ำของเอกสำรประกอบด้วย ปก ค ำน ำ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ ส่วนเนื้อหำ 
ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน ำ (ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตที่ศึกษำ นิยำมศัพท์ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ) บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำร (ประชำกร/กลุ่ม
ตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล) บทที่ 4 ผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล บทที่5 สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ รวมทั้งส่วนอ้ำงอิง  ประกอบด้วย  บรรณำนุกรม 
ภำคผนวก 

  สรุปได้ว่ำ  กำรสอนงำน เป็นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรชี้แนะหรือสอนงำนจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ 
(Coach)  ทั้งนีม้ีข้ันตอนส ำคัญของกำรนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching)  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรสอนแนะ 
       1.1 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
            1.2 กำรสร้ำงทีมงำน 
         1.3 กำรจัดท ำข้อมูลและสำรสนเทศของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกระบวนกำรให้กำร
สอนแนะ 
                                   1.4 กำรวำงแผนกำรนิเทศและจัดท ำ / จัดหำเครื่องมือกำรนิเทศ 

           ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรสอนแนะ                                                          
                            2.1 กำรศึกษำต้นทุนเดิม 
       2.2 กำรให้ผู้รับกำรนิเทศประเมินกำรท ำงำนของตนเอง 
          2.3 กำรต่อยอดประสบกำรณ์ 

  ขั้นตอนที่ 3 กำรสรุปผลกำรสอนแนะ 
       3.1 กำรสรุปผลกำรสอนแนะ 
       3.2 กำรวำงแผนกำรสอนแนะครั้งต่อไป 

 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
          ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)  นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ  หมำยถึง กำรน ำสิ่งใหม่ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของควำมคิดหรือกำรกระท ำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เข้ำมำใช้
ในระบบกำรศึกษำ เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นท ำ
ให้ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลำในกำรเรียน 
ประกอบด้วย  นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ นวัตกรรม ด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล และ
นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

องค์ประกอบของนวัตกรรม 
           1. เป็นสิ่งใหม่ 
           2. เน้นใช้ควำมรู้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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           3. เป็นประโยชน์ ตอ้งตอบได้ว่ำสิ่งที่เรำสร้ำงเป็นอย่ำงไร 
           4. เป็นที่ยอมรับ 
           5. มีโอกำสในกำรพัฒนำ 
           นวัตกรรมภำยใต้โครงกำร IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ 
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ประกอบด้วย นวัตกรรมกำรศึกษำ 3 ด้ำน ดังนี้ 

           1. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง นวัตกรรมทำงกำรบริหำร เป็นเรื่องของกำรคิดค้น 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีกำร ตลอดจนกระบวนกำรจัดกำร องค์กำรใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบกำรท ำ งำน  
กำรผลิต กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำรให้บริกำรขององค์กำรมี ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น เช่น กำรบริหำร  
องค์กำรในลักษณะ โครงสร้ำงองค์กำรแบบเมตริกซ์ กำรใช้แนวคิด Balanced Score Card ในกำรวำงแผน 
และประเมินผลงำนของ องค์กำร กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ กำรพัฒนำองค์กำร กำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำ เนิน 
ธุรกิจใน ลักษณะที่เป็น Open Business Models เพ่ือให้สอดคล้องกับ แนวคิดของกำรพัฒนำนวัตกรรม 
แบบเปิด (Open Innovation) ก็จัดได้ว่ำเป็นลักษณะของนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร ด ำเนินงำนขององค์กำรหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ ดังนั้น กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  
นวัตกรรม ทำงกำรบริหำร เป็นเรื่องที่มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบำย โครงสร้ำงองค์กำร ระบบ รูปแบบ  
และกระบวนกำรจัดกำรในองค์กำร  

            2. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นวัตกรรมที่น ำมำใช้อำจมีผู้คิดขึ้นก่อนแล้ว หรือคิดขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมำะสมกับแต่ละ 
สถำนกำรณ์ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแนวคิดหรือวิธีกำร เช่น รูปแบบกำรเรียนรู้  
แบบร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หรืออำจมีลักษณะเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น  
บทเรียนคอมพิวเตอร์และชุดกำรสอนเป็นต้น 

          3. นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หมำยถึง เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำได้อย่ำงรวดเร็ว โดยกำรน ำสิ่งใหม่ๆ  
หรือปรับปรุง ต่อยอด พัฒนำสิ่งเดิม ๆ ให้ประสบควำมส ำเร็จและได้ผลดี โดยกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน ที่ผ่ำนไปแล้วว่ำเป็นอย่ำงไร หลังจำกกำรประเมินผลกำรนิเทศ หำกพบว่ำ  มีปัญหำหรือ 
มีอุปสรรคอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข อำจท ำได้โดย 
กำรให้ควำมรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงำนยังไม่ถึงขั้นน่ำพอใจหรือได้ด ำเนินกำร  

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนทั้งหมดไปแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องกำรสมควรที่จะต้องวำงแผนร่วมกันวิเครำะห์  
หำจุดที่ควรพัฒนำ หลังใช้นวัตกรรมเข้ำมำนิเทศ   
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
วิจำรณ์ พำนิช (2556) กล่ำวว่ำ  PLC ของครู คือกำรรวมตัวกันจัดกำรควำมรู้ของครู คือเป็น KM ครู

นั่นเอง เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้ำงควำมรู้ขึ้น และน ำควำมรู้ไปใช้ท ำหน้ำที่ครู เพ่ือให้ศิษย์เกิดกำรเรียนรู้
ชนิด “รู้จริง” (mastery) PLC ครูมีเป้ำหมำยร่วมกันที่ผลต่อศิษย์ให้เกิด Learning Outcome ดีขึ้นและผลต่อ
ตัวครูเอง ให้เก่งขึ้น มีควำมสุขขึ้น ก้ำวหน้ำขึ้น “หัวปลำ”(เป้ำหมำย) ของ PLC ครู และยุทธศำสตร์กำรบรรลุ
หัวปลำต้องถูกต้อง เวลำนี้ Learning Outcome คือ 21st Century Skills  ซึ่งเป็นทักษะชุดหนึ่ง กำรเรียน
ของศิษย์จึงต้องเรียนโดยกำรปฏิบัติ  โดยครูท ำหน้ำที่ “คุณอ ำนวย” (facilitator) หรือ โค้ช (ครูฝึก) PLC ครู
จึงต้องมีเป้ำหมำยเรียนรู้วิธีท ำหน้ำที่ครูฝึก แก่ศิษย์ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2559) กล่ำวว่ำ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพไว้ว่ำ ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเป็นนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้และคุณภำพของผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันท ำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนักพัฒนำครูและบุคลำกรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2562) กล่ำวว่ำ PLC หมำยถึง กำรรวมตัว ร่วมใจ 
ร่วมพลัง ร่วมท ำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหำร และนักกำรศึกษำ บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมควำมสัมพันธ์
แบบกัลยำณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่ำ เป้ำหมำย และภำรกิจร่วมกัน โดยท ำงำนร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้น ำร่วมกัน และผู้บริหำรแบบผู้ดูแล สนับสนุน สู่กำรเรียนรู้และพัฒนำวิชำชีพเปลี่ยนแปลงคุณภำพตนเอง 
สู่คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมส ำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส ำคัญ และควำมสุขของกำร
ท ำงำนร่วมกันของสมำชิกในชุมชน 

โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชำชีพในโรงเรียน  ควรประกอบด้วย   
1.  กำรมีโอกำสเสวนำใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue) ระหว่ำงกัน   
2. กำรเปิดกว้ำงให้มีกำรปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมำกข้ึนเพ่ือลดควำมรู้สึกโดดเดี่ยว 

Deprivatization)  ในงำนสอนของครู   
3. กำรรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องกำรเรียนรู้ของนักเรียน   
4. กำรร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ                         
5. กำรแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่ำนิยมและปทัสถำนร่วม (Shared values and norms) 

 จำกกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC สำมำรถสรุปได้ว่ำ “ชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ” PLC คือ กำรพัฒนำคุณภำพครู  โดยส่งเสริมควำมร่วมมือกันของครู รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ครู
ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับเนื้อหำสำระวิชำ ด้ำนประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่มี
ประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำทักษะและคุณลักษณะควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งส ำนักพัฒนำครูครูและบุคลำกร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 

1. กำรรวมกลุ่ม  PLC   รวมกลุ่มครูที่มีปัญหำ/ควำมต้องกำรเดียวกัน เช่นครูกลุ่มสำระเดียวกัน ครูที่
สอนในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น   
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2. ค้นหำปัญหำควำมต้องกำร  
 1) ร่วมกันเสนอปัญหำ/ควำมต้องกำร   
 2) จัดกลุ่มปัญหำ               
 3) จัดล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน    
 4) เลือกปัญหำเพียง 1 ปัญหำ โดยกำรพิจำรณำร่วมกัน   
3. ร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ    
 1) เรื่องเล่ำเร้ำพลัง/บอกเล่ำประสบกำรณ์ที่แก้ปัญหำได้ส ำเร็จ    
 2) ค้นหำตัวอย่ำง/รูปแบบที่ประสบควำมส ำเร็จ    
 3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีกำร/นวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำ   
4. ออกแบบกิจกรรมกำรแก้ปัญหำ ออกแบบกิจกรรมตำมวิธีกำร/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก   
5. แลกเปล่ียนเสนอแนะน ำเสนอกิจกรรมกำรแก้ปัญหำ ให้ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ที่มีประสบกำรณ์ให้

ข้อเสนอแนะ   
6. น ำสู่กำรปฏิบัติ /สังเกตกำรอสน    
 1) น ำกิจกรรมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ    
 2) ผู้สังเกตกำรณ์เข้ำร่วมสังเกตในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรเยี่ยมชั้นเรียน 

สังเกตกำรสอน เป็นต้น   
7. สะท้อนผล    
 1) สรุปผลกำรน ำรูปแบบ/วิธีกำร ในกำรน ำไปแก้ปัญหำ    
 2) อภิปรำยผลกำรแก้ปัญหำ  เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ 
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บทที่ 3  

 วิธีการด าเนินโครงการ 

             การด าเนินงานตามโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ด าเนินการในปีงบประมาณ  2564  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2563 – วันที่  30  
กันยายน  2564  โดยจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหา และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้สถานศึกษาจัดท าต้นแบบรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
รายละเอียด   มีดังนี้       

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีใน
การด าเนินการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศติดตามด้วยใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching) 
และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม    ด าเนินการติดตามเชิงพื้นที่ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
คัดเลือกจากทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  ประกอบด้วย คณะกรรมการ ดังนี้ 

             1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม     ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ 
 นครปฐม เขต 1   
1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ 
  นครปฐม เขต 2   
1.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กรรมการ 
1.5 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ  
 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    กรรมการ 
1.6 ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  กรรมการ 
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1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ 
  นครปฐม เขต 2   
1.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กรรมการ 
1.5 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ  
 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    กรรมการ 
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1.7 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
  จังหวัดนครปฐม 
1.8 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.9 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวก การด าเนินงานโครงการ 
Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.6  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

2.7 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. สร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2. เสริมสร้างศักยภาพคณะนิเทศ Supervisor Teams และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
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1.7 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.6  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

2.7 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. สร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2. เสริมสร้างศักยภาพคณะนิเทศ Supervisor Teams และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
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3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด เพ่ือน าเสนอผลงาน
ร่วมกับระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 2 และระดับชาติ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่นวัตกรรม 

3.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
3.1  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม   นิลพันธุ์          
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

4) อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

5) ดร.มณกาญจน์  ทองใย           
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการบ านาญ   

3.2  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้  
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์      

   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล          
   อาจารย์สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3) อาจารย์ ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร           
  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

4) ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม 

5) นางสาวพัชรี   ยันตรีสิงห์           
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ   
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3.3  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 3.3.1 ระดับประถมศึกษา  

     1) ดร.ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู      
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 

2) นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง 

3) นายเอนก  อัคคีเดช 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าเหย 

4) นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
3.3.2 ระดับมัธยมศึกษา  

    1) นายปัญญา บูรณะนันทสิริ      
   รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

     2) นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์      
   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
3) นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4) นางนิรมล  วิบูลมงคล 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ แนวทางการพัฒนา

ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ร่วมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับจังหวัด 

4. คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 4.1  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     ประธานกรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

4.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

4.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
4.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
4.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
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4.6 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เลขานุการ 
4.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา    

5. คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผล (Supervisor Teams ) ประกอบด้วย 
5.1  คณะนิเทศชุดที่ 1 (Supervisor Teams 1) ด้านนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  

5.1.1 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) นางมารศรี  เหล่าบุญชัย    ประธานกรรมการ 

      ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2) นางพัตรา  เมฆประยูร     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3) นายเมธี  อ้นทอง      กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
4) นางสินีนาฏ จันทวาท     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลบก 
5) นายธวัฒน์  ประภาวิทย ์     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย 
6) นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 
5.1.2 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) นางสาวอ าพรรณ  น้อยนารถ   ประธานกรรมการ 

      ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2) นางสาลิณี  ธวัฒน์อธิชัย     กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
4) นางอุบล  สุรสาคร      กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
5) นางสาวมณีรัตน์  รูปคมสัน     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
6) นางกรุณา  ธูปแพ      กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบ านาญ 
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4.6 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เลขานุการ 
4.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา    

5. คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผล (Supervisor Teams ) ประกอบด้วย 
5.1  คณะนิเทศชุดที่ 1 (Supervisor Teams 1) ด้านนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  

5.1.1 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) นางมารศรี  เหล่าบุญชัย    ประธานกรรมการ 

      ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2) นางพัตรา  เมฆประยูร     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3) นายเมธี  อ้นทอง      กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
4) นางสินีนาฏ จันทวาท     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลบก 
5) นายธวัฒน์  ประภาวิทย ์     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย 
6) นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 
5.1.2 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) นางสาวอ าพรรณ  น้อยนารถ   ประธานกรรมการ 

      ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2) นางสาลิณี  ธวัฒน์อธิชัย     กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
4) นางอุบล  สุรสาคร      กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
5) นางสาวมณีรัตน์  รูปคมสัน     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
6) นางกรุณา  ธูปแพ      กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบ านาญ 
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7) นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.2  คณะนิเทศชุดที่ 2 (Supervisor Teams 2)  ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
5.2.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

1) นายเกษมสันต์  มีจันทร์    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม 
2) นางสาวนิภารัตน์  เชื้อชาย     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3) นางสาวสุรีพร  พันยุโดด     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
4) นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร 
5) นางรัสพัทธ์  บุญขจาย     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฏร์บ ารุงวิทยา  
6) นายอนุภาพ  บุญกวิน     กรรมการ 

ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
7) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 
5.2.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1) นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย   ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา  
2) นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน    กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3) นางสาวดวงเดือน  รื่นนาค     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง 
4) นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 
5) นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.3  คณะนิเทศชุดที่ 3 (Supervisor Teams 3)  ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ  
5.3.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

1) นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 
2) นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง 
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7) นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.2  คณะนิเทศชุดที่ 2 (Supervisor Teams 2)  ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
5.2.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

1) นายเกษมสันต์  มีจันทร์    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม 
2) นางสาวนิภารัตน์  เชื้อชาย     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3) นางสาวสุรีพร  พันยุโดด     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
4) นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร 
5) นางรัสพัทธ์  บุญขจาย     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฏร์บ ารุงวิทยา  
6) นายอนุภาพ  บุญกวิน     กรรมการ 

ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
7) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 
5.2.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1) นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย   ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา  
2) นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน    กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3) นางสาวดวงเดือน  รื่นนาค     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง 
4) นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 
5) นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.3  คณะนิเทศชุดที่ 3 (Supervisor Teams 3)  ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ  
5.3.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

1) นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 
2) นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง 
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3) นายเอนก  อัคคีเดช     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าเหย 

4) นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว     กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 

5) นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม  และเลขานุการ 

6) นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    และผู้ช่วยเลขานุการ 

5.3.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
1) นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
2) นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3) นางนิรมล วิบูลมงคล     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 
4) นางศศิธร  ศรีพรหม     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
5) นายยุทธนา  หิรัญ      กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
6) นายไชยากาล เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม          และเลขานุการ 
    หน้าที ่ 1. วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมจัดท าเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

   2. นิ เทศ ติดตาม และประเมินผล เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
      3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล จัดท ารายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล เพ่ือรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การติดตาม และประเมินผล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

6. คณะกรรมการสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 
 6.1  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     ประธานกรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

6.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

6.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
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  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
6.6 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม           ผูช้่วยเลขานุการ 
6.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.8 นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองค า     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ               ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่1. สังเคราะห์ วิจยันวตักรรม การบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษาในจงัหวัด  

        2. สรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรม การบริหารจดัการ การจัดการเรียนรู ้การนเิทศ
ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาในจังหวัด 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
7.1 นางธรรศญา  กรอธิพงศ์     ประธานกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
7.2 นางล าดวล  ไพบูลย์      กรรมการ 

        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
7.3 นางสาวรภัสศา  คชาพรรธน์     กรรมการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี      
7.4 นางสาวจันทิมา  วัฒนโชติกุล     กรรมการ 
 นักจัดการงานทั่วไป  
7.5 นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง     กรรมการ 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     และเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  
               1. ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
               2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เผยแพร่ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
               3. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE  ปีงบประมาณ 2564  
               4. จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ Supervisor Teams  และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
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  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
6.6 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม           ผูช้่วยเลขานุการ 
6.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.8 นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองค า     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ               ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่1. สังเคราะห์ วิจยันวตักรรม การบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษาในจังหวัด  

        2. สรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรม การบริหารจดัการ การจัดการเรียนรู ้การนเิทศ
ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาในจังหวัด 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
7.1 นางธรรศญา  กรอธิพงศ์     ประธานกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
7.2 นางล าดวล  ไพบูลย์      กรรมการ 

        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
7.3 นางสาวรภัสศา  คชาพรรธน์     กรรมการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี      
7.4 นางสาวจันทิมา  วัฒนโชติกุล     กรรมการ 
 นักจัดการงานทั่วไป  
7.5 นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง     กรรมการ 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     และเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  
               1. ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
               2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เผยแพร่ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
               3. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE  ปีงบประมาณ 2564  
               4. จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ Supervisor Teams  และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
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              5. จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผลและการด าเนินงานโครงการ ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
              6. จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด 
              7. ร่วมจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามและประเมินผลกับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 2   
              8. จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 
              9. จัดประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่นวัตกรรม ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ  เช่น  สื่อออนไลน์  บทความ  วารสาร  หนังสือราชการ  

แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
แนวทางการนิเทศติดตาม   นิเทศเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน (PLC) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นตกลงท าความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจของโครงการ  หมายถึง การตกลงท าความร่วมมือ
และสร้างความเข้าใจของโครงการ ระหว่างหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยโดยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ขั้นพัฒนาทีมนิเทศด้านการพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching)และ
กระบวนการPLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  หมายถึง 1) พัฒนาทีมนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams) และกระบวนการPLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) พัฒนาคู่มือการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams) และกระบวนการPLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ส าหรับศึกษานิ เทศก์และอาจารย์นิ เทศ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  3) พัฒนาคู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Active Learning  

    3. ขั้นร่วมสร้างแนวทางการนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams)และกระบวนการ
PLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิ เทศก์ร่วมกันก าหนดขั้นตอน
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กระบวนการการนิเทศ วางแผนการนิเทศ ติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการPLC 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

 4. ขั้นร่วมนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน PLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศลงปฏิบัติการ
นิเทศแบบเชิงพ้ืนที่แบบ Face To Face  และโรงเรียนนิเทศภายในด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และ
กระบวนการPLC ในโรงเรียน ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจขัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล และ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 5. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ ให้การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  ระหว่างการนิเทศและหลังการนิเทศ        

ระยะเวลาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
            ก าหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การน ารูปแบบแนวทางการนิเทศของสถานศึกษาในแต่ละ
สังกัด    ในเดือน 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม  2564  ดังนี้ 

                                    ก าหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                       โรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                  
            วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564 
                                             นวัตกรรมด้านการจดัการเรียนรู้                                     

โรงเรียน วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 
1. โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง                                   
 
 

22 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
22 มิถุนายน 2564 

(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 
         

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.มารุต  พัฒผล 
ผศ.ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร 

  ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์ 
Supervisor Teams 2 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวนิภารัตน์  เชื้อชาย  
2. นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร   
3. นายอนุภาพ  บุญกวิน 
4. นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
5. นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา 

2. โรงเรียนราษฎร์บ ารุงวิทยา  
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กระบวนการการนิเทศ วางแผนการนิเทศ ติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการPLC 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

 4. ขั้นร่วมนิเทศติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน PLC เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศลงปฏิบัติการ
นิเทศแบบเชิงพ้ืนที่แบบ Face To Face  และโรงเรียนนิเทศภายในด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) และ
กระบวนการPLC ในโรงเรียน ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจขัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล และ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 5. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ศึกษานิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ ให้การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  ระหว่างการนิเทศและหลังการนิเทศ        

ระยะเวลาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
            ก าหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การน ารูปแบบแนวทางการนิเทศของสถานศึกษาในแต่ละ
สังกัด    ในเดือน 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม  2564  ดังนี้ 

                                    ก าหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                       โรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                  
            วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564 
                                             นวัตกรรมด้านการจดัการเรียนรู้                                     

โรงเรียน วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 
1. โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง                                   
 
 

22 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
22 มิถุนายน 2564 

(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 
         

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.มารุต  พัฒผล 
ผศ.ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร 

  ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์ 
Supervisor Teams 2 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวนิภารัตน์  เชื้อชาย  
2. นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร   
3. นายอนุภาพ  บุญกวิน 
4. นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
5. นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา 

2. โรงเรียนราษฎร์บ ารุงวิทยา  
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โรงเรียน      วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 

3. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา                                     23 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
         

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.มารุต  พัฒผล 
ผศ.ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร 
Supervisor Teams 2 (คณะที่ 2)  

  1. นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย 
  2. นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน 

3. นางสาวดวงเดือน  รื่นนาค   
4. นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์  
 5. นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา   

4. โรงเรียนวัดบางปลา 23 มิถุนายน 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

 

5. โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 24 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.มารุต  พัฒผล 
นางสาวพัชรี   ยันตรีสิงห์   
Supervisor Teams 2 (คณะที่ 2)  

  1. นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย 
  2. นางสาวสุรีพร  พันยุโดด 

3. นางสาวดวงเดือน  รื่นนาค   
4. นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์  
 5. นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา   

                                 

                                นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

โรงเรียน วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 
1. โรงเรียนวัดล าเหย                                     
 
 

7 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

7 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.มาเรียม   นิลพันธุ์ 
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
Supervisor Teams 1 (คณะที่ 1)  

  1. นางมารศรี  เหล่าบุญชัย 
  2. นางพัตรา  เมฆประยูร   

3. นางสินีนาฏ จันทวาท  

2. โรงเรียนวัดทะเลบก           
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                โรงเรียน                              วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 
  4. นายธวัฒน์  ประภาวิทย์ 

5. นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร 

3. โรงเรียนคลองทางหลวง 1 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

1 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.มาเรียม   นิลพันธุ์ 
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
Supervisor Teams 1 (คณะที่ 1)  

  1. นางมารศรี  เหล่าบุญชัย 
  2. นายเมธี  อ้นทอง 

3. นางสินีนาฏ จันทวาท  
4. นายธวัฒน์  ประภาวิทย์ 
 5. นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร  

4. โรงเรียนวัดงิ้วราย 

5. โรงเรียนอ านวยวิทย์นครปฐม 30 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

30 มิถุนายน 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 
         

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 
ดร.มณกาญจน์  ทองใย    
Supervisor Teams 1 (คณะที่ 2)  
1. นางสาวอ าพรรณ  น้อยนารถ         
2. นางสาลิณี  ธวัฒน์อธิชัย               
3. นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์           
4. นางกรุณา  ธูปแพ                                     
5. นายไชยากาล  เพชรชัด            

6. โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ                               

7. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 29 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

29 มิถุนายน 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  
ดร.มณกาญจน์  ทองใย    
 Supervisor Teams 1 (คณะที่ 2)  
1. นางกรุณา  ธูปแพ  
2. นางอุบล  สุรสาคร  
3. นางสาวมณีรัตน์  รูปคมสัน              
4. นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์                   
5. นายไชยากาล  เพชรชัด    

8. อนุบาลเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
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                                              นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

โรงเรียน วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 
1. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม                                     
 
 

 28 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

28 มิถุนายน 2564 
  (ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ / 
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  
  2. นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ  

3. นายเอนก  อัคคีเดช   
4. นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 
5. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  
6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา  

2. โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์                                   

3. โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  5 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

5 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ 
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  
  2. นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ  

3. นายเอนก  อัคคีเดช   
4. นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 

  5. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  
  6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา 
 

4. โรงเรียนวัดเชิงเลน 
 

5. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล 

     6 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ 
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  
  2. นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ  

3. นายเอนก  อัคคีเดช   
4. นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 

  5. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  
  6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา   
 
 
          

6. โรงเรียนวัดรางก าหยาด                               
6 กรกฎาคม 2564 

 (ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 
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                                              นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

โรงเรียน วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ คณะนิเทศ 
1. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม                                     
 
 

 28 มิถุนายน 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

28 มิถุนายน 2564 
  (ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ / 
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  
  2. นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ  

3. นายเอนก  อัคคีเดช   
4. นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 
5. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  
6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา  

2. โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์                                   

3. โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  5 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 

5 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ 
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  
  2. นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ  

3. นายเอนก  อัคคีเดช   
4. นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 

  5. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  
  6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา 
 

4. โรงเรียนวัดเชิงเลน 
 

5. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล 

     6 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ 
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 1)  

  1. นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  
  2. นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ  

3. นายเอนก  อัคคีเดช   
4. นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 

  5. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  
  6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา   
 
 
          

6. โรงเรียนวัดรางก าหยาด                               
6 กรกฎาคม 2564 

 (ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 
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โรงเรียน      วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ                  คณะนิเทศ 

7. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

7 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 

 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
นายปัญญา บูรณะนันทสิริ 
นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์  
นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  
นางนิรมล วิบูลมงคล                     
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 2)  
1. นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์  
2. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  
3. นางนิรมล วิบูลมงคล             
4. นางศศิธร  ศรีพรหม                  
5. นายยุทธนา  หิรัญ  
6. นายไชยากาล เพชรชัด   
  

8.โรงเรียนคงทองวิทยา 7 กรกฎาคม 2564 
(ช่วงบ่าย13.00น.-16.30น.) 
 

9.โรงเรียนบางเลนวิทยา     8  กรกฎาคม 2564 
(ช่วงเช้า09.00น.-12.00น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
นายปัญญา บูรณะนันทสิริ 
นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์  
นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  
นางนิรมล วิบูลมงคล                     
Supervisor Teams 3 (คณะที่ 2)  
1. นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์  
2. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  
3. นางนิรมล วิบูลมงคล             
4. นางศศิธร  ศรีพรหม                  
5. นายยุทธนา  หิรัญ  
6. นายไชยากาล เพชรชัด  
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เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตามประเมินผล 
           เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตามประเมินผล  ประกอบด้วย    
            1. แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัย
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564           
            2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564           
            3. แบบบันทึกโครงสร้างกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) ส าหรับผู้นิ เทศ 
Supervisor Teams  และผู้บริหาร ครูที่ท าหน้าที่นิเทศ 
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                                                          บทที่ 4 

 ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล 

           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม  ได้ด ำเนินโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) 
วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือให้มีศูนย์กลำงข้อมูล
สำรสนเทศ นวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด (2)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (3)  เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (4) เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (5) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำให้สถำนศึกษำมีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมขึ้น  กลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ได้แก่  ศึกษำนิเทศก์และผู้แทนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจำก  ศธจ.นครปฐม  สพม.นครปฐม  สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2 อปท. ผู้แทนภำคเอกชน คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและผู้แทนจำก ศธภ.2 และสถำนศึกษำ จ ำนวน  40 แห่ง   สังกัด 
สพป.นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 10  แห่ง   สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  จ ำนวน 13  แห่ง สังกัด สพม.นครปฐม 
จ ำนวน  6  แห่ง  สังกัด สช. จ ำนวน  7  แห่ง  และสังกัด อปท. จ ำนวน 4  แห่ง   ผลกำรด ำเนินงำนมีดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
           1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  มีข้อมูลสารสนเทศ 
ระดับจังหวัด ดังนี้ 
              1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัด   จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด  318  แห่ง  รำยละเอียดดังตำรำง 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 48.56 57.81 50.37 38.89 38.36 33.99 40.09 40.45 36.29 36.47 38.99 33.58 
สช. 54.73 65.21 56.92 47.48 49.97 42.34 45.28 47.11 44.13 51.9 55.21 49.92 
อปท. 42.99 52.15 46.55 31.28 61.39 28.18 35.09 35.67 31.77 29.48 32.8 29.06 
อว. 60.24 67.29 61.34 57.57 31.71 54.82 50.81 52.06 52.31 59.65 58.52 56.37 

เฉลี่ยรวม 51.63 60.62 53.80 43.81 45.36 39.83 42.82 43.82 41.13 44.38 46.38 42.23 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพม. 51.98 56.89 58.11 28.95 32.09 28.98 33.85 36.98 30.81 31.20 29.64 34.67 
สพป. 47.50 53.38 55.21 24.47 27.87 26.03 31.76 35.31 30.86 27.68 27.73 30.94 
สช. 55.41 62.14 60.59 34.32 38.96 35.45 35.95 41.16 32.75 36.47 35.51 41.91 
อว. 66.21 72.63 70.75 56.70 54.48 52.92 45.28 49.56 38.63 49.57 46.96 56.26 
อปท. 43.14 48.10 48.30 20.79 25.49 20.8 28.82 31.31 27.44 26.92 26.65 28.1 
พัฒนศิลป์ 50.12 55.58 55.54 21.67 25.53 22.64 30.72 33.6 27.65 30.00 27.84 30.67 
พศ. 37.89 38.56 45.92 19.11 22.89 19.69 27.11 29.89 22.81 31.00 28.56 29.85 

เฉลี่ยรวม 50.32 55.33 56.35 29.43 32.47 29.50 33.36 36.83 30.14 33.26 31.84 36.06 



41

40 
 

 

 
 
                                                          บทที่ 4 

 ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล 

           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม  ได้ด ำเนินโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) 
วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือให้มีศูนย์กลำงข้อมูล
สำรสนเทศ นวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด (2)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (3)  เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (4) เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (5) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำให้สถำนศึกษำมีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมขึ้น  กลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ได้แก่  ศึกษำนิเทศก์และผู้แทนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจำก  ศธจ.นครปฐม  สพม.นครปฐม  สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2 อปท. ผู้แทนภำคเอกชน คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและผู้แทนจำก ศธภ.2 และสถำนศึกษำ จ ำนวน  40 แห่ง   สังกัด 
สพป.นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 10  แห่ง   สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  จ ำนวน 13  แห่ง สังกัด สพม.นครปฐม 
จ ำนวน  6  แห่ง  สังกัด สช. จ ำนวน  7  แห่ง  และสังกัด อปท. จ ำนวน 4  แห่ง   ผลกำรด ำเนินงำนมีดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
           1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  มีข้อมูลสารสนเทศ 
ระดับจังหวัด ดังนี้ 
              1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัด   จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด  318  แห่ง  รำยละเอียดดังตำรำง 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 48.56 57.81 50.37 38.89 38.36 33.99 40.09 40.45 36.29 36.47 38.99 33.58 
สช. 54.73 65.21 56.92 47.48 49.97 42.34 45.28 47.11 44.13 51.9 55.21 49.92 
อปท. 42.99 52.15 46.55 31.28 61.39 28.18 35.09 35.67 31.77 29.48 32.8 29.06 
อว. 60.24 67.29 61.34 57.57 31.71 54.82 50.81 52.06 52.31 59.65 58.52 56.37 

เฉลี่ยรวม 51.63 60.62 53.80 43.81 45.36 39.83 42.82 43.82 41.13 44.38 46.38 42.23 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพม. 51.98 56.89 58.11 28.95 32.09 28.98 33.85 36.98 30.81 31.20 29.64 34.67 
สพป. 47.50 53.38 55.21 24.47 27.87 26.03 31.76 35.31 30.86 27.68 27.73 30.94 
สช. 55.41 62.14 60.59 34.32 38.96 35.45 35.95 41.16 32.75 36.47 35.51 41.91 
อว. 66.21 72.63 70.75 56.70 54.48 52.92 45.28 49.56 38.63 49.57 46.96 56.26 
อปท. 43.14 48.10 48.30 20.79 25.49 20.8 28.82 31.31 27.44 26.92 26.65 28.1 
พัฒนศิลป์ 50.12 55.58 55.54 21.67 25.53 22.64 30.72 33.6 27.65 30.00 27.84 30.67 
พศ. 37.89 38.56 45.92 19.11 22.89 19.69 27.11 29.89 22.81 31.00 28.56 29.85 

เฉลี่ยรวม 50.32 55.33 56.35 29.43 32.47 29.50 33.36 36.83 30.14 33.26 31.84 36.06 
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   ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพม. 51.74 49.87 44.47 25.34 32.51 26.66 29.93 31.32 29.71 28.92 32.35 30.13 35.99 36.69 37.34

สพป. 39.65 40.10 37.12 21.41 32.72 25.83 27.09 31.89 29.31 26.89 33.29 28.39 31.90 33.65 32.81

สช. 54.96 53.47 46.25 30.14 38.13 30.97 33.13 33.31 31.89 36.96 40.34 35.98 38.02 37.71 38.39

อว. 68.59 68.53 60.59 53.20 63.78 53.58 46.58 45.48 43.66 54.23 57.23 50.48 44.92 44.23 44.96

มหิดลวิทยานุสรณ์ 79.93 78.88 74.53 96.91 97.31 95.66 78.33 76.32 79.67 81.62 79.64 76.11 59.76 57.36 56.88

อปท. 41.89 38.41 35.42 18.52 21.63 17.33 25.40 26.50 26.49 22.77 25.30 24.64 29.40 31.94 32.86

พัฒนศิลป์ 43.99 40.87 36.83 17.79 20.08 17.18 24.18 26.71 25.75 24.17 25.09 23.66 31.27 32.26 31.88

พศ. 29.04 34.42 27.50 11.67 18.46 16.36 20.41 24.77 22.50 20.52 19.71 21.14 29.67 32.15 29.27

เฉล่ียรวม 51.22 50.57 45.34 34.37 40.58 35.45 35.63 37.04 36.12 37.01 39.12 36.32 37.62 38.25 38.05

สังคมศึกษา
สังกัด/กลุ่มสาระ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
            ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 45.03 71.43 50.69 23.87 27.61 16.92 19.68 22.23 15.99 19.83 22.29 13.03 

สช. 60.19 85.37 68.94 41.85 47.81 33.86 35.52 42.13 34.34 49.35 56.17 43.53 

อปท. 28.13 58.55 40.78 8.55 15.16 6.31 9.23 9.57 6.3 6.04 9.56 47.56 

อว. 76.44 89.62 82.2 63.87 72.13 67.54 54.45 59.56 56.54 67.02 65.03 56.54 

เฉลี่ยรวม 52.45 76.24 60.65 34.54 40.68 31.16 29.72 33.37 28.29 35.56 38.26 40.17 
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ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
            ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
              ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพม. 57.65 51.98 37.56 9.73 17.33 11.28 7.47 6.28 6.11 7.71 13.34 9.63 7.87 6.35 9.00

สพป. 30.59 31.60 17.48 4.71 20.86 6.80 2.94 5.22 2.91 5.92 13.91 4.85 8.06 4.35 3.88

สช. 66.59 62.05 41.64 15.34 26.50 16.11 11.85 0.09 9.74 21.48 28.55 19.91 2.94 6.87 10.95

อว. 90.39 92.31 79.82 55.56 68.60 54.98 44.09 34.88 35.14 58.02 66.98 53.17 11.17 26.98 31.67

มหิดลวิทยานุสรณ์ 99.58 99.58 98.30 100 100 100 99.16 100 99.15 98.74 99.15 97.03 33.09 81.36 80.00

อปท. 27.27 24.14 15.15 2.27 2.74 0.61 0.00 0.00 1.21 1.52 0.70 3.64 87.03 0.69 1.21

พัฒนศิลป์ 39.80 32.05 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 0.65 0.65 0.76 0.00 1.95

พศ. 8.33 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เฉล่ียรวม 52.53 50.21 38.03 23.45 29.50 23.72 20.69 18.31 19.28 24.49 27.91 23.61 18.87 15.83 17.33

สังคมศึกษา
สังกัด/กลุ่มสาระ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพม. 56.82 65.63 70.58 12.05 12.55 11.35 8.29 14.13 3.39 7.07 5.70 12.94 
สพป. 44.25 58.58 65.46 3.78 5.26 4.97 3.22 9.50 1.55 1.49 2.26 4.10 
สช. 66.33 77.78 77.89 19.52 24.25 21.61 11.54 23.84 7.19 16.67 16.72 29.28 
อว. 90.96 96.03 93.69 61.30 52.41 52.72 35.31 49.58 16.15 47.74 40.79 62.46 
อปท. 31.36 45.73 49.69 0.66 1.20 0.31 0.49 2.05 0.15 0.82 0.17 1.23 
พัฒนศิลป์ 51.67 70.45 67.71 0.42 1.57 1.39 1.67 4.18 0.00 2.92 1.14 3.83 
พศ. 22.22 16.67 30.77 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยรวม 56.82 65.63 70.58 12.05 12.55 11.35 8.29 14.13 3.39 7.07 5.70 12.94 



43

43 
 

 

ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
            ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
              ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพม. 57.65 51.98 37.56 9.73 17.33 11.28 7.47 6.28 6.11 7.71 13.34 9.63 7.87 6.35 9.00

สพป. 30.59 31.60 17.48 4.71 20.86 6.80 2.94 5.22 2.91 5.92 13.91 4.85 8.06 4.35 3.88

สช. 66.59 62.05 41.64 15.34 26.50 16.11 11.85 0.09 9.74 21.48 28.55 19.91 2.94 6.87 10.95

อว. 90.39 92.31 79.82 55.56 68.60 54.98 44.09 34.88 35.14 58.02 66.98 53.17 11.17 26.98 31.67

มหิดลวิทยานุสรณ์ 99.58 99.58 98.30 100 100 100 99.16 100 99.15 98.74 99.15 97.03 33.09 81.36 80.00

อปท. 27.27 24.14 15.15 2.27 2.74 0.61 0.00 0.00 1.21 1.52 0.70 3.64 87.03 0.69 1.21

พัฒนศิลป์ 39.80 32.05 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 0.65 0.65 0.76 0.00 1.95

พศ. 8.33 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เฉล่ียรวม 52.53 50.21 38.03 23.45 29.50 23.72 20.69 18.31 19.28 24.49 27.91 23.61 18.87 15.83 17.33

สังคมศึกษา
สังกัด/กลุ่มสาระ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพม. 56.82 65.63 70.58 12.05 12.55 11.35 8.29 14.13 3.39 7.07 5.70 12.94 
สพป. 44.25 58.58 65.46 3.78 5.26 4.97 3.22 9.50 1.55 1.49 2.26 4.10 
สช. 66.33 77.78 77.89 19.52 24.25 21.61 11.54 23.84 7.19 16.67 16.72 29.28 
อว. 90.96 96.03 93.69 61.30 52.41 52.72 35.31 49.58 16.15 47.74 40.79 62.46 
อปท. 31.36 45.73 49.69 0.66 1.20 0.31 0.49 2.05 0.15 0.82 0.17 1.23 
พัฒนศิลป์ 51.67 70.45 67.71 0.42 1.57 1.39 1.67 4.18 0.00 2.92 1.14 3.83 
พศ. 22.22 16.67 30.77 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยรวม 56.82 65.63 70.58 12.05 12.55 11.35 8.29 14.13 3.39 7.07 5.70 12.94 
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        1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด 40 แห่ง 
       ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                         (โรงเรียนในโครงกำร 33 แห่ง) 

 

   ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3            
                     (โรงเรียนในโครงกำร 20 แห่ง) 

    ตารางท่ี 12  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       
                      (โรงเรียนในโครงกำร 6 แห่ง) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพม. 42.05 41.13 36.77 17.90 21.42 19.82 25.24 27.53 26.07 21.44 24.25 23.67 31.22 33.19 33.82

สช. 44.58 44.41 37.38 17.49 22.92 17.13 25.56 27.45 26.34 26.43 28.23 25.36 32.77 33.85 33.38

เฉล่ียรวม 43.31 42.77 37.07 17.70 22.17 18.48 25.40 27.49 26.20 23.94 26.24 24.51 31.99 33.52 33.60

สังคมศึกษา
สังกัด/กลุ่มสาระ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 45.99 56.95 49.36 36.47 35.62 32.05 39.52 40.13 36.19 35.37 38.20 32.28 
สช. 48.23 60.15 50.99 38.20 39.27 34.13 40.35 42.31 36.58 39.76 43.95 39.19 

อปท. 40.08 48.07 44.33 30.33 29.87 27.76 33.57 33.93 31.29 29.44 31.80 30.34 
เฉลี่ยรวม 44.44 54.72 48.01 34.72 34.70 31.35 37.61 38.46 34.49 34.56 37.62 33.80 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพม. 45.29 49.10 50.64 22.72 25.58 23.11 30.67 32.90 28.79 27.52 26.59 28.40 
สพป. 45.71 45.84 48.92 19.69 23.59 23.72 29.99 32.22 28.83 28.55 26.39 28.20 
สช. 46.85 51.75 55.42 24.19 26.91 25.12 31.06 35.56 29.87 30.42 27.92 32.12 

อปท. 44.52 49.16 47.20 20.26 26.42 22.28 29.73 30.44 27.31 27.02 26.38 27.68 
เฉลี่ยรวม 45.59 48.96 50.55 21.71 25.62 23.56 30.36 32.78 28.70 28.38 26.82 29.10 
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    ตารางท่ี 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
              ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร.ร. 33 แห่ง) 

 

ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
              ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร.ร. 20 แห่ง) 

 

ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
              ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร.ร. 8 แห่ง) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพม. 33.54 25.54 15.92 0.86 1.97 2.14 1.04 0.99 1.26 0.17 1.64 0.54 0.00 0.82 1.61

สช. 43.80 32.35 13.54 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84 2.08 0.00 0.98 1.04

เฉล่ียรวม 38.67 28.95 14.73 0.43 1.97 1.07 0.52 0.50 0.63 0.09 4.74 1.31 0.00 0.90 1.33

สังกัด/กลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

 

 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 55.46 78.02 58.90 35.00 40.39 27.57 31.89 32.86 26.9 39.77 39.34 30.13 
สช. 44.35 76.67 54.28 20.04 22.40 17.15 21.75 27.02 17.75 25.37 28.41 22.13 
อปท. 19.74 50.00 34.68 7.30 13.21 4.91 6.44 7.55 5.78 6.87 5.19 4.89 

เฉลี่ยรวม 39.85 68.23 49.29 20.78 25.33 16.54 20.03 22.48 16.81 24 24.31 19.05 

สังกัด/ 
กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพม. 41.22 48.87 56.52 2.10 2.57 1.93 1.78 5.14 1.02 0.63 2.88 3.16 
สพป. 35.11 39.88 47.72 0.62 0.61 3.05 0.00 3.68 0.00 0.62 0.00 1.52 
สช. 51.35 63.50 68.93 3.45 4.74 3.88 1.97 10.28 1.46 4.93 2.34 5.34 
อปท. 33.66 49.74 48.73 0.96 1.60 0.85 0.49 2.64 0.00 0.49 0.00 0.85 

เฉลี่ยรวม 40.34 50.50 55.48 1.78 2.38 2.43 1.06 5.44 0.62 1.67 1.31 2.72 
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       1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 1  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
             จังหวัดนครปฐม 

        ตารางท่ี 16  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 
จังหวัด 60.56 51.46 33.18 41.79 
สพป.นครปฐม เขต 1 59.38 45.35 31.16 45.95 
สพป.นครปฐม เขต 2 59.13 45.77 29.55 39.77 
สช. 63.29 63.02 37.20 45.18 
อปท. 52.43 35.25 28.04 41.79 

       ตารางท่ี 17  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.86 
จังหวัด 58.32 41.81 31.03 32.59 
สพป.นครปฐม เขต 1 53.28 31.31 22.04 28.76 
สพป.นครปฐม เขต 2 53.80 31.99 23.76 29.46 
สพม.9 68.75 47.65 36.67 36.97 
สช. 59.05 44.44 32.07 33.17 
อปท. 44.57 28.07 20.69 26.73 

       ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด 

ระดับ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
จังหวัด 48.61 38.04 34.45 30.46 36.00 
สพม.9 46.57 36.85 30.65 26.80 33.41 
สช. 49.89 38.72 37.47 30.66 36.73 
อปท. 36.13 32.77 23.51 19.49 26.90 
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 ตอนที่ 2  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
            ปีการศึกษา 2561 – 2563  จังหวัดนครปฐม 

       ตารางที่ 19  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จังหวัดนครปฐม   

วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

จ.นครปฐม 59.73 52.20 60.56 43.64 38.44 51.46 41.67 36.37 33.18 42.25 38.53 41.79 

  
       ตารางที่ 20  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จังหวัดนครปฐม 

วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

จ.นครปฐม 57.36 57.91 58.32 29.01 35.67 41.81 32.99 29.86 31.03 37.53 31.12 32.59 

 
       ตารางที่ 21  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จังหวัดนครปฐม 

วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

จ.นครปฐม 52.12 46.42 48.61 37.82 38.42 38.04 36.82 33.92 34.45 37.30 31.27 30.46 
 

วิชา วิทยาศาสตร์ 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 

จ.นครปฐม 33.95 32.67 36.00 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2564 : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำร    
               จังหวัดนครปฐม 

       1.4  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนเิทศติดตามและประเมินผลและ
ด้านการบริหารจัดการ   
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       1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 1  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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สพป.นครปฐม เขต 2 53.80 31.99 23.76 29.46 
สพม.9 68.75 47.65 36.67 36.97 
สช. 59.05 44.44 32.07 33.17 
อปท. 44.57 28.07 20.69 26.73 

       ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2564 : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำร    
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1.5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นควำมร่วมมือของหน่วยงำนในกำรพัฒนำครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ และ เขต ๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และคณำจำรย์จำกคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร คณะครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม
และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  โดยได้แต่งตั้งคณะนิเทศ (Supervisor Teams)  ตำมโครงกำร Innovations 
For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  
ศึกษำนิเทศก์  ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นแบบ จำกสังกัด สพม. สพป. สช. และอปท. และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐมและมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  ร่วมลง
พ้ืนที่นิเทศติดตำมโรงเรียนในโครงกำร ด ำเนินกำรพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้วยกระบวนกำรนิเทศโดยใช้
เทคนิคกำรโค้ช (Coaching) และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) ในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในจังหวัดนครปฐม 

1.6  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น  โดยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรนิเทศภำยในโรงเรียน  ทั้งนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐมได้ก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศโดย
ใช้เทคนิคกำรโค้ชและกระบวนกำรPLC ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

      1) ขั้นตกลงท ำควำมร่วมมือ และสร้ำงควำมเข้ำใจของโครงกำร  หมำยถึง กำรตกลงท ำ 
ควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้ำใจโครงกำร ระหว่ำงหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดนครปฐม คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครปฐมเขต 1   องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน          
                2 )  ขั้ น พัฒนำทีมนิ เทศด้ ำนกำร พัฒนำแนวทำงกำรนิ เทศติ ดตำมด้ วย เทคนิ คกำรโค้ช 
(Coaching ) และกระบวนกำรPLC เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง (1) พัฒนำทีมนิเทศโดยใช้เทคนิค
กำรโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนกำร PLC ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (2) 
พัฒนำคู่มือกำรนิเทศติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนกำรPLC เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  
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     3) ขั้นร่วมสร้ำงแนวทำงกำรนิเทศติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching )และกระบวนกำรPLC เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำหมำยถึงศึกษำนิเทศก์และอำจำรย์นิเทศร่วมกันสร้ำงกระบวนกำรกำรนิเทศวำงแผน 
กำรนิเทศ ติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching) และกระบวนกำร PLC ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 
                4) ขั้นร่วมนิเทศติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช(Coaching Teams) และกระบวนกำรPLC เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ  หมำยถึง ศึกษำนิเทศก์และอำจำรย์นิเทศลงปฏิบัติกำรนิเทศแบบเชิงพ้ืนที่ Face To Face  และ
โรงเรียนนิเทศภำยในด้วยเทคนิคกำรโค้ช(CoachingTeams)และกระบวนกำรPLCในโรงเรียน                   
                5) ขั้นกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ศึกษำนิเทศก์และอำจำรย์นิเทศก์ ให้กำรสะท้อนผลกำร
ปฏิบัติงำนสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน ระหว่ำงกำรนิเทศ และหลังกำรนิเทศ 

                                       PLAN 

                                                                 
      Reflect & Share                                                                               Do 1 
 
 
 
 
 
 
       See                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Do 2 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 : แนวทางการนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ชและกระบวนการPLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
                   เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ขั้นท่ี 1 วางแผน จัดท าข้อตกลง

ท าความร่วมมือ(MOU)และ
สร้างความเข้าใจของโครงการ 

 

ขั้นท่ี 2 พัฒนาทีมนิเทศ ด้านการ
พัฒนาแนวทางนิเทศติดตามด้วย

เทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams)และกระบวนการ 

PLC เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ขั้นท่ี 3 ร่วมสร้างแนวทางการนิเทศติดตาม

ด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams) และกระบวนการ PLCเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที ่
 

ขั้นท่ี 4 ร่วมนิเทศติดตามเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เชิงพ้ืนที ่

ขั้นท่ี 5 การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

กระบวนการนิเทศติดตามด้วย

เทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams)และกระบวนการ PLC

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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1.5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นควำมร่วมมือของหน่วยงำนในกำรพัฒนำครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ และ เขต ๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และคณำจำรย์จำกคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร คณะครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม
และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  โดยได้แต่งตั้งคณะนิเทศ (Supervisor Teams)  ตำมโครงกำร Innovations 
For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  
ศึกษำนิเทศก์  ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นแบบ จำกสังกัด สพม. สพป. สช. และอปท. และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐมและมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  ร่วมลง
พ้ืนที่นิเทศติดตำมโรงเรียนในโครงกำร ด ำเนินกำรพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้วยกระบวนกำรนิเทศโดยใช้
เทคนิคกำรโค้ช (Coaching) และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) ในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในจังหวัดนครปฐม 

1.6  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น  โดยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรนิเทศภำยในโรงเรียน  ทั้งนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐมได้ก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศโดย
ใช้เทคนิคกำรโค้ชและกระบวนกำรPLC ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

      1) ขั้นตกลงท ำควำมร่วมมือ และสร้ำงควำมเข้ำใจของโครงกำร  หมำยถึง กำรตกลงท ำ 
ควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้ำใจโครงกำร ระหว่ำงหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดนครปฐม คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำนครปฐมเขต 1   องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน          
                2 )  ขั้ น พัฒนำทีมนิ เทศด้ ำนกำร พัฒนำแนวทำงกำรนิ เทศติ ดตำมด้ วย เทคนิ คกำรโ ค้ช 
(Coaching ) และกระบวนกำรPLC เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง (1) พัฒนำทีมนิเทศโดยใช้เทคนิค
กำรโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนกำร PLC ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (2) 
พัฒนำคู่มือกำรนิเทศติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching Teams) และกระบวนกำรPLC เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  
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     3) ขั้นร่วมสร้ำงแนวทำงกำรนิเทศติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching )และกระบวนกำรPLC เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำหมำยถึงศึกษำนิเทศก์และอำจำรย์นิเทศร่วมกันสร้ำงกระบวนกำรกำรนิเทศวำงแผน 
กำรนิเทศ ติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching) และกระบวนกำร PLC ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 
                4) ขั้นร่วมนิเทศติดตำมด้วยเทคนิคกำรโค้ช(Coaching Teams) และกระบวนกำรPLC เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ  หมำยถึง ศึกษำนิเทศก์และอำจำรย์นิเทศลงปฏิบัติกำรนิเทศแบบเชิงพ้ืนที่ Face To Face  และ
โรงเรียนนิเทศภำยในด้วยเทคนิคกำรโค้ช(CoachingTeams)และกระบวนกำรPLCในโรงเรียน                   
                5) ขั้นกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ศึกษำนิเทศก์และอำจำรย์นิเทศก์ ให้กำรสะท้อนผลกำร
ปฏิบัติงำนสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน ระหว่ำงกำรนิเทศ และหลังกำรนิเทศ 

                                       PLAN 

                                                                 
      Reflect & Share                                                                               Do 1 
 
 
 
 
 
 
       See                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Do 2 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 : แนวทางการนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ชและกระบวนการPLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
                   เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ขั้นท่ี 1 วางแผน จัดท าข้อตกลง

ท าความร่วมมือ(MOU)และ
สร้างความเข้าใจของโครงการ 

 

ขั้นท่ี 2 พัฒนาทีมนิเทศ ด้านการ
พัฒนาแนวทางนิเทศติดตามด้วย

เทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams)และกระบวนการ 

PLC เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ขั้นท่ี 3 ร่วมสร้างแนวทางการนิเทศติดตาม

ด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams) และกระบวนการ PLCเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที ่
 

ขั้นท่ี 4 ร่วมนิเทศติดตามเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เชิงพ้ืนที ่

ขั้นท่ี 5 การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

กระบวนการนิเทศติดตามด้วย

เทคนิคการโค้ช (Coaching 
Teams)และกระบวนการ PLC

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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                    1.7  ผลงานการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)                                   
                        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม   ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ตำมโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ระหว่ำงวันที่  9 – 11  สิงหำคม  2564   โดยประกำศผลกำรคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)  ประกอบด้วย นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล  และ
นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ตำมโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดนครปฐม  ดังนี้ 

1. นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้   
โรงเรียน  สังกัด รางวัลที่ได้รับ 

ก ำแพงแสนวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทองชนะเลิศ 
(ตัวแทนจังหวัด) 

วัดทุ่งสีหลง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
วัดโคกพระเจดีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 
วัดบำงปลำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 

 
2. นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 

 โรงเรียน สังกัด รางวัลที่ได้รับ 
เทศบำล 1 วัดพระงำม                        ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครปฐม เหรียญทองชนะเลิศ 

(ตัวแทนจังหวัด) 
คลองทำงหลวง                                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทองชนะเลิศ 
วัดล ำเหย                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  เหรียญทอง 
วัดทะเลบก                                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
วัดงิ้วรำย                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 
อ ำนวยวิทย์นครปฐม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เหรียญทอง 
อนุบำลแสงอรุณ                               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เหรียญทอง 
เทศบำล 5 วัดพระปฐม 
เจดีย์               

ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครปฐม เหรียญทอง 
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3. นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

โรงเรียน สังกัด รางวัลที่ได้รับ 
โรงเรียนคงทองวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทองชนะเลิศ 

(ตัวแทนจังหวัด) 
โรงเรียนอนุบำลนครปฐม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  เหรียญทอง 
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
โรงเรียนบ้ำนอ้อกระทิง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
โรงเรียนวัดรำงก ำหยำด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 
โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทอง 

โรงเรียนบำงเลนวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทอง 
 

                        ผลงานการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค โดยได้รับ   
        รางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภาค 2 

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา : รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ CD – CEA 5 Steps Model เพ่ือน ำไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ   
บทสรุปผู้บริหาร 

 

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น   ต่อ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำเป็นโรงเรียนหนึ่ งที่เข้ำร่วมโครงกำร Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยเริ่มตั้งแต่กำรศึกษำหลักสูตร มำตรฐำน
และตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประสำนกำรสังเครำะห์ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้ และธรรมชำติของผู้เรียน 
ผ่ำนกระบวนกำรวิพำกษ์รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงรูปแบบกำร
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำษำไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (O - NET)  โดยกลุ่มสำระ
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                    1.7  ผลงานการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)                                   
                        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม   ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ตำมโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ระหว่ำงวันที่  9 – 11  สิงหำคม  2564   โดยประกำศผลกำรคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)  ประกอบด้วย นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล  และ
นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ตำมโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดนครปฐม  ดังนี้ 

1. นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้   
โรงเรียน  สังกัด รางวัลที่ได้รับ 

ก ำแพงแสนวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทองชนะเลิศ 
(ตัวแทนจังหวัด) 

วัดทุ่งสีหลง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
วัดโคกพระเจดีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 
วัดบำงปลำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 

 
2. นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 

 โรงเรียน สังกัด รางวัลที่ได้รับ 
เทศบำล 1 วัดพระงำม                        ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครปฐม เหรียญทองชนะเลิศ 

(ตัวแทนจังหวัด) 
คลองทำงหลวง                                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทองชนะเลิศ 
วัดล ำเหย                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  เหรียญทอง 
วัดทะเลบก                                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
วัดงิ้วรำย                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 
อ ำนวยวิทย์นครปฐม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เหรียญทอง 
อนุบำลแสงอรุณ                               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เหรียญทอง 
เทศบำล 5 วัดพระปฐม 
เจดีย์               

ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครปฐม เหรียญทอง 
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3. นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

โรงเรียน สังกัด รางวัลที่ได้รับ 
โรงเรียนคงทองวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทองชนะเลิศ 

(ตัวแทนจังหวัด) 
โรงเรียนอนุบำลนครปฐม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  เหรียญทอง 
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
โรงเรียนบ้ำนอ้อกระทิง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เหรียญทอง 
โรงเรียนวัดรำงก ำหยำด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 
โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทอง 

โรงเรียนบำงเลนวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เหรียญทอง 
 

                        ผลงานการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค โดยได้รับ   
        รางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภาค 2 

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา : รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ CD – CEA 5 Steps Model เพ่ือน ำไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ   
บทสรุปผู้บริหาร 

 

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น   ต่อ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำเป็นโรงเรียนหนึ่ งที่เข้ำร่วมโครงกำร Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยเริ่มตั้งแต่กำรศึกษำหลักสูตร มำตรฐำน
และตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประสำนกำรสังเครำะห์ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้ และธรรมชำติของผู้เรียน 
ผ่ำนกระบวนกำรวิพำกษ์รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงรูปแบบกำร
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำษำไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (O - NET)  โดยกลุ่มสำระ
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กำรเรียนรู้ภำษำไทยได้สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ CD – CEA 5 Steps Model เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ   

ผลกำรด ำเนินงำนกำรน ำนวัตกรรม CD-CEA 5 Steps Model ไปใช้ในยกระดับผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2563 ในสำระกำรเรียนรู้ ท 3.1 กำร
ฟัง กำรดูและกำรพูด พบว่ำ สูงขึ้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้บริหำร ครู และนักเรียน 
จำกกำรน ำนวัตกรรมไปใช้มีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร พบว่ำ มีกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วย
กระบวนกำรกำรศึกษำชั้นเรียน Lesson study และชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ PLC กิจกรรมที่ 10006 เพ่ือด ำเนินกำร
จัดท ำรูปแบบและน ำไปสู่กำรพัฒนำจัดตั้งกลุ่มกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์รำยวิชำภำษำไทย (PLC) ก่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลกำรพัฒนำโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ำย โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ และโรงเรียนงิ้ว
รำยบุญมีรังสฤษฏ์ ตลอดจนขยำยผลนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ CD-CEA 5 Steps Model สู่โรงเรียนมัธยมศึกษำ
ได้แก่  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม และโรงเรียนคงทองวิทยำ โรงเรียนประถมศึกษำ 
ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีวิสำรวำจำ โรงเรียนวัดวังน้ ำเขียว และโรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน จนเป็นสถำนศึกษำต้นแบบด้ำน
กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมโครงกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ภำยใต้โครงกำร TFE  (Teams For Education) ระยะที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และโครงกำร IFTE 
(Innovation For Thai Education) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ผลที่เกิดต่อครูผู้สอน พบว่ำ มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม 
CD-CEA 5 Steps Model เพ่ือน ำไปใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมีกำรนิเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ น ำไปพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ช่วงวัย และควำมสนใจของผู้เรียน ด้วยกระบวนกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสอดคล้องกับหลักกำร
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่ำ ผู้เรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ในสำระกำรฟัง กำรดูและกำรพูดเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จะยังคงพัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยแนวทำงและ
กระบวนกำรที่ประสบผลส ำเร็จดังกล่ำวข้ำงต้น ในส่วนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยจะได้น ำนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ไปปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถน ำไปประยุกต์ ใช้กับกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สำระกำรเรียนรู้อ่ืนต่อไป นอกจำกน้ีจะยังได้ถอดบทเรียนกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบให้กลุ่ม
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สำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรมของตนด้วย ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำทั้งระบบต่อไป  

นวัตกรรมด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม : รูปแบบกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้  

COLA+2E  MODEL 
 

                                            บทสรุปผู้บริหาร 
รำยงำนรูปแบบกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเทศบำล ๑   วัดพระงำม (สำมัคคี

พิทยำ) โดยใช้ COLA+2E  MODEL  จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมกำรนิเทศเพ่ือกำร
พัฒนำ แบบ PLC โดยใช้ COLA+2E  MODEL  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  โดยฝ่ำยวิชำกำร  โรงเรียนเทศบำล๑ 
วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน  กิจกรรมดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  ชื่อ
กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้  งบประมำณ 5,000 บำท  รับผิดชอบโดย นำงเบญญำภำ  เรืองอุไร  หัวหน้ำ
งำนนิเทศ  ฝ่ำยวิชำกำร  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือสร้ำงและพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพใน
สถำนศึกษำ (2) เพ่ือพัฒนำครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Active  Learning  
และ (3) เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม  (สำมัคคีพิทยำ)  จ ำนวน  42 คน  ผลการด าเนินงาน
โครงการ  พบว่ำ กำรใช้นวัตกรรม COLA+2E MODEL ในกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม 
(สำมัคคีพิทยำ) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในโครงกำร Innovation  For  Thai  Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม ปีงบประมำณ 2564 (โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
รูปแบบกำรนิเทศภำยใต้โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
ระยะที่ 2 ปีงบประมำณ 2563) (นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล)  จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ  ดังนี้  มีกำรสร้ำงและพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ  มีกำร
พัฒนำครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Active  Learning และมีกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(1) นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ได้เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  (2) ครูมี
พัฒนำกำรด้ำนกำรสอนที่มีคุณภำพมำกขึ้น  ได้รับกำรกระตุ้นจำกผู้นิเทศ  ใส่ใจในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
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กำรเรียนรู้ภำษำไทยได้สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ CD – CEA 5 Steps Model เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ   

ผลกำรด ำเนินงำนกำรน ำนวัตกรรม CD-CEA 5 Steps Model ไปใช้ในยกระดับผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2563 ในสำระกำรเรียนรู้ ท 3.1 กำร
ฟัง กำรดูและกำรพูด พบว่ำ สูงขึ้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้บริหำร ครู และนักเรียน 
จำกกำรน ำนวัตกรรมไปใช้มีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร พบว่ำ มีกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วย
กระบวนกำรกำรศึกษำชั้นเรียน Lesson study และชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ PLC กิจกรรมที่ 10006 เพ่ือด ำเนินกำร
จัดท ำรูปแบบและน ำไปสู่กำรพัฒนำจัดตั้งกลุ่มกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์รำยวิชำภำษำไทย (PLC) ก่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลกำรพัฒนำโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ำย โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ และโรงเรียนงิ้ว
รำยบุญมีรังสฤษฏ์ ตลอดจนขยำยผลนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ CD-CEA 5 Steps Model สู่โรงเรียนมัธยมศึกษำ
ได้แก่  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม และโรงเรียนคงทองวิทยำ โรงเรียนประถมศึกษำ 
ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีวิสำรวำจำ โรงเรียนวัดวังน้ ำเขียว และโรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน จนเป็นสถำนศึกษำต้นแบบด้ำน
กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมโครงกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ภำยใต้โครงกำร TFE  (Teams For Education) ระยะที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และโครงกำร IFTE 
(Innovation For Thai Education) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ผลที่เกิดต่อครูผู้สอน พบว่ำ มีแนวทำงท่ีชัดเจนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม 
CD-CEA 5 Steps Model เพ่ือน ำไปใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมีกำรนิเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ น ำไปพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ช่วงวัย และควำมสนใจของผู้เรียน ด้วยกระบวนกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสอดคล้องกับหลักกำร
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่ำ ผู้เรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ในสำระกำรฟัง กำรดูและกำรพูดเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จะยังคงพัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยแนวทำงและ
กระบวนกำรที่ประสบผลส ำเร็จดังกล่ำวข้ำงต้น ในส่วนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยจะได้น ำนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ไปปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถน ำไปประยุกต์ ใช้กับกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สำระกำรเรียนรู้อ่ืนต่อไป นอกจำกน้ีจะยังได้ถอดบทเรียนกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบให้กลุ่ม
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สำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรมของตนด้วย ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำทั้งระบบต่อไป  

นวัตกรรมด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม : รูปแบบกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้  

COLA+2E  MODEL 
 

                                            บทสรุปผู้บริหาร 
รำยงำนรูปแบบกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเทศบำล ๑   วัดพระงำม (สำมัคคี

พิทยำ) โดยใช้ COLA+2E  MODEL  จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมกำรนิเทศเพ่ือกำร
พัฒนำ แบบ PLC โดยใช้ COLA+2E  MODEL  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  โดยฝ่ำยวิชำกำร  โรงเรียนเทศบำล๑ 
วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน  กิจกรรมดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  ชื่อ
กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้  งบประมำณ 5,000 บำท  รับผิดชอบโดย นำงเบญญำภำ  เรืองอุไร  หัวหน้ำ
งำนนิเทศ  ฝ่ำยวิชำกำร  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือสร้ำงและพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพใน
สถำนศึกษำ (2) เพ่ือพัฒนำครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Active  Learning  
และ (3) เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม  (สำมัคคีพิทยำ)  จ ำนวน  42 คน  ผลการด าเนินงาน
โครงการ  พบว่ำ กำรใช้นวัตกรรม COLA+2E MODEL ในกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม 
(สำมัคคีพิทยำ) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในโครงกำร Innovation  For  Thai  Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม ปีงบประมำณ 2564 (โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
รูปแบบกำรนิเทศภำยใต้โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
ระยะที่ 2 ปีงบประมำณ 2563) (นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล)  จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ  ดังนี้  มีกำรสร้ำงและพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ  มีกำร
พัฒนำครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Active  Learning และมีกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(1) นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ได้เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  (2) ครูมี
พัฒนำกำรด้ำนกำรสอนที่มีคุณภำพมำกขึ้น  ได้รับกำรกระตุ้นจำกผู้นิเทศ  ใส่ใจในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
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สอน  มีกำรเตรียมสื่อกำรสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหำ (3) นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น (4) บรรยำกำศในห้องเรียนมีชีวิตชีวำ  นักเรียนมีควำมสนุกสนำนในกำร
เรียนรู้  ครูมีควำมกระตือรือร้นในกำรจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค (1)  กิจกรรมที่ด ำเนินกำรท ำได้น้อยกว่ำ
กิจกรรมที่ก ำหนด  เนื่องจำกคณะครู และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีภำรกิจไม่สะดวกในกำรนิเทศเพ่ือนครูจึง
ลงนิเทศได้ไม่ตำมตำรำงกำรนิเทศท่ีก ำหนดไว้  และ (2) บำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เก็บแบบนิเทศกำรสอนส่งไม่
ครบตำมก ำหนดเวลำที่ระบุไว้  เนื่องจำกครูติดภำรกิจส่งผลให้หัวหน้ำกลุ่มสำระไม่สำมำรถนิเทศกำรสอนได้  จึง
ต้องหำเวลำรับกำรนิเทศกำรสอนที่ล่ำช้ำกว่ำสำระอ่ืน ๆ 

 
            สรุปผลการนิเทศการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ COLA+ 2E MODEL 
ของครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

1. ด้ำนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 97.21 
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 93.69 
3. ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 93.64 
4. ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล ร้อยละ 94.11 

 
           สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการนิเทศแบบ PLC โดยใช้ COLA+ 2E MODELของครู
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
1. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนนิเทศแบบ PLC โดยใช้ COLA+ 2E MODEL เพ่ิมมำกข้ึน   

ร้อยละ  96.92 
2. ครูปฏิบัติงำนนิเทศแบบ PLC โดยใช้ COLA+ 2E MODEL อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ร้อยละ 95.07 
3. ครูมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร้อยละ 94.21 
4. มีกำรให้ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  ร้อยละ 93.60 
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นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

โรงเรียนคงทองวิทยา : รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนคงทองวิทยา “KT SMART Model” 
 

                                            บทสรุปผู้บริหาร 
แบบรำยงำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ “KT SMART 

Model”เป็นกำรพัฒนำที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 2) เพ่ือสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 3) เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ ผู้ตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงน้อย 10 ปี จ ำนวน 3 คน 
ซึ่งได้มำโดยวิธี กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive selection) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำมกำรลง
ประชำมติ ได้แก่ ครู จ ำนวน 74 คน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 317 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่ม
อย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) คณะกรรมกำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 12 คน ปีกำรศึกษำ 2561 
ซึ่งได้โดยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive selection) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรตอบแบบสอบควำมพึงพอใจ 
ได้แก่ ครู ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 จ ำนวน 75 คน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วน ปีกำรศึกษำ 2562 – 
2563 จ ำนวน 321 คน ซึ่งได้   จำกกำรสุ่มตำมระดับชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยมีวิธีด ำเนินกำร
พัฒนำนวัตกรรม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สังเครำะห์องค์ควำมรู้ ระยะที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ระยะที่ 3 กำรน ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ “KT SMART Model” ไปใช้ 

ผลกำรพัฒนำ พบว่ำ 

1. องค์ประกอบกำรบริหำรกำรศึกษำ ประกอบด้วยกระบวนกำรท ำงำนด้วยวงจรคุณภำพ วัฒนธรรม
ขององค์กร วิธีกำรหรือกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) 

2. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ “KT SMART Model” ประกอบด้วย ขั้นตอน
ที่ 1 กำรเตรียมกำร (P) มีแนวปฏิบัติคือ 1) K : Knowledge 2) T : Teamwork  ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำน (D) 
มีแนวปฏิบัติคือ 3) S : Sufficiency 4) M : Morality ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผล (C) มีแนวปฏิบัติคือ    5) A : 
Achievement และขั้นตอนที่ 4 กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (A) มีแนวปฏิบัติคือ       6)  R : Research 7) 
T : Technology 
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3. ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
คงทองวิทยาอยู่ใน ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.4 

กำรน ำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ “KT SMART Model” ไปใช้งำน 
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ “KT 

SMART Model” อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำรแจกคู่มือกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคง
ทองวิทยำ “KT SMART Model” ให้กับผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้      กลุ่มบริหำร
วิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  

2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ “KT 
SMART Model” ไปใช้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กำรเผยแพร่นวัตกรรม 
กำรเผยแพร่/กำรขยำยผลต่อยอดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคงทองวิทยำ “KT SMART 

Model”  ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.kongthong.ac.th 
2. เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.kroobannok.com 
3. เพจ facebook งำนโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ 
4. เพจ facebook งำนประชำสัมพันธ์ โรงเรียนคงทองวิทยำ 
5. เผยแพร่ต่อคณะกรรมกำรกำรประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2562 
6. เผยแพร่ต่อคณะกรรมกำรกำรประเมินสถำนศึกษำสีขำว ระดับ เพชร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
7. เผยแพร่ต่อคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 
8.  เผยแพร่ต่อคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 

30 มกรำคม 2563 
9. เผยแพร่ต่อคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ศึกษาดูงานการบริหาร  จัดการศึกษา 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 
10. เผยแพร่ต่อคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา เมื่อ

วันที่  9  ธันวำคม  2563 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำนวัตกรรมไปใช้ 

63 
 

 

1. สถำนศึกษำควรมีวิธีกำรก ำกับติดตำม ให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นไปตำมรูปแบบของกำรบริหำร 
จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น ก ำหนดขั้นตอนของรูปแบบกำรบริหำรลงในแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ 
รวมถึงกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

2. สถำนศึกษำควรมีกำรทบทวนกำรใช้นวัตกรรมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ 
“KT SMART Model” ให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและชัดเจนในกำรน ำไปใช้ดังน้ัน
สถำนศึกษำสร้ำงควำมเข้ำใจกำรน ำนวัตกรรมลงสู่กำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรใหม่ของสถำนศึกษำ ผ่ำนกลุ่มงำน
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของแต่ละสถำนศึกษำ โดยอำจร่วมกันก ำหนดแนวทำง  ก ำหนดรูปแบบกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้บุคลำกรเข้ำใจและน ำรูปแบบกำรบริหำรไปใช้ได้ง่ำยมำกขึ้น รวมถึงสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จ
ของกำรใช้นวัตกรรมได้ตรงตำมเป้ำหมำย  

             การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการด าเนินงานโครงการ โดยใช้แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นครปฐม มีดังนี้ 

          ตอนที่  1  ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                                                                                                          

                      รายชื่อโรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                  
               วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                               (นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 

 

รายช่ือโรงเรียน  ประเภท
สถานศึกษา 

สังกัด อ าเภอ 

วัดล าเหย                                     ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  ดอนตูม 
วัดทุ่งสีหลง เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ดอนตูม 
วัดทะเลบก                                   ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ก าแพงแสน 
วัดหนองศาลา เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ก าแพงแสน 
คลองทางหลวง                               ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
วัดบ่อตะกั่ว เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
วัดงิ้วราย                                      ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
วัดไทยาวาส เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
อ านวยวิทย์นครปฐม ต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองฯ 
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1. เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.kongthong.ac.th 
2. เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.kroobannok.com 
3. เพจ facebook งำนโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนคงทองวิทยำ 
4. เพจ facebook งำนประชำสัมพันธ์ โรงเรียนคงทองวิทยำ 
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6. เผยแพร่ต่อคณะกรรมกำรกำรประเมินสถำนศึกษำสีขำว ระดับ เพชร เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
7. เผยแพร่ต่อคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 
8.  เผยแพร่ต่อคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 

30 มกรำคม 2563 
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เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 
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วัดบ่อตะกั่ว เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
วัดงิ้วราย                                      ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
วัดไทยาวาส เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
อ านวยวิทย์นครปฐม ต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองฯ 
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รายช่ือโรงเรียน ประเภท
สถานศึกษา 

สังกัด อ าเภอ 

โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา เครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดอนตูม 
อนุบาลแสงอรุณ                               ต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางเลน 
ยุวธัชพุทธมณฑลสาย ๕ เครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามพราน 
เทศบาล ๑ วัดพระงาม                      ต้นแบบ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม เมืองฯ 
เทศบาล ๒ วัดเสนหา เครือข่าย ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม เมืองฯ 
เทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์               ต้นแบบ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม เมืองฯ 
อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เครือข่าย ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม เมืองฯ 

รวม ๑๖ โรงเรียน   
      

                    รายช่ือโรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                  
             วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                                               (นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้)  

 

รายช่ือโรงเรียน  ประเภท
สถานศึกษา 

สังกัด อ าเภอ 

ก าแพงแสนวิทยา ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ก าแพงแสน 
บางหลวงวิทยา เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม บางเลน 
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นครชัยศรี 
วัดทุ่งสีหลง ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ดอนตูม 
วัดตะโกสูง เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ดอนตูม 
บ้านแจงงาม เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ดอนตูม 
วัดโคกพระเจดีย์ ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
บ้านฉาง เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สามพราน 
วัดห้วยตะโก เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี 
วัดบางปลา ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ บางเลน 
บ้านประตูน้ าพระพิมล เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ บางเลน 
ตลาดเกาะแรต เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ บางเลน 
ราษฎร์บ ารุงวิทยา ต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดอนตูม 
เจี้ยนหัว เครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางเลน 
อนุบาลเสริมปัญญา เครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองฯ 

รวม ๑๕ โรงเรียน   
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                     รายช่ือโรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                  
             วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                                          (นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ) 

รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ  สังกัด อ าเภอ 
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  เมืองฯ 
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เมืองฯ 
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ก าแพงแสน 
โรงเรียนวัดเชิงเลน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สามพราน 
โรงเรียนวัดรางก าหยาด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ บางเลน 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เมืองฯ 

โรงเรียนคงทองวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ดอนตูม 
โรงเรียนบางเลนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม บางเลน 

รวม ๘ โรงเรียน  
 

          ตอนที่ 2  การนิเทศติดตามผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education 

( IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะ Supervisor Teams ลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศ 
โรงเรียนตำมโครงกำร IFTE  โดยใช้แบบนิเทศติดตำมผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   ผล
กำรนิเทศติดตำม มีรำยละเอียดดังนี้    

          1. สถำนศึกษำในโครงกำรมีกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร                     คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          2. สถำนศึกษำในโครงกำรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร      คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          3. สถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้          คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          4. สถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรนิเทศมีนวัตกรรมกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          5. สถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร        คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
           
          ข้อค้นพบจากการนิเทศ    
          1. จุดเด่นของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในโรงเรียน
ในกำรคิดค้นและปรับปรุงพัฒนำ      
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                     รายช่ือโรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)                  
             วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                                          (นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ) 

รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ  สังกัด อ าเภอ 
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  เมืองฯ 
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เมืองฯ 
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ก าแพงแสน 
โรงเรียนวัดเชิงเลน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สามพราน 
โรงเรียนวัดรางก าหยาด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ บางเลน 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เมืองฯ 

โรงเรียนคงทองวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ดอนตูม 
โรงเรียนบางเลนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม บางเลน 

รวม ๘ โรงเรียน  
 

          ตอนที่ 2  การนิเทศติดตามผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education 

( IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะ Supervisor Teams ลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศ 
โรงเรียนตำมโครงกำร IFTE  โดยใช้แบบนิเทศติดตำมผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   ผล
กำรนิเทศติดตำม มีรำยละเอียดดังนี้    

          1. สถำนศึกษำในโครงกำรมีกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร                     คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          2. สถำนศึกษำในโครงกำรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร      คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          3. สถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้          คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          4. สถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรนิเทศมีนวัตกรรมกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
          5. สถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร        คิดเป็นร้อยร้อยละ 100 
           
          ข้อค้นพบจากการนิเทศ    
          1. จุดเด่นของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในโรงเรียน
ในกำรคิดค้นและปรับปรุงพัฒนำ      
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          2. ควรมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศ และผู้รับกำรนิเทศด้วยกันโดยใช้กระบวนกำร 
PLC  ให้มำกขึ้น เพื่อสะท้อนควำมคิดและต่อยอดกำรพัฒนำนวัตกรรม  
          3. กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำทุกด้ำน  ควรค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับ  สภำพปัญหำของโรงเรียน 
ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน  ตลอดจนควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ให้มำกข้ึน    
          4. ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อกำรเกิดประโยชน์ในวงกว้ำง  

             2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ Innovations For 
Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
             กำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โครงกำร Innovations 
For Thai Education (IFTE)  ได้ก ำหนดกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต่อกิจกรรมตำมโครงกำร โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ  ดังนี้ 

    2.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    2.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    2.3  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

           สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันในกำรแปลควำมหมำย ได้ก ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้  

   X           แทน   ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำง (Mean) 

            S.D. แทน   ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง (Standard Deviation) 

 f แทน   ควำมถี่ (Frequency) 

 % แทน   ค่ำร้อยละ (Percentage) 

 N แทน   จ ำนวนประชำกร (Population) 

 n แทน   จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) 

  กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ได้เปรียบเทียบ กับเกณฑ์ค่ำเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 
 (บุญชม ศรีสะอำด, มปพ : 68, https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/63.pdf) 
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          2. ควรมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศ และผู้รับกำรนิเทศด้วยกันโดยใช้กระบวนกำร 
PLC  ให้มำกขึ้น เพื่อสะท้อนควำมคิดและต่อยอดกำรพัฒนำนวัตกรรม  
          3. กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำทุกด้ำน  ควรค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับ  สภำพปัญหำของโรงเรียน 
ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน  ตลอดจนควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ให้มำกข้ึน    
          4. ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อกำรเกิดประโยชน์ในวงกว้ำง  

             2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ Innovations For 
Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
             กำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โครงกำร Innovations 
For Thai Education (IFTE)  ได้ก ำหนดกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต่อกิจกรรมตำมโครงกำร โดยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ  ดังนี้ 

    2.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    2.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    2.3  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

           สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันในกำรแปลควำมหมำย ได้ก ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้  

   X           แทน   ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำง (Mean) 

            S.D. แทน   ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง (Standard Deviation) 

 f แทน   ควำมถี่ (Frequency) 

 % แทน   ค่ำร้อยละ (Percentage) 

 N แทน   จ ำนวนประชำกร (Population) 

 n แทน   จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) 

  กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ได้เปรียบเทียบ กับเกณฑ์ค่ำเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 
 (บุญชม ศรีสะอำด, มปพ : 68, https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/63.pdf) 
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   ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 

 ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง 

 ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

 ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
          การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน  
ต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ IFTE     แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 

           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน 
              ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนต่อกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
โครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) 
           ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
             ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง                                                                   

                      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ปรำกฏผลดังตำรำง 
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      ตารางท่ี 22  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ร่วมโครงการ 

 จำกตำรำง  พบว่ำ ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 85 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 84.71 ส่วนใหญ่มีอำยุต่ ำกว่ำ 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.82 เป็นผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 และครูผู้สอน จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 77.65 ส่วนใหญ่ 
จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 

               ข้อมูลทั่วไป           จ ำนวน         ร้อยละ 

เพศ 

   ชำย 

   หญิง 

 
 

   13 

   72 

 
 

15.29 

84.71 

อำยุ 

  ต่ ำกว่ำ 31 ปี 

  31-40 ปี 

  41-50 ปี 

  51 ปี ขึ้นไป 

 

33 

20 

11 

41 

 

38.82 

23.53 

12.94 

24.71 

ต ำแหน่ง 

   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

   ครูผู้สอน 

 

19 

66 

 

22.35 

77.65 

ระดับกำรศึกษำ 

   ปริญญำตรี 

   สูงกว่ำปริญญำตรี 

 

50 

35 

 

58.82 

41.18 
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             ตอนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)  ปรำกฏผลดังตำรำง 

       ตารางท่ี 23  ระดับความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โครงการ IFTE 

รายการ X S.D. แปลผล ล าดับที่ 

ด้านรูปแบบ
กระบวนการ

นิเทศฯ 

ขั้นตอนกำรนิเทศฯ ชัดเจน 4.72 0.48 พอใจมำกที่สุด 1 

รูปแบบกระบวนกำรนิเทศฯ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

4.71 0.50 พอใจมำกที่สุด 2 

ระยะเวลำในกำรนิเทศฯ มีควำม
เหมำะสม 

4.60 0.58 พอใจมำกที่สุด 3 

ระยะเวลำในกำรนิเทศฯ มีควำม
หลำกหลำย 

4.44 0.58 พอใจมำก 4 

รวมความพึงพอใจด้านกระบวนการ
นิเทศฯ 

4.61 0.54 พอใจมำกที่สุด  

ด้านบุคลากรผู้
ได้รับการนิเทศฯ 

 

 

 

 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถในเรื่องที่ท ำกำร
นิเทศฯ  

4.79 0.46 พอใจมำกที่สุด 3 

ควำมเป็นกัลยำณมิตร 4.87 0.34 พอใจมำกที่สุด 1 

ทักษะและเทคนิคกำรนิเทศฯ 4.71 0.50 พอใจมำกที่สุด 4 

กำรมีภำวะผู้น ำ 4.80 0.43 พอใจมำกที่สุด 2 
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             ตอนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)  ปรำกฏผลดังตำรำง 

       ตารางท่ี 23  ระดับความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โครงการ IFTE 

รายการ X S.D. แปลผล ล าดับที่ 

ด้านรูปแบบ
กระบวนการ

นิเทศฯ 

ขั้นตอนกำรนิเทศฯ ชัดเจน 4.72 0.48 พอใจมำกที่สุด 1 

รูปแบบกระบวนกำรนิเทศฯ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

4.71 0.50 พอใจมำกที่สุด 2 

ระยะเวลำในกำรนิเทศฯ มีควำม
เหมำะสม 

4.60 0.58 พอใจมำกที่สุด 3 

ระยะเวลำในกำรนิเทศฯ มีควำม
หลำกหลำย 

4.44 0.58 พอใจมำก 4 

รวมความพึงพอใจด้านกระบวนการ
นิเทศฯ 

4.61 0.54 พอใจมำกที่สุด  

ด้านบุคลากรผู้
ได้รับการนิเทศฯ 

 

 

 

 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถในเรื่องที่ท ำกำร
นิเทศฯ  

4.79 0.46 พอใจมำกที่สุด 3 

ควำมเป็นกัลยำณมิตร 4.87 0.34 พอใจมำกที่สุด 1 

ทักษะและเทคนิคกำรนิเทศฯ 4.71 0.50 พอใจมำกที่สุด 4 

กำรมีภำวะผู้น ำ 4.80 0.43 พอใจมำกที่สุด 2 
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รายการ X S.D. แปลผล ล าดับที่ 

กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรนิเทศฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.80 0.53 พอใจมำกที่สุด 2 

รวมความพึงพอใจด้านบุคลากร 4.79 0.45 พอใจมำกที่สุด  

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

เครื่องมือในกำรนิเทศฯ 4.46 0.54 พอใจมำก 5 

วัสดุ/อุปกรณ์ กำรนิเทศฯ 4.51 0.59 พอใจมำกที่สุด 3 

กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรนิเทศฯ 4.52 0.57 พอใจมำกที่สุด 2 

นวัตกรรมกำรนิเทศฯ 4.49 0.50 พอใจมำก 4 

เครือข่ำยกำรนิเทศฯ 4.59 0.57 พอใจมำกที่สุด 1 

รวมความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

4.51 0.56 พอใจมำกที่สุด  

ด้านคุณภาพ/
ผลลัพธ์ของ
การนิเทศฯ 

ผู้รับกำรนิเทศฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรวำงแผนหรือกำรออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

4.62 0.57 พอใจมำกที่สุด 4 

ได้รับกำรนิเทศฯ ที่ตรงกับควำม
ต้องกำร 

4.71 0.53 พอใจมำกที่สุด 1 

กำรนิเทศฯ ช่วยให้ผู้รับกำรนิเทศฯ มี
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

 

4.71 0.57 พอใจมำกที่สุด 1 
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รายการ X S.D. แปลผล ล าดับที่ 

วิธีกำรนิเทศฯ สำมำรถช่วยยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำได้ 

4.68 0.54 พอใจมำกที่สุด 3 

รวมความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ของ
การนิเทศฯ 

4.69 0.54 พอใจมำกที่สุด  

                         รวมความพึงพอใจทุกด้าน 4.65 0.52 พอใจมำกที่สุด 
 

 
           จำกตำรำง พบว่ำ   
           1. ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ/กระบวนกำรนิเทศ โดยรวม ผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ

มำกที่สุด (X = 4.61, S.D. = 0.54) และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดเกือบทุกรำยกำร ยกเว้น   ระยะเวลำใน

กำรนิเทศฯ มีควำมหลำกหลำย (X = 4.44, S.D. = 0.54) รำยกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจสูงที่สุด คือ ขั้นตอนกำร

นิเทศฯ ชัดเจน (X = 4.72, S.D. = 0.48)  
           2. ควำมพึงพอใจต่อบุคลำกร โดยรวม ผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกที่สุด  

(X = 4.79, S.D. = 0.45) และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่   รำยกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจสูง

ที่สุด คือ ควำมเป็นกัลยำณมิตร (X = 4.87, S.D. = 0.34) 
           3. ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   โดยรวม   ผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก

ที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.56)    และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดในทุกรำยกำร รำยกำรที่มีระดับควำม 

พึงพอใจสูงที่สุด คือ เครือข่ำยกำรนิเทศฯ (X = 4.59, S.D. = 0.57) 
           4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ/ผลลัพธ์ ของกำรนิเทศฯ   โดยรวมผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ   อยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด (X = 4.69, S.D. = 0.54) และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดในทุกรำยกำร รำยกำรที่มีระดับ

ควำมพึงพอใจสูงที่สุด คือ ได้รับกำรนิเทศฯ ที่ตรงกับควำมต้องกำร (X = 4.71, S.D. = 0.53)  และ  กำรนิเทศฯ 

ช่วยให้ผู้รับกำรนิเทศฯ ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น (X = 4.71, S.D. = 0.57) 
           5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE)  
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รายการ X S.D. แปลผล ล าดับที่ 

วิธีกำรนิเทศฯ สำมำรถช่วยยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำได้ 

4.68 0.54 พอใจมำกที่สุด 3 

รวมความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ของ
การนิเทศฯ 

4.69 0.54 พอใจมำกที่สุด  

                         รวมความพึงพอใจทุกด้าน 4.65 0.52 พอใจมำกที่สุด 
 

 
           จำกตำรำง พบว่ำ   
           1. ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ/กระบวนกำรนิเทศ โดยรวม ผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ

มำกที่สุด (X = 4.61, S.D. = 0.54) และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดเกือบทุกรำยกำร ยกเว้น   ระยะเวลำใน

กำรนิเทศฯ มีควำมหลำกหลำย (X = 4.44, S.D. = 0.54) รำยกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจสูงที่สุด คือ ขั้นตอนกำร

นิเทศฯ ชัดเจน (X = 4.72, S.D. = 0.48)  
           2. ควำมพึงพอใจต่อบุคลำกร โดยรวม ผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกที่สุด  

(X = 4.79, S.D. = 0.45) และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่   รำยกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจสูง

ที่สุด คือ ควำมเป็นกัลยำณมิตร (X = 4.87, S.D. = 0.34) 
           3. ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   โดยรวม   ผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก

ที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.56)    และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดในทุกรำยกำร รำยกำรที่มีระดับควำม 

พึงพอใจสูงที่สุด คือ เครือข่ำยกำรนิเทศฯ (X = 4.59, S.D. = 0.57) 
           4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ/ผลลัพธ์ ของกำรนิเทศฯ   โดยรวมผู้บริหำรและครูมีควำมพึงพอใจ   อยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด (X = 4.69, S.D. = 0.54) และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดในทุกรำยกำร รำยกำรที่มีระดับ

ควำมพึงพอใจสูงที่สุด คือ ได้รับกำรนิเทศฯ ที่ตรงกับควำมต้องกำร (X = 4.71, S.D. = 0.53)  และ  กำรนิเทศฯ 

ช่วยให้ผู้รับกำรนิเทศฯ ปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น (X = 4.71, S.D. = 0.57) 
           5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE)  
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ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยภำพรวม พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

(X = 4.65, S.D. = 0.52) โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้กำรนิเทศฯ มำกที่สุด (X = 4.79, S.D. = 0.45) 

รองลงมำได้แก่ ด้ำนคุณภำพ/ผลลัพธ์ของกำรนิเทศฯ (X =4.69, S.D. = 0.54) อันดับ 3 ได้แก่ กระบวนกำรนิเทศ 

(X = 4.61, S.D. = 0.54) และ อันดับ 4 ได้แก่ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (X = 4.51, S.D. = 0.56)                 

             ตอนที่ 3  ข้อมูลผลที่ได้รับจากกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ Innovations 
For Thai Education (IFTE)   
   ผลที่ได้รับจำกกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีดังนี้ 
              ผู้บริหารสถานศึกษา   เกิดควำมตระหนักในกำรคิดค้นนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรและนวัตกรรมกำร 
นิเทศติดตำมและประเมินผล  เพ่ือแก้ปัญหำและยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
สำมำรถวำงแผนออกแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม   โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียน (PLC)  
และสื่อสำรให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน สำมำรถถอดบทเรียน สกัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรนิเทศ  เยี่ยม 
ชั้นเรียน  กระตุ้นให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน   โดยใช้กระบวนกำรโค้ชอย่ำงต่อเนื่อง    เพ่ือช่วยครูแก้ปัญหำกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน รวมถึงกระตุ้นให้ครูได้จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม   โดยท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีส่วนร่วมวำงแผน ออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้   ลงสู่กำร
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้มทีักษะในศตวรรษที่ 21  ด้วยกำรมีส่วนร่วม   มีทีมครู    ผอ.โรงเรียน 
School Coaching teams   คู่หู Buddy Teacher มีครูพี่เลี้ยง (Mentor)  ให้ค ำแนะน ำและมีคณะศึกษำนิเทศก์ 
Supervisor Teams  ให้กำรนิเทศ สะท้อนผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ติดตำม ส่งเสริมสนับสนุนเป็นระยะ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น มีกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้มีควำมตระหนัก  มุ่งม่ันในกำร
พัฒนำสู่ควำมยั่งยืนโดยบริหำรกำรจัดกำรกำรศึกษำด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching) และกระบวนกำร PLC  
            นักเรียน 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ 
 ได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้มำกข้ึน รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 
           ทีมโค้ช (Supervisor Teams) 
            ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้ท ำหน้ำที่นิเทศ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะด้ำนกำรโค้ชและกระบวนกำร 

PLC ศึกษำนิเทศก์มีทักษะกำรโค้ช ช่วยเหลือส่งเสริมครู ผู้บริหำรโรงเรียนในกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมอย่ำง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนกำร PLC   
            ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาโครงการ                                                                            
            ขอให้มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อไป  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  
             ผลการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ได้แก่  
             1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  พบว่า  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) สารสนเทศด้านการพัฒนา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดต่อไป 
             2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกสังกัด  มีกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒน์ และกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี   โดยมีผลงานนวัตกรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด จ านวน  19  ผลงาน  จ าแนกเป็น นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้  จ านวน  4  ผลงาน นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 8  ผลงาน และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการ จ านวน  7  ผลงาน  ทั้งนี้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับภาค 2 จ านวน  
3  ผลงาน    
            3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยรายงานผลและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน ๆ รวมทั้งการเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ    
            4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2  ส านักงานเขต
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ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยภำพรวม พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

(X = 4.65, S.D. = 0.52) โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้กำรนิเทศฯ มำกที่สุด (X = 4.79, S.D. = 0.45) 

รองลงมำได้แก่ ด้ำนคุณภำพ/ผลลัพธ์ของกำรนิเทศฯ (X =4.69, S.D. = 0.54) อันดับ 3 ได้แก่ กระบวนกำรนิเทศ 

(X = 4.61, S.D. = 0.54) และ อันดับ 4 ได้แก่ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (X = 4.51, S.D. = 0.56)                 

             ตอนที่ 3  ข้อมูลผลที่ได้รับจากกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ Innovations 
For Thai Education (IFTE)   
   ผลที่ได้รับจำกกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีดังนี้ 
              ผู้บริหารสถานศึกษา   เกิดควำมตระหนักในกำรคิดค้นนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรและนวัตกรรมกำร 
นิเทศติดตำมและประเมินผล  เพ่ือแก้ปัญหำและยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
สำมำรถวำงแผนออกแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม   โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียน (PLC)  
และสื่อสำรให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน สำมำรถถอดบทเรียน สกัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรนิเทศ  เยี่ยม 
ชั้นเรียน  กระตุ้นให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน   โดยใช้กระบวนกำรโค้ชอย่ำงต่อเนื่อง    เพ่ือช่วยครูแก้ปัญหำกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน รวมถึงกระตุ้นให้ครูได้จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม   โดยท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีส่วนร่วมวำงแผน ออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้   ลงสู่กำร
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้มทีักษะในศตวรรษที่ 21  ด้วยกำรมีส่วนร่วม   มีทีมครู    ผอ.โรงเรียน 
School Coaching teams   คู่หู Buddy Teacher มีครูพี่เลี้ยง (Mentor)  ให้ค ำแนะน ำและมีคณะศึกษำนิเทศก์ 
Supervisor Teams  ให้กำรนิเทศ สะท้อนผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ติดตำม ส่งเสริมสนับสนุนเป็นระยะ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น มีกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้มีควำมตระหนัก  มุ่งม่ันในกำร
พัฒนำสู่ควำมยั่งยืนโดยบริหำรกำรจัดกำรกำรศึกษำด้วยเทคนิคกำรโค้ช (Coaching) และกระบวนกำร PLC  
            นักเรียน 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ 
 ได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้มำกข้ึน รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 
           ทีมโค้ช (Supervisor Teams) 
            ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้ท ำหน้ำที่นิเทศ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะด้ำนกำรโค้ชและกระบวนกำร 

PLC ศึกษำนิเทศก์มีทักษะกำรโค้ช ช่วยเหลือส่งเสริมครู ผู้บริหำรโรงเรียนในกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมอย่ำง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนกำร PLC   
            ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาโครงการ                                                                            
            ขอให้มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อไป  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  
             ผลการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ได้แก่  
             1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  พบว่า  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) สารสนเทศด้านการพัฒนา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดต่อไป 
             2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกสังกัด  มีกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒน์ และกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี   โดยมีผลงานนวัตกรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด จ านวน  19  ผลงาน  จ าแนกเป็น นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้  จ านวน  4  ผลงาน นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 8  ผลงาน และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการ จ านวน  7  ผลงาน  ทั้งนี้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับภาค 2 จ านวน  
3  ผลงาน    
            3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยรายงานผลและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน ๆ รวมทั้งการเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ    
            4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2  ส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ โดยได้
แต่งตั้งคณะนิเทศ (Supervisor Teams)  ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ จากสังกัด 
สพม. สพป. สช. และอปท. และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ร่วมลงพ้ืนที่นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ ด าเนินการ
พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching) และการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้(PLC) ในสถานศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดนครปฐม                                                                                   
           5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น   โดยการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้ และ
การนิเทศภายในโรงเรียน  ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดแนวทางการนิเทศโดยใช้เทคนิค
การโค้ชและกระบวนการ PLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผลการ
นิเทศ พบว่า นวัตกรรมที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และ
ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เล็กน้อย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนสาระ
สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 

           ผลการนเิทศติดตามผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education 

(IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบว่า 
          สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการมีการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ   มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ   โดยสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ทุกแห่งมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    
สถานศึกษาต้นแบบด้านการนิเทศทุกแห่งมีนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  สถานศึกษาต้นแบบ 
ทุกแห่งด้านการบริหารจัดการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
     
           ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ โดยภาพรวม พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน 



75

74 
 

 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ โดยได้
แต่งตั้งคณะนิเทศ (Supervisor Teams)  ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ จากสังกัด 
สพม. สพป. สช. และอปท. และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ร่วมลงพ้ืนที่นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ ด าเนินการ
พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching) และการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้(PLC) ในสถานศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดนครปฐม                                                                                   
           5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น   โดยการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้ และ
การนิเทศภายในโรงเรียน  ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดแนวทางการนิเทศโดยใช้เทคนิค
การโค้ชและกระบวนการ PLC ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผลการ
นิเทศ พบว่า นวัตกรรมที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และ
ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เล็กน้อย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนสาระ
สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 

           ผลการนเิทศติดตามผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education 

(IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบว่า 
          สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการมีการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ   มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ   โดยสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ทุกแห่งมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    
สถานศึกษาต้นแบบด้านการนิเทศทุกแห่งมีนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  สถานศึกษาต้นแบบ 
ทุกแห่งด้านการบริหารจัดการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
     
           ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ โดยภาพรวม พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน 
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โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านบุคลากรผู้ให้การนิเทศ โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน 
ทางการศึกษาได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีทั้ง 3
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล ด้านการบริหารจัดการ  และได้เครือข่าย
ความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับจังหวัดเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  เล็งเห็นปัญหาและสามารถวางแผนออกแบบนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน (PLC) และสื่อสารให้มีความเข้าใจตรงกัน
สามารถถอดบทเรียน สกัดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ เยี่ยมชั้นเรียนและมีการโค้ชครูอย่างต่อเนื่อง   
กระตุ้นให้ครูได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ 

 ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครปฐมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้วยการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching)  และกระบวนการ 
PLC โดยสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ครูได้นวัตกรรมจากการปฏิบัติการสอนด้วยการ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching) และกระบวนการ 
PLC                
              นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ที่สูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

  สถานศึกษาในแต่ละสังกัด  สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล และด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาใน 
แต่ละสังกัด   

  ทีมโค้ช (Supervisor Teams) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ  มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการโค้ชและกระบวนการPLC ศึกษานิเทศก์มีทักษะการโค้ช ช่วยเหลือส่งเสริมครูอย่างต่อเนื่องด้วย
กระบวนการ PLC    
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อภิปรายผล 
            ผลจากประเมินการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า  มีผลการปฏิบัติ ทุกด้านร้อยละ 100  โดยพบว่า  
สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการมีการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ   มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ   โดยสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ทุกแห่งมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    สถานศึกษา
ต้นแบบด้านการนิเทศทุกแห่งมีนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  สถานศึกษาต้นแบบทุกแห่งด้านการ
บริหารจัดการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  วาง
แผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการนิเทศจากทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งได้รับค าปรึกษาแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันอุดมศึกษา  และการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด    
            ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนและครู มีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ Innovations For Thai Education 

(IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยผู้บริหาร
โรงเรียนและครูมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านบุคลากรผู้ให้การนิเทศที่มีความเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า และ
เปิดโอกาศให้ผู้รับการนิเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าคณะนิเทศ (Supervisor Teams) มาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ช จากหลากหลายสังกัด โดยให้
การนิเทศด้วยเทคนิคการโค้ชอย่างเป็นกัลยาณมิตรและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน (PLC) ที่เน้นการ
มีส่วนร่วมและการประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนา   

ปัญหาอุปสรรค  
                 1. การประสานงาน ค่อนข้างยุ่งยาก มีอุปสรรค เนื่องจากต้องประสานหลายหน่วยงาน  

            2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้สมบูรณ์ และสนับสนุนสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  การด าเนินงานจึงต้องบูรณาการกับโครงการอื่น 
            3. คณะนิเทศ หรือทีมโค้ช (Supervisor Teams) มาจากหลากหลายหน่วยงาน มีภารกิจที่แตกต่างกัน 
จึงมีปัญหาความพร้อมเพียงในการลงนิเทศ ติดตาม ณ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินงานโครงการ  
            1. ควรจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานให้สมบูรณ์และสนับสนุนสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

   2. ควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง เพ่ือให้เครือข่ายการนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่เกิดความยั่งยืน   
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อภิปรายผล 
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มีส่วนร่วมและการประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนา   

ปัญหาอุปสรรค  
                 1. การประสานงาน ค่อนข้างยุ่งยาก มีอุปสรรค เนื่องจากต้องประสานหลายหน่วยงาน  

            2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้สมบูรณ์ และสนับสนุนสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  การด าเนินงานจึงต้องบูรณาการกับโครงการอื่น 
            3. คณะนิเทศ หรือทีมโค้ช (Supervisor Teams) มาจากหลากหลายหน่วยงาน มีภารกิจที่แตกต่างกัน 
จึงมีปัญหาความพร้อมเพียงในการลงนิเทศ ติดตาม ณ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินงานโครงการ  
            1. ควรจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานให้สมบูรณ์และสนับสนุนสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

   2. ควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง เพ่ือให้เครือข่ายการนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่เกิดความยั่งยืน   
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
            1. การพัฒนาครูควรใช้การพัฒนาด้วยวิธีด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ไม่ใช่การอบรมเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
วิธีการนิเทศด้วยเทคนิคการโค้ช ก็เป็นวิธีการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพครูได้ เนื่องจากการโค้ชเป็นกระบวนการที่เน้น
ความต้องการในการพัฒนาตัวครูเองเป็นส าคัญ และการโค้ชเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูสร้างความรู้ในการพัฒนา
ตนเองได้ดี บนพื้นฐานข้อตกลงระหว่างครูและผู้โค้ช และท่ีส าคัญคือครูไม่ละท้ิงห้องเรียน  
            2. ควรส่งเสริมการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
เนื่องจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และช่วยให้ผู้
ร่วมวิชาชีพระดับต่าง ๆ ร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิชาการ
มาเป็นวัฒนธรรมทางวิชาชีพ ทั้งนี้การสร้าง PLC ควรใช้รูปแบบความเป็นวิชาชีพ (Professional Approaches) 
ไม่เน้นกระบวนการแบบทางการมากไปและไม่ใช้ศูนย์รวมอ านาจในการจัดการ   
           3. หน่วยงานทางการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
และอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)  

วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  
------------------------------------------------------------------ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมด าเนินงานโครงการ  Innovations For Thai 
Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการน า
ผลการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และผลการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จาก
โครงการ TFE (Teams For Education)  และโครงการ  Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ ๒๑  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม     ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ 
 นครปฐม เขต 1   
1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ 
  นครปฐม เขต 2   
1.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กรรมการ 
1.5 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ  
 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    กรรมการ 
1.6 ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  กรรมการ 
1.7 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
  จังหวัดนครปฐม 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
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1.8 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.9 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวก การด าเนินงานโครงการ 
Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.6  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

2.7 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. สร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2. เสริมสร้างศักยภาพคณะนิเทศ Supervisor Teams และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด เพ่ือน าเสนอผลงาน
ร่วมกับระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 2 และระดับชาติ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่นวัตกรรม 
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1.8 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.9 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวก การด าเนินงานโครงการ 
Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.6  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

2.7 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. สร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2. เสริมสร้างศักยภาพคณะนิเทศ Supervisor Teams และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด เพ่ือน าเสนอผลงาน
ร่วมกับระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 2 และระดับชาติ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่นวัตกรรม 
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3.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
3.1  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม   นิลพันธุ์          
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

4) อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

5) ดร.มณกาญจน์  ทองใย           
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการบ านาญ   

3.2  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้  
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์      

   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล          
   อาจารย์สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3) อาจารย์ ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร           
  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

4) ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม 

5) นางสาวพัชรี   ยันตรีสิงห์           
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ   
3.3  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 3.3.1 ระดับประถมศึกษา  
     1) ดร.ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู      

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 
2) นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง 
3) นายเอนก  อัคคีเดช 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าเหย 
4) นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว 
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 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
3.3.2 ระดับมัธยมศึกษา  

    1) นายปัญญา บูรณะนันทสิริ      
   รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

     2) นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์      
   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
3) นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4) นางนิรมล  วิบูลมงคล 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ แนวทางการพัฒนา

ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ร่วมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับจังหวัด 

4. คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 4.1  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     ประธานกรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

4.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

4.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
4.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
4.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
4.6 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เลขานุการ 
4.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา    

5. คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผล (Supervisor Teams ) ประกอบด้วย 
5.1  คณะนิเทศชุดที่ ๑ (Supervisor Teams 1) ด้านนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  

5.1.1 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
3.3.2 ระดับมัธยมศึกษา  
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3) นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ 
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มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ แนวทางการพัฒนา

ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ร่วมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับจังหวัด 

4. คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 4.1  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     ประธานกรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

4.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

4.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
4.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
4.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
4.6 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เลขานุการ 
4.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา    

5. คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผล (Supervisor Teams ) ประกอบด้วย 
5.1  คณะนิเทศชุดที่ ๑ (Supervisor Teams 1) ด้านนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล  

5.1.1 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1) นางมารศรี  เหล่าบุญชัย    ประธานกรรมการ 
      ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

2) นางพัตรา  เมฆประยูร     กรรมการ 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3) นายเมธี  อ้นทอง      กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

4) นางสินีนาฏ จันทวาท     กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลบก 

5) นายธวัฒน์  ประภาวิทย ์     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย 

6) นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.1.2 นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) นางสาวอ าพรรณ  น้อยนารถ   ประธานกรรมการ 

      ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2) นางสาลิณี  ธวัฒน์อธิชัย     กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
4) นางอุบล  สุรสาคร      กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
5) นางสาวมณีรัตน์  รูปคมสัน     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
6) นางกรุณา  ธูปแพ      กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบ านาญ 
7) นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 
5.2  คณะนิเทศชุดที่ 2 (Supervisor Teams 2)  ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

5.2.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
1) นายเกษมสันต์  มีจันทร์    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม 
2) นางสาวนิภารัตน์  เชื้อชาย     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3) นางสาวสุรีพร  พันยุโดด     กรรมการ 

 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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4) นายรัตนชัย เอ่ียมพิทักษ์พร     กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร 

5) นางรัสพัทธ์  บุญขจาย     กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฏร์บ ารุงวิทยา  

6) นายอนุภาพ  บุญกวิน     กรรมการ 
ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

7) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.2.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
1) นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย   ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา  
2) นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน    กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3) นางสาวดวงเดือน  รื่นนาค     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง 
4) นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 
5) นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.3  คณะนิเทศชุดที่ 3 (Supervisor Teams 3)  ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ  
5.3.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

1) นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 
2) นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง 
3) นายเอนก  อัคคีเดช     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าเหย 
4) นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
5) นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม  และเลขานุการ 
6) นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    และผู้ช่วยเลขานุการ 
5.3.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1) นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
2) นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์     กรรมการ 
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4) นายรัตนชัย เอ่ียมพิทักษ์พร     กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร 

5) นางรัสพัทธ์  บุญขจาย     กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฏร์บ ารุงวิทยา  

6) นายอนุภาพ  บุญกวิน     กรรมการ 
ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

7) นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.2.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
1) นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย   ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา  
2) นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน    กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3) นางสาวดวงเดือน  รื่นนาค     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง 
4) นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 
5) นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     กรรมการ 
 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม       และเลขานุการ 

5.3  คณะนิเทศชุดที่ 3 (Supervisor Teams 3)  ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ  
5.3.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

1) นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 
2) นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง 
3) นายเอนก  อัคคีเดช     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าเหย 
4) นางลภัสรดา  ทิพย์แก้ว     กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 
5) นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม  และเลขานุการ 
6) นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    และผู้ช่วยเลขานุการ 
5.3.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1) นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
2) นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์     กรรมการ 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3) นางนิรมล วิบูลมงคล     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 
4) นางศศิธร  ศรีพรหม     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
5) นายยุทธนา  หิรัญ      กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
6) นายไชยากาล เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม          และเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมจัดท าเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

 2. นิ เทศ ติดตาม  และประเมินผล  เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
    3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล จัดท ารายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การติดตาม และประเมินผล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

6. คณะกรรมการสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
 6.1  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     ประธานกรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

6.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

6.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
6.6 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม           ผูช้่วยเลขานุการ 
6.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.8 นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองค า     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ               ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่1) สังเคราะห ์วิจัยนวตักรรม การบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษาในจงัหวัด  
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        2) สรปุผลการสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรม การบริหารจดัการ การจัดการเรียนรู ้การนเิทศ
ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาในจังหวัด 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
7.1 นางธรรศญา  กรอธิพงศ์     ประธานกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
7.2 นางล าดวล  ไพบูลย์      กรรมการ 

        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
7.3 นางสาวรภัสศา  คชาพรรธน์     กรรมการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี      
7.4 นางสาวจันทิมา  วัฒนโชติกุล     กรรมการ 
 นักจัดการงานทั่วไป  
7.5 นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง     กรรมการ 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     และเลขานุการ 

มีหน้าที ่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่   ๑๙   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                      
                                                                  
  
 
 
        
 

                                                                                 
                                                      
 
 

 

 

 

 

 

    (นายธวัชชัย  ชูหน้า)                                                                
 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3) นางนิรมล วิบูลมงคล     กรรมการ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 
4) นางศศิธร  ศรีพรหม     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
5) นายยุทธนา  หิรัญ      กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
6) นายไชยากาล เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม          และเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมจัดท าเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

 2. นิ เทศ ติดตาม  และประเมินผล  เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
    3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล จัดท ารายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การติดตาม และประเมินผล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

6. คณะกรรมการสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
 6.1  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     ประธานกรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

6.2 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

6.3 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.4 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
6.5 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม            
6.6 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม           ผูช้่วยเลขานุการ 
6.7 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.8 นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองค า     กรรมการและ 
  เจ้าพนักงานธุรการ               ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่1) สังเคราะห ์วิจัยนวตักรรม การบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษาในจังหวัด  
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        2) สรปุผลการสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรม การบริหารจดัการ การจัดการเรียนรู ้การนเิทศ
ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาในจังหวัด 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
7.1 นางธรรศญา  กรอธิพงศ์     ประธานกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
7.2 นางล าดวล  ไพบูลย์      กรรมการ 

        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
7.3 นางสาวรภัสศา  คชาพรรธน์     กรรมการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี      
7.4 นางสาวจันทิมา  วัฒนโชติกุล     กรรมการ 
 นักจัดการงานทั่วไป  
7.5 นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง     กรรมการ 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     และเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่   ๑๙   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                      
                                                                  
  
 
 
        
 

                                                                                 
                                                      
 
 

 

 

 

 

 

    (นายธวัชชัย  ชูหน้า)                                                                
 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 

และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ตามโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)  

วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 
......................................................... 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้ด าเนินงานโครงการ 
Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่อง โดยการน าผลการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For Education)  และโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนการพัฒนา
การศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ ๒๑ ในการนี้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือก
นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด 
ในวันที่ ๙ – 1๑ สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ตามโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.10 นายธวัชชัย  ชูหน้า      ประธานกรรมการ 

  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม      
1.11 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ     รองประธานกรรมการ 
   รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม     
๑.๑๒ นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
1.13 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

ส าเนาคู่ฉบับ 
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1.14 นายไชยากาล  เพชรชดั     กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

1.15 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.16 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ           
        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  เลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.17 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผนการจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยการ สั่งการ ประสานงาน และแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ  ให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ ์และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.6 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ     ประธานกรรมการ 
 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
2.7 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.8 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.9 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.10 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา    กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
2.11 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์    กรรมการ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                 
2.12 นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองค า     กรรมการ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                
2.8  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

2.9 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการและ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รับลงทะเบียน จัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และประเมินผล
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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1.14 นายไชยากาล  เพชรชดั     กรรมการ 
    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

1.15 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.16 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ           
        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  เลขานุการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
1.17 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา     กรรมการและ 
    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผนการจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยการ สั่งการ ประสานงาน และแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ  ให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ ์และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.6 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ     ประธานกรรมการ 
 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
2.7 นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์     กรรมการ 

  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.8 นางมารศรี  เหล่าบุญชัย     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
2.9 นายไชยากาล  เพชรชัด     กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   
2.10 นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา    กรรมการ 

   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
2.11 นางสาววรรษมน  ปทุมารักษ์    กรรมการ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                 
2.12 นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองค า     กรรมการ 
  เจ้าพนักงานธุรการ                
2.8  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ     กรรมการและ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   เลขานุการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

2.9 นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร    กรรมการและ 
   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รับลงทะเบียน จัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และประเมินผล
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกนวัตกรรม 
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร   ประธานกรรมการ      
   อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2) ดร.ชุติมา  กอวชิรพันธ์          กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

3) นายอนุภาพ  บุญกวิน                กรรมการ 
 ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  

6) นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     เลขานุการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย  

   1) นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์     ประธานกรรมการ      
   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ 

 2) ดร.ศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล                   กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

3) ดร.ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู                กรรมการ 
 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 

4) นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร     เลขานุการ 
  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
   1) ดร.มณกาญจน์  ทองใย              ประธานกรรมการ      

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการบ านาญ 
 2) ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์         กรรมการ 
   ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดจินดาราม 

3) ดร.ฐาปณี พวงงาม               กรรมการ 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง  

4) นายไชยากาล  เพชรชัด     เลขานุการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 มีหน้าที่ พิจารณา ประเมิน และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมิน และด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกนวัตกรรม 
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร   ประธานกรรมการ      
   อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2) ดร.ชุติมา  กอวชิรพันธ์          กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

3) นายอนุภาพ  บุญกวิน                กรรมการ 
 ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  

6) นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา     เลขานุการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย  

   1) นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์     ประธานกรรมการ      
   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ 

 2) ดร.ศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล                   กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

3) ดร.ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู                กรรมการ 
 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 

4) นางสาวบงกชษกรณ์  ศิริถาวร     เลขานุการ 
  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
   1) ดร.มณกาญจน์  ทองใย              ประธานกรรมการ      

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการบ านาญ 
 2) ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์         กรรมการ 
   ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดจินดาราม 

3) ดร.ฐาปณี พวงงาม               กรรมการ 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง  

4) นายไชยากาล  เพชรชัด     เลขานุการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 มีหน้าที่ พิจารณา ประเมิน และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมิน และด้านการบริหารจัดการศึกษา 

91 
 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
4.1 นายวรพุทธิ์   จอมแก้ว       ประธานกรรมการ      
   เจ้าหน้าที่คุรุสภา 
4.2 นางปิยนุช   นามแสน                   กรรมการ                      
 เจ้าหน้าที่คุรุสภา                                   และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับบันทึกภาพ พร้อมบันทึกภาพตลอดกิจกรรม 
5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 

5.1 นางธรรศญา  กรอธิพงศ์     ประธานกรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    
5.2 นางล าดวล  ไพบูลย์      กรรมการ 

        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
5.3 นางสาวรภัสศา  คชาพรรธน์     กรรมการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี      
      นางสาวจันทิมา  วัฒนโชติกุล     กรรมการ 
 นักจัดการงานทั่วไป  
5.4 นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง     กรรมการ 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     และเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงิน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศ ปฏิบั ติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 (นายธวัชชัย  ชหูน้า) 
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
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โครงการ..Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

    ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.. .(ข้อ ๓) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ...การพัฒนาการเรียนรู้ 

          ประเด็นหลัก.. ......(ข้อ12)..ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑...................... 
  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ......(ข้อ12)  ด้านการศึกษา...................................................................... 
  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   
    ยุทธศาสตร์ที่ ..๑ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์..................................................................................... 
  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง    
    สังคมแห่งการเรียนรู้ ...................... 
  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่.๓...พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
    ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ...... 
   **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มี       

          คุณภาพและทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  
  ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่...๓ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรอืนและสิ่งแวดล้อม     
    สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก    
  ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ยทุธศาสตร์ที่...๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
    ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ....................................... 

 
1. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
            ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้แก่  1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 3) มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม       จากรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ พบว่า ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ผลการ
ประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ ๖๒.๓๐ คะแนน ต่ ากว่าปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ ๖๓.๐๐ คะแนน 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด โดยการสั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วน
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ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการท างานในแต่ละพ้ืนที่   จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนากระบวนการท างาน 
และสร้างนวัตกรรมในการท างานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดท าโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการ
น าผลการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  และผลการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
จากโครงการ TFE (Teams For Education)  และโครงการ  Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มทีักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ ๒๑ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  

๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล    

๒.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

3. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 ๓.๑.๑ มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 

       ๓.๑.๒ มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       ๓.๑.๓ มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
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       ๓.๑.๔ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
       ๓.๑.๕ มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น             
           3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ๓.๒.๑ ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด มีความครอบคลุม 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       ๓.๒.๒ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สามารถน าไปใช้ได้จริงในระดับสถานศึกษา 

       ๓.๒.๓ ผลการวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  วิจัย  จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ   
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง แบบอย่าง เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

       ๓.๑.๔ เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  มีการนิเทศ ติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย เ ป็ น ค ณ ะ  Supervisor Teams ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 
                 ๓.๑.๕ มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล            

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)          
           ๔.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. สช. อปท. 
ในจังหวัดนครปฐม  
           ๔.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
 
5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
                  ๕.๑.๑ มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด   
                  ๕.๑.๒  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        ๕.๑.๓  มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

        ๕.๑.๔  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับจังหวัด  
อย่างน้อย  ๑  เครือข่าย 
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       ๓.๑.๔ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
       ๓.๑.๕ มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น             
           3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ๓.๒.๑ ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด มีความครอบคลุม 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       ๓.๒.๒ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สามารถน าไปใช้ได้จริงในระดับสถานศึกษา 

       ๓.๒.๓ ผลการวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  วิจัย  จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ   
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง แบบอย่าง เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

       ๓.๑.๔ เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  มีการนิเทศ ติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย เ ป็ น ค ณ ะ  Supervisor Teams ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 
                 ๓.๑.๕ มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล            

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)          
           ๔.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. สช. อปท. 
ในจังหวัดนครปฐม  
           ๔.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
 
5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
                  ๕.๑.๑ มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด   
                  ๕.๑.๒  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        ๕.๑.๓  มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

        ๕.๑.๔  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับจังหวัด  
อย่างน้อย  ๑  เครือข่าย 
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        ๕.๑.๕  มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน            
  5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
                  ๕.๒.๑  มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง  ครอบคลุม ชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน 
         ๕.๒.๒  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
          ๕.๒.๓   มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล  
                  ๕.๒.๔  มีการขยายผล เผยแพร่ นวัตกรรมการการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
        ๕.๒.๕  มีเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
        ๕.๒.๖  มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
        ๕.๒.๗  ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  เพ่ิมขึ้น 
       6. วิธีด าเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
   6.1 วิธีด าเนินการ (Activity)…………………………………………………………………………………………….. 
                   ๖.๑.๑  ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                   ๖.๑.๒  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เผยแพร่ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ๖.๑.๓  จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE  ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  
                   ๖.๑.๔  จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ Supervisor Teams  และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
                   ๖.๑.๕  จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผลและการด าเนินงานโครงการ ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
                   ๖.๑.๖  จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
ระดับจังหวัด 
                   ๖.๑.๗  ร่วมจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมที่มี 
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
กับส านักงานศึกษาธิการภาค ๒   
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                   ๖.๑.๘  จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 
                   ๖.๑.๙  ร่วมประชุมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับชาติ  

๖.๑.๑๐  จัดประชุมเสวนาทางวิชาการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด    

๖.๑.๑๑  จัดประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่นวัตกรรม 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  สื่อออนไลน์  บทความ  วารสาร  หนังสือราชการ  

 
 

6.2 กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………….……………. 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

6.2.1  ร่วมประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
6.2.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่ข้อมูล 
6.2.3 จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
IFTE  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
6.2.๔ จัดประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพ Supervisor 
Teams  และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
6.2.๕ จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการใช้
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตาม
และประเมินผลและการด าเนินงาน
โครงการ ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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                   ๖.๑.๘  จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะหง์านวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 
                   ๖.๑.๙  ร่วมประชุมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับชาติ  

๖.๑.๑๐  จัดประชุมเสวนาทางวิชาการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด    

๖.๑.๑๑  จัดประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่นวัตกรรม 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  สื่อออนไลน์  บทความ  วารสาร  หนังสือราชการ  

 
 

6.2 กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………….……………. 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

6.2.1  ร่วมประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
6.2.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่ข้อมูล 
6.2.3 จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
IFTE  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
6.2.๔ จัดประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพ Supervisor 
Teams  และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศติดตามและประเมินผล  
6.2.๕ จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการใช้
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตาม
และประเมินผลและการด าเนินงาน
โครงการ ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

๖.๒.๖ จัดประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและ
คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศติดตามและประเมินผล  
ระดับจังหวัด 
๖.๒.๗ รว่มจัดประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศติดตามและประเมินผล  
กับส านักงานศึกษาธิการภาค ๒   
๖.๒.๘ จัดประชุมปฏิบัติการวเิคราะห์ 
สังเคราะหง์านวิจัยทางการศึกษา 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ   
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และประเมินผลของสถานศึกษาใน
จังหวัด 
๖.๒.๙ รว่มประชุมน าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกนวัตกรรม
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ระดับชาติ  
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กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

 

ไตรมาสที่ ๓
เมย.-มิย.) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. – ก.ย.) 

  
๖.๑.๑๐  จัดประชุมเสวนาทาง
วิชาการแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด    
๖.๑.๑๑  จัดประชุมปฏิบัติการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
และเผยแพร่นวัตกรรม ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  เช่น  สื่อออนไลน์  บทความ  
วารสาร  หนังสือราชการ   

   9๘,๓25 

 
 

๔,๔๕๐ 

 
7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
           ๗.๑  มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 

 ๗.๒  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ๗.๓  มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

 ๗.๔  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
 ๗.๕  มีการส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน             

8. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)   ๑  ธันวาคม ๖๓ – ๓๐ กันยายน  256๔ 

9. สถานที่ด าเนินการ/พื้นทีด่ าเนินการ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย    

10. งบประมาณ ........284,000........ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ 
 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
1.ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน          (๑,๒๐๐) 

• ค่าใช้สอย  
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

๖.๒.๖ จัดประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและ
คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศติดตามและประเมินผล  
ระดับจังหวัด 
๖.๒.๗ รว่มจัดประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศติดตามและประเมินผล  
กับส านักงานศึกษาธิการภาค ๒   
๖.๒.๘ จัดประชุมปฏิบัติการวเิคราะห์ 
สังเคราะหง์านวิจัยทางการศึกษา 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ   
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และประเมินผลของสถานศึกษาใน
จังหวัด 
๖.๒.๙ รว่มประชุมน าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกนวัตกรรม
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ระดับชาติ  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒,๘๐๐ 
 
 
 

 
 
 

๔,๘๐๐ 

 

 

 
 

๔,๘00 
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กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

 

ไตรมาสที่ ๓
เมย.-มิย.) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค. – ก.ย.) 

  
๖.๑.๑๐  จัดประชุมเสวนาทาง
วิชาการแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด    
๖.๑.๑๑  จัดประชุมปฏิบัติการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
และเผยแพร่นวัตกรรม ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  เช่น  สื่อออนไลน์  บทความ  
วารสาร  หนังสือราชการ   

   9๘,๓25 

 
 

๔,๔๕๐ 

 
7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
           ๗.๑  มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 

 ๗.๒  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ๗.๓  มีผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

 ๗.๔  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
 ๗.๕  มีการส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน             

8. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)   ๑  ธันวาคม ๖๓ – ๓๐ กันยายน  256๔ 

9. สถานที่ด าเนินการ/พื้นทีด่ าเนินการ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย    

10. งบประมาณ ........284,000........ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ 
 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
1.ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน          (๑,๒๐๐) 

• ค่าใช้สอย  
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 1,๒00 - 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่ข้อมูล (๑,๓๘๐) 

• ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       จ านวน  ๖๐  หน้า x หน้าละ  ๑๕ บาท  

 
             ๙๐๐ - 

- ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร  จ านวน  ๖  เล่ม x เล่มละ ๘๐  บาท      ๔๘๐ - 
3. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงานโครงการ IFTE  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

(๑0,6๐๐) 

• ค่าใช้สอย  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๖๐ คน x ๓๕ บาท x 2 มื้อ x 1 วัน           ๔,๒๐๐ - 

  - ค่าเช่าสถานที่   ๑,๕๐๐ - 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน  ๖๐  ชุด   x  ๑๕  บาท   ๙๐๐ - 

  • ค่าวัสดุ     ๔,๐๐๐ - 
๔. จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ Supervisor Teams  และ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา 

(๕๘,๑๙๕) 

• ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน ๔ คน x วันละ ๖ ชม.x ชม.ละ 600บาท          ๑๔,๔๐๐ - 

• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๙๐ คน  x  ๑๘0 บาท  x ๑ วัน                                                                           ๑๖,๒๐๐ - 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๙๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x 1 วัน           ๙,๐๐๐ - 
  - ค่าเช่าสถานที่ (เอกชน)      จ านวน  ๑  วัน  x  วันละ  ๔,๐๐๐  บาท    ๔,๐๐๐ - 

- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน  ๙0  ชุด x ๓0 บาท   ๒,๗๐๐ - 
• ค่าวัสดุ ๑๑,๘๙๕ - 

๕. จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศการศึกษาและการด าเนินงาน
โครงการ ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

(๔๐,๐๐๐) 

    • ค่าตอบแทน       
       - ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล คณะ Supervisor Teams และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมท าวิจัย   จ านวน  ๔๐  คน x ๕00 บาท x ๒ วัน           

๔๐,๐๐๐ - 
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

 
๖. จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรม
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด   

(๓๗,๔๕๐) 

    • ค่าตอบแทน       
       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิจัย   จ านวน  9  คน x ๑,๐๐๐ บาท          ๙,๐๐๐ - 

• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๓๐ คน  x  ๑๕0 บาท  x ๓ วัน                                                                           ๑๓,๕๐๐ - 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๓๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓ วัน ๖,๓๐๐ - 
       - ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จ านวน  ๑๐๐ ใบ x ใบละ ๑๕ บาท    ๑,๕๐๐ - 

• ค่าวัสดุ          ๗,๑๕๐ - 
๗.ร่วมจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน คัดเลือก
นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)กับส านักงานศึกษาธิการภาค ๒   (๒๒,๘๐๐) 

• ค่าใช้สอย  
-  ค่าพาหนะเหมาจ่ายไป-กลับ จ านวน  ๒๓  คน  x ๖๐๐ บาท  ๑๓,๘๐๐ - 
- ค่าบูธนิทรรศการ             จ านวน   ๓   บธู   x  ๓,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ - 

๘. จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะหง์านวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการ การจดัการเรียนรู้ การนิเทศการศกึษาของสถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(๔,๘๐๐) 

    • ค่าตอบแทน       
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิจัย  จ านวน  ๕  คน x ๕00 บาท x ๑ วัน           ๒,๕๐๐ - 

• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๘ คน  x  ๑๕0 บาท  x ๑ วนั                                                                           ๑,๒๐๐ - 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน ๘ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน   ๕๖๐ - 
- ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร  จ านวน  ๖  เล่ม x เล่มละ ๙๐  บาท    ๕๔๐ - 

๙.ร่วมประชุมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ด ี(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา ระดับชาติ  

(๔,๘00) 

• ค่าใช้สอย  
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

 
๖. จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรม
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัด   

(๓๗,๔๕๐) 

    • ค่าตอบแทน       
       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิจัย   จ านวน  9  คน x ๑,๐๐๐ บาท          ๙,๐๐๐ - 

• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๓๐ คน  x  ๑๕0 บาท  x ๓ วัน                                                                           ๑๓,๕๐๐ - 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๓๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓ วัน ๖,๓๐๐ - 
       - ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จ านวน  ๑๐๐ ใบ x ใบละ ๑๕ บาท    ๑,๕๐๐ - 

• ค่าวัสดุ          ๗,๑๕๐ - 
๗.ร่วมจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน คัดเลือก
นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)กับส านักงานศึกษาธิการภาค ๒   (๒๒,๘๐๐) 

• ค่าใช้สอย  
-  ค่าพาหนะเหมาจ่ายไป-กลับ จ านวน  ๒๓  คน  x ๖๐๐ บาท  ๑๓,๘๐๐ - 
- ค่าบูธนิทรรศการ             จ านวน   ๓   บธู   x  ๓,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ - 

๘. จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะหง์านวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการ การจดัการเรียนรู้ การนิเทศการศกึษาของสถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(๔,๘๐๐) 

    • ค่าตอบแทน       
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิจัย  จ านวน  ๕  คน x ๕00 บาท x ๑ วัน           ๒,๕๐๐ - 

• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๘ คน  x  ๑๕0 บาท  x ๑ วนั                                                                           ๑,๒๐๐ - 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน ๘ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน   ๕๖๐ - 
- ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร  จ านวน  ๖  เล่ม x เล่มละ ๙๐  บาท    ๕๔๐ - 

๙.ร่วมประชุมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ด ี(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา ระดับชาติ  

(๔,๘00) 

• ค่าใช้สอย  
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะผู้รับผิดชอบโครงการและโรงเรียนที่น าเสนอ     
     ผลงาน   จ านวน  ๔  คน x  ๑,๒๐๐  บาท 

๔,๘00 - 

๑๐.จัดประชุมเสวนาทางวิชาการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด  

        (9๘,๓25) 

• ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน ๗ คน x วันละ ๓ ชม.x ชม.ละ 600 บาท     

       - ค่าตอบแทนวิทยากรประจ าฐาน  จ านวน 4 คน x วันละ ๒ ชม. 
         x ชม.ละ 600 บาท                                   

๑๒,๖๐๐ - 
  ๔,๘๐๐ - 

 
• ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ คน  x  ๑๕0 บาท  x ๑ วัน                                                                            ๓๐,๐๐๐ - 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒๐๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x 1 วัน          ๒๐,๐๐๐ - 

  - ค่าเช่าสถานที่ (เอกชน)      จ านวน  ๑  วัน  x  วันละ  ๑๘,๐๐๐  บาท   ๑๘,๐๐๐ - 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน  ๒๐๐  ชุด x ๒0 บาท    ๔,๐๐๐ - 

    • ค่าวัสดุ   ๘,๙๒๕ - 
๑๑.จัดประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่
นวัตกรรม  (๔,๔๕๐) 

    • ค่าใช้สอย   
       -  ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับเอกสารรายงาน หน้าละ 15 บาท x ๑๓0  หน้า ๑,๙๕๐ - 
       -  ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงาน เล่มละ ๑2๕  บาท x ๒๐  เล่ม ๒,๕๐๐ - 
                                                                                รวมทั้งสิ้น ๒๘๔,๐๐๐ - 

 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก อาจท าให้
เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร และความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
 การบริหารความเสี่ยง : แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกิจกรรมโครงการให้ชัดเจน 

12. กลุ่มงานรับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  มี
การบูรณาการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด เพ่ือการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นไปตาม
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นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถรายงานผลการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………………… 
ค าชี้แจง  
 แบบติดตามนี้ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา  

******************************* 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 
เปิดท าการสอนในระดับชั้น ............................................. ถงึระดับชั้น .......................................... .... 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด............. คน     ชาย................คน   หญิง................... คน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนครูทั้งหมด .............................................. คน      ชาย............... คน   หญิง................... คน 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ............... คน    ชาย............... คน   หญิง................... คน 

ตอนที่ 2  การติดตามผลที่เกิดกับการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 1) สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการด าเนินการโครงการ 

  มี ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ........................................................................ 

  ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .................................................... 
2) สถานศึกษามีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ 

  มี ........................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. ..... 
.................................................................................................................................................................................  
3) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

  ชื่อนวัตกรรม................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................................... ....................... 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………………… 
ค าชี้แจง  
 แบบติดตามนี้ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา  

******************************* 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 
เปิดท าการสอนในระดับชั้น ............................................. ถงึระดับชั้น .......................................... .... 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด............. คน     ชาย................คน   หญิง................... คน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนครูทั้งหมด .............................................. คน      ชาย............... คน   หญิง................... คน 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ............... คน    ชาย............... คน   หญิง................... คน 

ตอนที่ 2  การติดตามผลที่เกิดกับการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 1) สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการด าเนินการโครงการ 

  มี ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ........................................................................ 

  ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .................................................... 
2) สถานศึกษามีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ 

  มี ........................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. ..... 
.................................................................................................................................................................................  
3) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

  ชื่อนวัตกรรม................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................................... ....................... 
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  ไม่มี เนื่องจาก ........................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
4) สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชื่อนวัตกรรม............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  

  ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .................................................... 
5) สถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการนิเทศ 

  ชื่อนวัตกรรม............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

  ไม่มี เนื่องจาก ................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
บันทึกเพิ่มเติม / จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ .........................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 
 
        ลงชื่อ.................................................... 
              (...................................................) 
                  ผู้นิเทศ 
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ค าชี้แจง :  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล     
ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัด               
นครปฐม ซึ่งผลที่ได้จากการตอบของท่านจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพต่อไป ดังนั้น   
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง หรือ    
เติมข้อมูลลงในช่องว่าง 

ตอนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
              1.1     เพศ                  ชาย      หญิง 
              1.2     อายุ......................ปี 
              1.3     ต าแหน่ง              ผู้บริหารสถานศึกษา      ครูผู้สอน         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
               1.4     ระดับการศึกษา     ต่ ากว่าปริญญาตรี          ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

ตอนที่ 2 :  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) วิจัย
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 
               ท่านมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai 
Education   (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่าง ๆ ในระดับใด 
โปรดพิจารณาและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด  4 = พึงพอใจมาก  3 = พึงพอใจปานกลาง  2 = พึงพอใจน้อย  1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ด้าน/ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศฯ      
    1.1 ขั้นตอนการนิเทศฯ ชัดเจน      
    1.2 กระบวนการนิเทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค์      
    1.3 ระยะเวลาในการนิเทศฯ มีความเหมาะสม      
    1.4 กระบวนการนิเทศฯ มีความหลากหลาย      
2. ความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ให้การนิเทศฯ      
    2.1 ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ท าการนิเทศฯ      
    2.2 ความเป็นกัลยาณมิตร      
    2.3 ทักษะและเทคนิคการนิเทศฯ      
    2.4 การมีภาวะผู้น า      
    2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      
    3.1 เครื่องมือในการนิเทศฯ      
    3.2 วัสดุ/อุปกรณ์ การนิเทศฯ      
    3.3 การใช้สื่อและเทคโนโลยีการนิเทศฯ      
    3.4 นวัตกรรมการนิเทศฯ      
    3.5 เครือข่ายการนิเทศฯ      
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ/ผลลัพธ์ ของการนิเทศฯ      
    4.1 ผู้รับการนิเทศฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนหรือออกแบบ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

     

    4.2 ได้รับการนิเทศฯ ที่ตรงกับความต้องการ       
    4.3 การนิเทศฯ ช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯ มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

     

    4.4 การนิเทศฯ ช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯ ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น      
    4.5 วิธีการนิเทศฯ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้      
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ด้าน/ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศฯ      
    1.1 ขั้นตอนการนิเทศฯ ชัดเจน      
    1.2 กระบวนการนิเทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค์      
    1.3 ระยะเวลาในการนิเทศฯ มีความเหมาะสม      
    1.4 กระบวนการนิเทศฯ มีความหลากหลาย      
2. ความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ให้การนิเทศฯ      
    2.1 ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ท าการนิเทศฯ      
    2.2 ความเป็นกัลยาณมิตร      
    2.3 ทักษะและเทคนิคการนิเทศฯ      
    2.4 การมีภาวะผู้น า      
    2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      
    3.1 เครื่องมือในการนิเทศฯ      
    3.2 วัสดุ/อุปกรณ์ การนิเทศฯ      
    3.3 การใช้สื่อและเทคโนโลยีการนิเทศฯ      
    3.4 นวัตกรรมการนิเทศฯ      
    3.5 เครือข่ายการนิเทศฯ      
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ/ผลลัพธ์ ของการนิเทศฯ      
    4.1 ผู้รับการนิเทศฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนหรือออกแบบ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

     

    4.2 ได้รับการนิเทศฯ ที่ตรงกับความต้องการ       
    4.3 การนิเทศฯ ช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯ มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

     

    4.4 การนิเทศฯ ช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯ ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น      
    4.5 วิธีการนิเทศฯ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้      
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ตอนที่ 3 :  ผลที่ได้รับจากกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของการด าเนินโครงการ Innovation For 
Thai  Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม มีประโยชน์ต่อ  
 สถานศึกษาในด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนอย่างไร 
              
.................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 

ตอนที่ 4 :  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
              
.................................................................................................................................................. .................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 :  ผลที่ได้รับจากกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของการด าเนินโครงการ Innovation For 
Thai  Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม มีประโยชน์ต่อ  
 สถานศึกษาในด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนอย่างไร 
              
.................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 

ตอนที่ 4 :  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
              
.................................................................................................................................................. .................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกโครงสร้างกิจกรรมการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
Professional Learning Community  

สมาชิกโครงการ Innovation For Thai  Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ .........../................  ชั่วโมง PLC ที่............................ 

วัน/เดือน/ปี.....................................................................................เวลา............. ............................................ 

สถานที่ โรงเรียน............................................................................................................. ................................. 
 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1  Expert   
2  Expert   
3  Supervisor Teams   
4  Supervisor Teams   
5  Supervisor Teams   
6  Supervisor Teams   
7  Supervisor Teams   
8  Supervisor Teams   
9  Model Teacher   
10  Model Teacher   
11  Administrator   
12  Buddy Teacher   
13  Buddy Teacher   
14  Mentor   
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1. ค้นหาปัญหา (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  หาสาเหตุของปัญหา (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............… 
3. แนวทางการแก้ไข (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…… 
4. ออกแบบกิจกรรม (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….......………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....… 
5. น าสู่การปฏิบัติ (ระบุเวลาหรือวันที่จะปฏิบัติ) (Do) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........… 
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6. สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (AAR) /ทบทวนผลการด าเนินงาน (See) 
6.1 สิ่งที่ท าได้ดี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 การบรรลุเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…… 

6.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6 ข้อพึงระวังที่ควรให้ความส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ค้นหาปัญหา (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  หาสาเหตุของปัญหา (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............… 
3. แนวทางการแก้ไข (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…… 
4. ออกแบบกิจกรรม (Plan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….......………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....… 
5. น าสู่การปฏิบัติ (ระบุเวลาหรือวันที่จะปฏิบัติ) (Do) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........… 
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6. สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (AAR) /ทบทวนผลการด าเนินงาน (See) 
6.1 สิ่งที่ท าได้ดี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 การบรรลุเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…… 

6.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6 ข้อพึงระวังที่ควรให้ความส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสรุปรายงานการสร้างนวัตกรรม 
................................................................ 

1. ชื่อนวัตกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ชื่อผู้สร้าง 
ชื่อ.............................................. นามสกุล..............................ต าแหน่ง.............................. .................................. 
โรงเรียน......................................เขต/อ าเภอ.....................จงัหวัด.........................โทร......................................... 
มือถือ..........................................E-mail address............................................................................................... 
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรม 

 แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือ ท าไว้แล้ว แล้วน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
 การสร้างนวัตกรรมใหม่ 

4. ประเภทของนวัตกรรม  
 การบริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. .................................................................................... ....... 
6. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................ ............................................................................................................ ......... 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
.............................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................... ........................................ 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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แบบสรุปรายงานการสร้างนวัตกรรม 
................................................................ 

1. ชื่อนวัตกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ชื่อผู้สร้าง 
ชื่อ.............................................. นามสกุล..............................ต าแหน่ง.............................. .................................. 
โรงเรียน......................................เขต/อ าเภอ.....................จงัหวัด.........................โทร......................................... 
มือถือ..........................................E-mail address............................................................................................... 
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรม 

 แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือ ท าไว้แล้ว แล้วน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
 การสร้างนวัตกรรมใหม่ 

4. ประเภทของนวัตกรรม  
 การบริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. .................................................................................... ....... 
6. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................ ............................................................................................................ ......... 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
.............................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................... ........................................ 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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9. การออกแบบนวัตกรรม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
10. วิธีด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
11. ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
12. การเผยแพร่นวัตกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อผู้รายงาน…………………........…………................. 
                 (                                           )    
ต าแหน่ง ................................................................ .. 
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แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม (รูปเล่ม) 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 
รายงานการวิจัยนวัตกรรม เรื่อง..................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

บทสรุปผู้บริหาร 

ค าน า 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1  หลักการ 
1.2  วัตถุประสงค์ 
1.3  ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.4  กิจกรรมด าเนินงาน 
1.5  ระยะเวลาด าเนินการ 
1.6  งบประมาณ 

ส่วนที่ 2  แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
       3.1  ผลการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล (ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร  คร ูนักเรียน) 
       3.2  ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้บริหาร   ศึกษานิเทศก ์  ครู   นักเรียน) 
ภาคผนวก 

ค าสั่ง 
ภาพกิจกรรม 
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ   
เครื่องมือ  ฯลฯ 
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แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม (รูปเล่ม) 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 
รายงานการวิจัยนวัตกรรม เรื่อง..................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

บทสรุปผู้บริหาร 

ค าน า 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1  หลักการ 
1.2  วัตถุประสงค์ 
1.3  ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.4  กิจกรรมด าเนินงาน 
1.5  ระยะเวลาด าเนินการ 
1.6  งบประมาณ 

ส่วนที่ 2  แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
       3.1  ผลการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล (ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร  คร ูนักเรียน) 
       3.2  ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้บริหาร   ศึกษานิเทศก ์  ครู   นักเรียน) 
ภาคผนวก 

ค าสั่ง 
ภาพกิจกรรม 
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ   
เครื่องมือ  ฯลฯ 
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กรอบเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา  
ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

โรงเรียน..................................................................................สังกัด................................................................ 

นวัตกรรม  การบริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การนเิทศติดตามและประเมินผล 

ชื่อนวัตกรรม.................................................................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง กรอบเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน จ านวน 20 ตัวชี้วัด  
ส่วนที่ 1 การประเมินนวัตกรรมของสถานศึกษาน าร่อง   
 ประกอบด้วย องค์ประกอบการประเมิน จ านวน 3 ด้าน 18 ตัวชี้วัด 
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านความส าคัญของนวัตกรรม จ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 
   ตัวชี้วัดที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและหรือการพัฒนา 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์และความส าคัญ 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
   ตัวชี้วัดที่ 2 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การออกแบบและแนวทางการพัฒนา 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การน าไปใช้  
   ตัวชี้วัดที่ 6 การประเมินและการปรับปรุง   
  องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนวัตกรรม จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและผู้บริหาร 
   ตัวชี้วัดที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 2 มีการด าเนินงาน/การบริหารจัดการของสถานศึกษา/การจัดการเรียนรู้/ 

               การนิเทศติดตามและประเมินผล อย่างเป็นระบบ 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษา 
     3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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   ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การวัดและการประเมินผล 
     3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
 
ส่วนที่ 2 การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

  ด้านการน าเสนอผลงานและสื่อเอกสารประกอบการน าเสนอ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านความถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุม 
   ตัวชี้วัดท่ี 2 ด้านความเหมาะสมของการน าเสนอ 
   ตัวชี้วัดท่ี 3 ด้านการตอบประเด็น/ข้อซักถาม 

ส่วนที่ 1 การประเมินรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาน าร่อง องค์ประกอบการ
ประเมิน จ านวน 3 ด้าน 18 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 100 คะแนน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของคะแนนรวม) 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความส าคัญของรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้องสถานศึกษาน าร่อง 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด (20 คะแนน) 

ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความเป็นมา

และสภาพ
ปัญหา 

1) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพฒันาตามรูปแบบ/แนวทาง 
2) น าเสนอความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่จะแก้ไข/พัฒนา 
3) มีการวิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
4) ศึกษา/วิเคราะห์ ปัจจัยภานใน ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคุณภาพตามบทบาทของสถานศึกษา 
5) เลือกปัญหาที่มีความเป้นไปได้ในการแก้ไข/พัฒนา 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

2. แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
และการ
พัฒนา 

1) บุคลากรและผู้เกีย่วข้องมีส่วนรว่มในการก าหนดแนวทางการ
แก้ไข/พัฒนา 
2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณุภาพที่ชัดเจนและเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
3) มีการเสนอแนวคิด ทฤษฏี ท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ไข/พัฒนา 
4) มีความเช่ือมโยงและความถูกตอ้งของแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ
5) มีการก าหนดรูปแบบในการแกไ้ข/พัฒนา 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
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ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
3. ประโยชน/์

ความส าคญั 
1) รูปแบบ/แนวทางการพัฒนามีความชัดเจนส าหรับสถานศึกษาใน
การด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและงานวิชาการ 
2) สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/พัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการ บุคลากร เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
3) บุคลากรสามารถน ารูปแบบไปพัฒนาด้านการจดัการเรียนรูไ้ด้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
4) กระบวนการในการบรหิารจดัการตามรูปแบบสอดคล้องกับ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) กระบวนการจัดการเรยีนรู้ออกแบบได้ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 6 
ตัวช้ีวัด (40 คะแนน) 

ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1. วัตถุประสงค์

และเป้าหมาย
การพัฒนา 

1) วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา 
2) วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ 
3) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นไปได้  
4) ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน สามารถวัด
และประเมินผลได ้
5) วัตถุประสงค์และเป้าหมายแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

2. หลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด
ในการพัฒนา 

1) ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการแกไ้ข
ปัญหา 
3) น าเสนอ ระบุ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดที่สอดคล้องกับรูปแบบใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
4) สามารถอธิบายเนื้อหา/แนวทาง ในการพัฒนาได้ชัดเจน ครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
5) มีการระบุหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี ท่ีมีความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางให้สมัฤทธ์ิผล  
 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
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ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
3. ประโยชน/์

ความส าคญั 
1) รูปแบบ/แนวทางการพัฒนามีความชัดเจนส าหรับสถานศึกษาใน
การด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและงานวิชาการ 
2) สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/พัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการ บุคลากร เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
3) บุคลากรสามารถน ารูปแบบไปพัฒนาด้านการจดัการเรียนรูไ้ด้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
4) กระบวนการในการบรหิารจดัการตามรูปแบบสอดคล้องกับ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) กระบวนการจัดการเรยีนรู้ออกแบบได้ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 6 
ตัวช้ีวัด (40 คะแนน) 

ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1. วัตถุประสงค์

และเป้าหมาย
การพัฒนา 

1) วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา 
2) วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ 
3) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นไปได้  
4) ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน สามารถวัด
และประเมินผลได ้
5) วัตถุประสงค์และเป้าหมายแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

2. หลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด
ในการพัฒนา 

1) ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการแกไ้ข
ปัญหา 
3) น าเสนอ ระบุ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดที่สอดคล้องกับรูปแบบใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
4) สามารถอธิบายเนื้อหา/แนวทาง ในการพัฒนาได้ชัดเจน ครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
5) มีการระบุหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี ท่ีมีความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางให้สมัฤทธ์ิผล  
 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
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ที ่     ตัวชี้วัด                                   รายการ         เกณฑ์การให้คะแนน 
3. การออกแบบ

แนวทางการ
พัฒนา 

1) มีการน าผลการสังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
มาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนา 
2) มีการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา 
3) บุคลากรและผู้เกีย่วข้องมีส่วนรว่มในการออกแบบ 
นวัตกรรมการพัฒนาท่ีชัดเจน 
4) มีการสร้างนวัตกรรมการพัฒนา โดยก าหนดขั้นตอนและกิจกรรมที่
ชัดเจน 
5) มีการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องนวัตกรรมการพัฒนาก่อน
น าไปใช้ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

4. การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

1) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
2) ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
4) คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
5) ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนมีส่วนรว่มในการพัฒนานวัตกรรม 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 

คะแนนที่ได้......................คะแนน 
5. 
 
 
 
 

การน าไปใช้ 
 
 
 
 
    

1) มีการจัดท าเอกสารคู่มือ แนวทางการด าเนินงานตาม 
นวัตกรรมที่ชัดเจน 
2) มีการช้ีแจง ท าความเข้าใจกับผูเ้กี่ยวข้องที่น านวัตกรรม ไปใช้ 
3) มีการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณ ในการน านวัตกรรมไปใช้ 
4) มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือระหว่างการน านวัตกรรมไปใช้ 
5) มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
  
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
         

6. การประเมิน
และการ
ปรับปรุง 

1) มีเครื่องมือประเมินท่ีมีคณุภาพและเที่ยงตรง 
2) มีการประเมินที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3) มีการประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการพัฒนาศึกษา 
4) มีการสรุปผลการประเมินนวตักรรมการพัฒนาศึกษา 
5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 

คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

 

119 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
จ านวน 9 ตัวช้ีวัด (40 คะแนน)  

ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
1. ข้อมูล

สารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1) มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน 
2) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานได้ครบถ้วนครอบคลุมการใช้
งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
3) จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการใช้
งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
4) น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของ
สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า 
5) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายและน่าสนใจมีผลงานปรากฏชัด 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

2. การด าเนินงาน/
การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา 

1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการพัฒนา 
2) ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมรายวิชาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
3) ก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้เสริม การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล ตามปฏิทินการพัฒนานวัตกรรม 
4) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงานและมีระบบการนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5) ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยดึแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีเครือข่าย
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2) ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3) ผู้บริหาร/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ให้มีความเข้มแข็ง                                  
4) สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
จ านวน 9 ตัวช้ีวัด (40 คะแนน)  

ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
1. ข้อมูล

สารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1) มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน 
2) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานได้ครบถ้วนครอบคลุมการใช้
งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
3) จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการใช้
งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
4) น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของ
สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า 
5) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายและน่าสนใจมีผลงานปรากฏชัด 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

2. การด าเนินงาน/
การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา 

1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการพัฒนา 
2) ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมรายวิชาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
3) ก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้เสริม การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล ตามปฏิทินการพัฒนานวัตกรรม 
4) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงานและมีระบบการนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5) ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยดึแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีเครือข่าย
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2) ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3) ผู้บริหาร/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ให้มีความเข้มแข็ง                                  
4) สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
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ที ่ ตัวชี้วัด                                 รายการ        เกณฑ์การให้คะแนน 
  5) ผู้บริหาร/สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการ

พัฒนาโรงเรียน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

4. การยอมรับท่ีมี
ต่อสถานศึกษา 

1) ผู้บริหารยอมรับและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
2) ครูยอมรับและให้ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาตาม
นวัตกรรม 
3) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4) ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามนวัตกรรม5) 
ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 

คะแนนที่ได้......................คะแนน 

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
1. การออกแบบ

การจัดการ
เรียนรู ้

1) มีการน าผลวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET มาตรฐานตัวช้ีวัดแต่
ละรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแนวทางการทดสอบ 
O-NET พร้อมทั้งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
2) ก าหนดเป้าเหมายการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ทักษะ
กระบวนการตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และยึดรายละเอียดจาก Test 
Blueprint ของการทดสอบO-NET ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
3) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
4) ใช้หลักการ เทคนิคการสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 
5) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบูรณ์และผ่าน
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการน าไปใช้ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

2. การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
4) มีการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
5) มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
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 ที ่      ตัวชี้วัด                                   รายการ         เกณฑ์การให้คะแนน 
3. การพัฒนาสื่อ

การเรยีนรู ้
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือกใช้ ผลิตและพัฒนา
คุณภาพของสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
3) สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) มีการประเมินสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
5) น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

4. การวัดและ
ประเมินผล 

1) เลือกเครื่องมือ/วิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนวัตกรรม 
2) สร้างและพัฒนาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ก าหนดเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน 
4) ใช้ผลของการวัดและประเมินผลเพื่อออกแบบวางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
5) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก การวัดและประเมินผล 
น าเสนอต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับทราบพัฒนาการ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
1. ผู้เรยีนมี

คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
(O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 

1) มีผลการทดสอบ O-NET ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 
2) มีจ านวนนักเรียนที่มีผลการ ทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้น
ไป 
3) มีการวิเคราะห์ข้อมูล O-NET มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
การสอบ O-NET 
 
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมของ
จังหวัด  

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมลู พิจารณาหลักฐาน/ผลงานและสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง  

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนพัฒนาสถานศึกษา , รายงานผลการ
ทดสอบ O-NET ของ สทศ., แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ, รายงาน
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน, ค าสั่ง/ประกาศ, รายงานผลความส าเร็จ/ความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม , 
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 ที ่      ตัวชี้วัด                                   รายการ         เกณฑ์การให้คะแนน 
3. การพัฒนาสื่อ

การเรยีนรู ้
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือกใช้ ผลิตและพัฒนา
คุณภาพของสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
3) สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) มีการประเมินสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
5) น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

4. การวัดและ
ประเมินผล 

1) เลือกเครื่องมือ/วิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนวัตกรรม 
2) สร้างและพัฒนาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ก าหนดเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน 
4) ใช้ผลของการวัดและประเมินผลเพื่อออกแบบวางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
5) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก การวัดและประเมินผล 
น าเสนอต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับทราบพัฒนาการ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
1. ผู้เรยีนมี

คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
(O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 

1) มีผลการทดสอบ O-NET ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 
2) มีจ านวนนักเรียนที่มีผลการ ทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้น
ไป 
3) มีการวิเคราะห์ข้อมูล O-NET มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
การสอบ O-NET 
 
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมของ
จังหวัด  

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมลู พิจารณาหลักฐาน/ผลงานและสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง  

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนพัฒนาสถานศึกษา , รายงานผลการ
ทดสอบ O-NET ของ สทศ., แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ, รายงาน
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน, ค าสั่ง/ประกาศ, รายงานผลความส าเร็จ/ความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม , 
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สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู,้ ทะเบียนสื่อ/เทคโนโลยี/รายงานการใช้สื่อเทคโนโลยี,บันทึกการปฏิบัตงิาน/บันทึกการ ประชุม/การน าผล
การรายงานไปใช้/เอกสารการประชุม, บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ผลงาน/ช้ินงานจากการศึกษาค้นคว้า/นวัตกรรมของ
ผู้เรียน, นิทรรศการ/เอกสารวารสารประชาสัมพันธ์,เกียรติบัตร โล่รางวัล ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ฯลฯ 

2) สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้อง 
 
ส่วนท่ี 2 การน าเสนอผลงานนวัตกรรม องค์ประกอบการประเมิน จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คะแนนรวม 100 คะแนน (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20 ของคะแนนรวม) 
 
ด้านการน าเสนอผลงานและสื่อเอกสารประกอบการน าเสนอ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด (100 คะแนน) 

ที ่ ตัวชี้วัด รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ด้านความถูก

ต้อง ชัดเจน
และครอบคลุม 

1) การน าเสนอตรงประเด็น 
2) เนื้อหามีความครอบคลุม ครบถ้วน 
3) น าเสนอเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน 
4) เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
5) น าเสนอเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 

2. ด้านความ
เหมาะสมของ
การน าเสนอ 

1) น าเสนอเนื้อหาภายในเวลาที่ก าหนด 
2) ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
3) สื่อในการน าเสนอมีความเหมาะสม ทันสมัย  
4) ขนาดและรูปแบบตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย  
5) สื่อ/ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและน่าสนใจ 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 

3. ด้านการตอบ
ประเด็น/ข้อ
ซักถาม 

1) ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นค าถาม 
2) สามารถเช่ือมโยงกระบวนการท างานได้อย่างชัดเจน 
3) แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ท า 
4) มีความมั่นใจในการตอบค าถาม 
5) แสดงไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน 
คะแนนที่ได้......................คะแนน 
 

  
วิธีการประเมินและแหล่งเรียนรู ้คณะกรรมการฯ ประเมินการน าเสนอผลการด าเนินงาน  
 1. พิจารณาจากการน าเสนอผลการด าเนินงาน และการตอบประเด็นข้อซักถาม 
 2. พิจารณาจากสื่อท่ีน าเสนอ  
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นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา  
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นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัด 
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
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    กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงโครงการ แก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ Supervisor Teams และโรงเรียนในโครงการ  
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               กิจกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริหารจัดการ 
                                         และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล 
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               กิจกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริหารจัดการ 
                                         และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล 
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                                กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด 
                                                        (ด้านการจัดการเรียนรู้) 
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                                กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด 
                                                        (ด้านการจัดการเรียนรู้) 
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                       กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด 
                                     (ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล) 
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                        กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด 
                                                  (ด้านการบริหารจัดการ) 
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                        กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด 
                                                  (ด้านการบริหารจัดการ) 
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                                กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมระดับภาค ๒       
 

             
     

 

133 
 

 
 



133

133 
 

 
 



134

134 
 

 

                                                                                     
   คณะผู้จัดท ำ 

   
  ที่ปรึกษำ 
  นายธวัชชัย  ชูหน้า                           ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ                 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
  คณะท ำงำน 
  1. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  2. นายไชยากาล  เพชรชัด                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจงหวัดนครปฐม 
  3. นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา              ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
  4. นางมารศรี    เหล่าบุญชยั                ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
  5. นางสาวรัตนา   ศิริชยานนัท์             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
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