
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงำน  การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง 

               และยั่งยืน 

ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จัดอยู่ในกลุ่มนโยบำย 

กลุ่มที่ 3  โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

            กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของผลงำน 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิ ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ ท าให้ยังคงเหลือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่จากเดิมในด้านวิชาการอย่างเดียว เพ่ิมในด้านการบริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากรและงานการเงินโดยบูรณาการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา          
ของคณะกรรมการเข้าไปด้วยนั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนและสรรหา
องค์คณะตามก าหนดของกฎกระทรวง เพ่ือการบริหารงานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก และมีรูปแบบการบริหารงาน        
ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ “การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพ่ือ       
การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน” โดยมีการบูรณาการบริหารงานแบบ 5 B ได้แก่ การก าหนด      
ค่าเป้าหมายและการใช้แผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ (Baseline & Benchmark)  การศึกษาบทเรียนการปฏิบัติ 
ที่ดีน าไปสู่การประยุกต์ใช้เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (Best 
Practice)  การบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพยืดหยุ่นและคุ้มค่าการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
(Block grant)  และการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ (Benefit) จากผลการปฏิบัติงาน 4 เต็ม (เต็มหลักสูตร 
(Full - Curriculum) ซึ่งมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือน าสู่การพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ (Full Competency)  รามทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การท างานร่วมกับโรงเรียนบนฐานขององค์ความรู้และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเต็มใจ 
(Willing) และส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการแบบกัลยาณมิตรและมีจิตบริการ (Service Mind) อย่างเต็ม
เวลา (Allocation of time) จากการใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) การใช้ชุมชน
วิชาชีพ (Professional Learning Community) และการใช้บทเรียนเพ่ือการพัฒนา (Lesson learned) 
ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานที่เป็นระบบ ชัดเจน เข้มแข็งและยั่งยืนของคณะกรรมการ ติดตาม 



ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  รวมทั้งเป็นแนวร่วม สนับสนุนอย่างดีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบองค์รวมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต่อเนื่อง 
 

จุดประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ตามรูปแบบการบริหารงานแบบ 5 B   4 เต็ม 

 

เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 

 1. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ทั้งของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จากศึกษานิเทศก์ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  
  2. ทุกกลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้รับการติดตาม
งานตามมาตรฐานส านักงานทุกตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในแต่ละไตรมาส  
  3. ด าเนินการประชุมองค์คณะอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งต่อปี เพ่ือร่วมสืบสานนโยบายต่างๆ
และการพัฒนางานที่ยั่งยืน 
  4. มีการจัดท าเล่มรายงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 

เชิงคุณภำพ 
  1. โรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายได้ทุกนโยบายอย่างน้อยในระดับดี (ผลการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85) 
  2. ทุกกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
ทุกตัวชี้วัดอย่างน้อยระดับดี  
  3. มีรูปแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาและน าเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

กระบวนกำร/ขั้นกำรด ำเนินงำน  
  1. ศึกษาบริบทต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  2. ศึกษานโยบายต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษานโยบายต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  3. น าบริบทต่าง ๆ ของหน่วยงาน สถานศึกษา และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
จัดท าแผนการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 



  4. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อย่างน้อยไตร
มาส ละ 1 ครั้ง เพ่ือน าเสนอแผน ร่วมปรึกษาหาแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งงานนโยบาย งาน
หนว่ยงานและงานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีวาระเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณาและ
เรื่องอ่ืน ๆ เพื่อเติมเต็มการพัฒนางานและต่อยอดงานของหน่วยงานและส านักงานอย่างยั่งยืน  
   5. ด าเนินการเสริมสร้างพลังร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขับเคลื่อนคุณภาพตามมติที่ประชุม         
ก.ต.ป.น. 
  6. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดที่ก่อให้เกิดบทเรียนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 เทคนิค / รูปแบบที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีรูปแบบการบริหารงานแบบ   
5 B   4 เต็ม  ภายใต้การด าเนินงานที่เป็นระบบของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
 2. สถานศึกษาในสังกัด และกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  พัฒนาคุณภาพงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างน้อยระดับดีขึ้นไป 

 

Baseline 

Benchmark 

Best Practice 

Block grant 

Benefit 

      การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 

       การใช้ชุมชนวิชาชีพ 

 
    การใช้บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ 

Full Curriculum 
Full Competency 
Willing 
Allocation of time 

คุณภาพโรงเรียน 
ทั้งระบบ 

คุณภาพส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

การบูรณา
การ 

พลังร่วม 

บทเรียนเพื่อการพัฒนา 



ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัดมีความกระตือรือร้นร่วมพัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 2. บุคลากรในส านักงาน  สถานศึกษา  ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เช่น รางวัล
โรงเรียนพระราชทาน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยได้อันดับที่ 10 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศจากการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
และประเทศ  และรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น 
 

ปัจจัยที่ท ำให้ผลงำนส ำเร็จและมีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 

 1. ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจและรวมพลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งคุณภาพการศึกษาด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังและเต็ม
ความสามารถ 
 2. การยอมรับและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
 3. การมุ่งมั่นเพ่ือการพัฒนาผลความส าเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้  
 
ข้อมูลที่มีกำรประชำสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษำดูงำน 

 จัดท าสารสนเทศเพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างละเอียด ทุกกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่ดีอันดับที่ 1 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงาน “ก.ต.ป.น.” ต้นแบบระดับประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


